
No. 9 (2719), Volume 60    Issue Date: May 7, 2009    www.novydomov.com    Price: $2.00    PAP Registration No. 8108    ISSN 0839-2668

NOVÝ  DOMOV
Pravda vítězí!

THE NEW HOMELAND

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

       Pokračování na straně 3
a

Z jednání výroční členská schůze Masarykova ústavu  

Opožděné jaro přineslo 
opožděnou politickou krizi, a 
v malém městském státě teď 
šílí příroda i soc-demokratičtí 
politici, kteří sesadili vládu 
mírné pragmatické pravice. 
Mají velkou smůlu, neboť 
s rozkvetlým zářivým jarem 
a defiládou polonahých žen v 
ulicích se soutěžit prostě nedá, 
a tak se jejich předvolební 
veřejná klání konají jen 
v bídně navštěvovaných 
sálech v prostředí politických 
harcovníků a novinářů. A to 
je čeká prázdninové léto, kdy 

Politické jaro českých šrotárů 
Češi téměř nepracují a migrují 
na venkov. A také otrávenost 
z nekonečného řetězce voleb. 
Nerad předvídám, pokud se ale 
vládní koalice zaměří na dobře 
uváženou nečinnost, tak voliči 
viníky předčasných nevítaných 
voleb po zásluze potrestají.
Hlavním trumfem 
socdemokratického volebního 
kuplířství má být tzv. šrotovné, 
čili státní úleva na dani při 
koupi nového výměnou za auto 
staré, auto do šrotu. V médiích 
vyvolala tahle v nedaleké 
cizině běžná úlitba astr.6

ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Prezidentka Dagmar Vavrušová: 
Nové vedení Masarykova ústavu

Dění Masarykova ústavu se 
zúčastňuji prakticky od doby, 
kdy jsem se na Masaryktown se 
svoji rodinou před osmnácti lety 
přistěhovala. 

Zpočátku jsme s kamarádkou, 
která také měla malé děti, 
pomáhaly při organizování  
dětských aktivit a různých 
sezónních prodejů. V tomto 
jsem pokračovala i jako členka 
ředitelské rady, kde jsem několik 
let byla ve funkci jednatele, 
pokladníka a v posledním roce 
pak jako vice- prezident. Měla 
jsem možnost  detailně poznat 
všechny aspekty fungování této 
veliké charitativní organizace, a 
to jak v klidných dobách jejího 
rozkvětu, tak i v turbulentním 
vývoji několika posledních let.

Z mých předchůdců patří můj 
obdiv panu Janu Trávníčkovi, 
který předsedal ředitelské radě 
dvacet let,  a zanechal za sebou 
tolik úspěšných rozhodnutí a 
jejich realizace, že dnes bychom 
na takovou práci potřebovali 
celý tým. Také chci poděkovat 
svým nejbližším předchůdcům 
Aleně Kottové i Robertu 
Tmejovi, od kterých jsem se 
mnoho naučila. V neposlední 
řadě i Julii Novotné, která – ač 
z Masarykova ústavu odešla, byla 
po mnoho let jeho duší, a jejíž 
nápaditost, neúnavná energie, 

nadšení pro všechny věci české a 
slovenské a odvaha zkoušet věci 
nové, mne vždy inspirovala.

Uvědomuji si, že Masarykův 
ústav - stejně jako ostatní 
komunitní organizace,  odráží 
změny v české a slovenské 
komunitě i v celé společnosti. 
Základní myšlenkou ale zůstává 
touha setkávání lidí českého a 
slovenského původu, pobavit 
se, sportovně či společensky 
se vyžít, vzájemně si pomoci a 
seznámit své kanadské přátele 
a veřejnost s naším kulturním 
dědictvím, s naším způsobem 
života. Pokud se nám podaří 
pro touto myšlenku nadchnout 
i další generaci, budeme mít 
budoucnost. Generace, které 

Masarykův ústav před více 
než padesáti lety založily a 
udržovaly, takové nadšení měly, a 
proto byly schopné vytvořit toto 
krásné, klidné a bezpečné místo 
uprostřed torontské metropole.

Je mým velkým přáním, aby 
naše komunita byla schopná 
přenést se přes osobní nelibosti 
a neshody a aby „táhla za jeden 
provaz“. Jen tak můžeme vytvořit 
něco hezkého a užitečného. Není 
důležité vyměňovat si názory na 
to, jak to někdo dělá špatně, ale 
naopak je velmi důležité najít 
harmonické řešení, které nikomu 
a ničemu neubližuje, ale kterým 
můžeme věci posouvat dopředu. 

O všem, co chystáme a 
podnikáme, nás informuje 
čtrnáctideník Nový domov, a 
ten je by také měl být jakousi 
oboustrannou tribunou našich 
přání a úspěchů. Takže, když 
se nemůžeme setkat osobně, 
pokusme se o inspirativní 
dostaveníčka na jeho stránkách. 
Přivítáme každého, kdo to 
s našimi komunitami myslí 
perspektivně a vážně.

Přeji současné ředitelské 
radě odvahu, sílu a nadšení do 
dalšího roku a všem ostatním, 
aby navštívili Masaryktown a 
svým umem k jeho rozkvětu také 
přispěli.             Dagmar Vavruša

V neděli 26. dubna se v 
zasedací místnosti Masarykových 
domů na Masaryktownu konala 
valná hromada Masarykova 
ústavu, jejíž jednání řídil Robert 
Tmej (jenž několik dnů před jejím 
konáním na funkci prezidenta 
rezignoval). Na pořadu byla 
zpráva o činnosti a hospodaření 
za uplynulý rok, volba předsedy 
této významné krajanské 
organizace a některých členů 
ředitelské rady, kterým skončilo 
volební období. Jednání bylo 
přítomno 42 členů Masarykova 
ústavu, z nichž někteří zde zasedli 
zcela poprvé a také zcela poprvé 
se jejich jména objevila na 
kandidátce ředitelské rady.

Výroční zprávu o hospodaření 
přednesl finanční auditor Pavel 
Hartl, který také hned zodpověděl 
dotazy z pléna. Hlasováním 

členů byla zpráva schválena. 
Zprávu o činnosti ústavu přednesl 
Robert Tmej. ( Otiskneme ji 
v příštím vydání novin.) V 

V zasedací místnosti při jednání členů Masarykova ústavu   

Co se vlastně děje za oponou politiků? Snad nám to může alespoň 
malounko objasnit  rozhovor týdeníku Týden  s MUDr. Mgr. Ivanem 
Langerem, ministrem vnitra ČR, místopředsedou ODS a poslancem 
PČR. 

Jak se ministr vnitra chystá na odchod z funkce? 
Předpokládáme, že tu teď skartovačka jede od rána do noci... 
Pojďte se klidně podívat. Skartovačka je z poloviny prázdná a to, co 
v ní vidíte, je tak za měsíc. Tady se nic neskartuje, není co skrývat. 
Všechno, co se tady dělá, je transparentní. 
 
Jak se tedy chystáte na odchod?
Připravuji rozloučení s těmi, kteří se se mnou loučit chtějí, ale 
večírek nebude na vnitru. Také už zařizuji vystěhování kanceláře - 
všechno si odvezu domů do Olomouce. 
 
Říkáte, že na ministerstvu nemáte co skrývat. Ale vehementně jste 
se bránil, když na vás Jiří Paroubek po pádu vlády ukázal a řekl: 
“Odejde-li Langer, nechám vládu dokončit předsednictví EU.”
Ale tam šlo přece o princip, ne o Ivana Langera. Paroubek se snažil 
odpoutat pozornost od svého kroku, kterým zdevastoval pověst 
republiky v zahraničí. A zřejmě si také do mé osoby vkládá své 
pojetí fungování ministerstva vnitra. Bojí se, že se tu chovám tak, 
jak by se tu choval on. 
 
Asi jste ale s Topolánkem řešili, jestli vaši hlavu nevyměnit za 
dokončení předsednictví EU.
Ano, mluvili jsme o tom, ale závěr znáte. Takový princip se nedá 
akceptovat a Paroubek není tím, kdo by měl určovat personální 
politiku koaliční vlády. 
 
Vás nenapadlo, že byste sám odstoupil a tím zmenšil mezinárodní 
ostudu Česka?
Samozřejmě, že se mi tato úvaha prohnala hlavou. Ale ustupovat zlu 
s nadějí, že potom se to zlo na vás usměje, je představa neskutečně 
naivní. 

Ivan Langer

Klaus už tajně skládal vládu

astr.6



Milí čtenáři,

po dlouhé době je možné zase zasednout do staré dobré židle a nechat se unášet 
tokem vlastních myšlenek, pokud se ovšem nějaké dostaví.  Obvykle se přivalí jako 
kulový blesk celá hromada nevytříděných a nějak prapodivně do sebe zamuchlaných. 
Vždycky jsem záviděla lidem, kteří to mají v životě tak nějak uspořádáno. Jak žijí 
život, tak si myslím žijí i svoje přemýšlení. Všechno mají v nějakém rytmu a každá 
myšlenková nitka má svůj žlábeček odkud kam povede. To ovšem není můj případ. 
Nevím, jak vy ostatní, ale já z toho klubka, co se mi prožene hlavou, beru to, co 
momentálně potřebuji k uhašení potřeb. A vidíte, jak se tak probírám v několika 
minulých dnech, tak se mi tam usadila paní Bohdalová. Ještě to nemám uspořádané, 
ale musí to ven. Ano, talentovaná, umělkyně, všestranná, vysoká profesionálka, na 
scéně skoro tři čtvrtiny století. K sobě je strašně nesmlouvavá. A tak se chová i k okolí 
– tedy na pracovišti. Detaily domýšlí do poslední vrásky. Ale když jde dělat umění, 
tak kolem sebe rozprostírá fluidum neopakovatelné posvátnosti. Neexistuje pro 
nikoho, je vnořená do postavy a jejího charakteru. Ne, vnořená, to není to správné 
slovo, ona tou postavou JE. Znám více takto klasicky vybavených herců, měla jsem 
to štěstí s nimi v zákulisí pobýt. Chodili jsme kolem nich po špičkách, a i přesto, 
že postavu mají dvěstěpadesátkrát nareprízovanou, že by ji snad mohli ve spánku 
odříkávat i pozpátku, přesto se k ní chovají s úctou a pokorou. To je to správné slovo, 
jsou pokorní k povinnosti, kterou na sebe dobrovolně vzali, neboť jsou si zároveň  
vědomi i skutečnosti, že talent sám o sobě nestačí. Talent hrát, hovořit, vidět, vnímat, 
napodobit, cítit rozměry nevyřčeného. Paní Bohdalovou vnímáme jako komičku 
s nahořklou  příchutí  tragedie. A to jsou postavy, které jí také nejvíce sedí. Nejen 
proto, že je cítí, prožívá a  má odžité vlastním životem, ale také proto, že tam někde na 
dně té zkušenosti a talentu ví, kde je ta mez, kdy je toho všeho tak akorát. Snad také 
proto se jejího umění nemůžeme nabažit a čas s ní utíká opravdu jako voda. Je velice 
zajímavé pozorovat ty, co něco opravdu  umějí, jak s tím bohatstvím zacházejí, jak 
se o ně umějí podělit s ostatními či je dokonce darují. Ať už jde o umění být dobrým 
hercem, fotbalistou, účetním anebo člověkem, kterému je shůry dáno utěšovat 
neutěšitelné. Tak nějak si myslím, že by měl svět existovat. V souladu se sebou samým 
a s lidmi, kteří jej obklopují. Té vstřícnosti a profesionality současně máme všichni 
moc zapotřebí. Hezký den všem, Vaše 

                                                                                      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 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
Od 14. do 24. 5. -  v Al Green Theatre, Miles Nadal JCC 
na 750 Spadina Av. pořádá TE-Amim  Music Theatre 
divadelní představení, režie Marc Cassidy,  Ten Green 
Bottles, vzniklého na základě  stejnojmenné knížky 
Vivian Jeanette Kaplan, oceněné mnoha cenami v USA, 
Maďarsku, Itálii i v Kanadě. Pojednává skutečný příběh 
židovské rodiny Karpelových o strastiplné cestě i o 
cestě plné nadějí z Vídně do Šanghaje v době nacistické 
okupace a holocaustu v Evropě. Oficiální zahájení se 
koná v SO 16. května v 19.30h., galapředstavení se koná 
v SO 23. května od 19.30 h. jako benefiční na podporu 
Te-Amim Music Theatre.Info: 416.642 0430 anebo 
www.Te-Amim.com.
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  
SO 23. 5. od 11 do 15 h. - knižní neděle v restaurantu 
Prahue na Masaryktownu. Knížky můžete přinést i 
odnést. Info:  416.439 4354

CO-KDY-KDE
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. Info: Mirek Janda, email 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 – 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 na www.studio21.ca.

Montreal 
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. 
Informace: Míša Fuchsová, tel. 514. 737 83 25.

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

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 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. 

Dění v komunitě:

Nový domov číslo 09/09, vydáno 7.5. 2009

Napište

Eulogie za Alenu Valdštýnovou
Alena Valdštýnová byla 
opravdová Čechoslovačka 
- mluvila česky i slovensky. 
Narodila se v Čechách a své 
dětství strávila za války na 
Slovensku. Někdy v kruhu 
blízkých přátel nám vyprávěla 
o pohnutých osudech rodiny 
ke konci války, kdy otec byl 
za slovenského povstání u 
partyzánů,  a ona – dvanáctiletá,  
se s maminkou a mladším 
bratrem schovávali u sedláků. 
Často se museli stěhovat a 
přecházet dlouhé trasy pěšky.  
     Valdštýnovi přišli do Kanady 
4.1.1949. Alena absolvovala 
ošetřovatelskou školu při 
Montreal General Hospital v 
Montrealu a pokračovala ročním 
postgraduálním kursem 
v oboru psychiatrie v Ponoca v 
Albertě. Začala pracovat v Allan 
Memorial Institute při Royal 
Victoria Hospital a po dokončení 
BA Nursing na univerzitě McGill 
se stala Director of Nursing. 
V roce 1981 na McGillu 
získala jako nejlepší, byť 
nejstarší student,  titul Master 
of Management for Schools 
and Institutions. Svoji kariéru 
zakončila jako ředitelka Villa 
Mount Royal Nursing Home. 
     V roce 1994 byla zvolena 
předsedkyní montrealské 
pobočky Českého a slovenského 

Ema Košacká

sdružení. Ale již dávno předtím 
pomáhala na bazarech, na které 
společně s maminkou pekla 
dorty i vánoční cukroví. V 

posledních letech měla Alena 
na starosti “šperkový stůl”. 
Sháněla od přátel a známých 
starou bižuterii, kterou čistila, 
opravovala a velice úspěšně 
prodávala na bazaru.
     V osmdesátých letech 
pomáhala nově příchozím 
imigrantům tím, že pro ně na 
letišti dělala překladatelku. A to 
v té době nebyla tak malá věc, 
neboť letiště Mirabel bylo 50 km 
od Montrealu.

     Vždycky jsem obdivovala 
Aleninu činnost ve funkci 
předsedkyně naší pobočky 
: přinesla spoustu nových 
myšlenek a nápadů, přitom ale 
dbala na to, aby si sdružení 
uchovalo svoje původní poslání. 
Snažila se o účinnou spolupráci 
se všemi našimi organizacemi. 
Proto ji velice trápilo, když díky 
neshodám v jednom spolku došlo 
k rozdělení naší komunity na dva 
tábory. Pevně věřila, že všechny 
spory se mají  vyřešit smířlivou 
cestou,  a to tak, aby obě strany 
byly spokojeny s výsledkem a 
aby tím pádem nebylo vítězů a 
poražených. 
     České a slovenské 
sdružení v Kanadě ocenilo její 
záslužnou práci v roce 2001 
udělením nejvyššího ocenění – 
Masarykovou cenou.
Když studenti McGillovy 
univerzity uváděli Smetanovu 
Prodanou nevěstu, Alena učila 
kanadské zpěváky českou 
výslovnost. Svého úkolu se 
zhostila výborně a Čechoslováci 
ocenili, že zpěvákům rozuměli.  
     Alena se mnoho let pečlivě a 
obětavě starala o svou nemocnou 
maminku, přičemž sama měla 
nemalé zdravotní problémy. 
Velice statečně bojovala se svou 
těžkou, nevyléčitelnou nemocí. 
Snažila se na ni zapomenout a a
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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

SCHŮZE  ...  Dokončení  ze strany 1

a

Knižní neděle 
se koná  

v sobotu 23.května 
od 11 do 15 hodin 

v restaurantu Prague 
na Masaryktownu. 

Na všechny , kdož mají  
zájem nabídnout anebo si 

odnést  tu svoji 
vyhledávanou knížku, 

se upřímně těšíme. 

Info:  416.439 4354

pokud možno žít plnohodnotný  
život. Při tom všem Alena byla 
vždy ochotna pomoci těm, kteří 
její radu a pomoc potřebovali.
   Mnoho Čechů a Slováků v 
Montrealu si Aleny vážilo nejen 
pro pomoc, kterou od ní dostali, 
ale také pro její optimismus, 
neutuchající energii, přátelský 
vztah a dobré, starostlivé 
srdce.  Všichni ji postrádáme.                                       
Alenko, nezapomeneme! 

Vypadla věta     
Z článku Josefa Čermáka k úmrtí dr. Přemysla Pelnáře, uveřejněném v 
posledním čísle Nového domova, vypadla tato věta: Ačkoliv Josef Čermák 
přestal být přispěvatelem Nového domova, souhlasí s uveřejněním svého 
článku k úmrtí dr. Přemysla Pelnáře v Novém domově.  Omlouváme se 
panu Čermákovi i čtenářům.                                          V. Kohoutová

diskusi hovořili delegáti o některých změnách, jež se 
jim nejevily jako přínosné a nezbytné. Věra Rollerová, 
ještě před několika lety redaktorka čtrnáctideníku Nový 
domov a blízká spolupracovnice odešivší knihovnice 
a organizátorky mnoha zavedených a oblíbených akcí 
ústavu Julie Novotné, vyjádřila nad některými řešeními 
vedení ústavu nesouhlas, stejně jako i Karel Vigor, Brigita 
Hamvašová a Petr Smetana. V tomto smyslu také odezněly 
návrhy delegátů vedení ústavu v novém volebním období.  
Ke kritickým připomínkám se vyjádřili dosavadní členové 
výboru a jednatelka rady Drucilla Travnicek ji uzavřela 
poděkováním bývalému prezidentovi organizace R. 
Tmejovi za práci:  

“ I would like to thank Robert for leading the Board 
through a difficult year. I was  very surprised when he first 
was  elected that the community didn’t take more pride 
in the fact that he was the first Canadian born  Czech to 
become President. Instead that was criticized Robert has 
a  responsible job, a wife and children and gave many 
hours to this organization. The fact that he didn’t speak 
Czech should not have mattered. He has grown up in the 
Czech community taking part in dancing and Sokol and 
continues to take his children to Sokol. Many of you sitting 
here today have children who also do not speak Czech, 
but where are  they? Many of them could offer a lot to our 
organization. But after all the talk and criticism that has 
gone on in the Czech community this year have probably 
been scared away.  Robert it is  important that you as young 
family man take care of your health. I know better than 
many here how much time this organization can take from  
a person’s health and family life. I want to thank Robert for 
all his work on behalf of MMI. I would also like to thank 
his wife Alice and his parents, long time members of MMI, 
for their support of him.”   

V tajných volbách byli zvoleni nové členové do 
ředitelské rady ústavu - Petr Smetana, John Keliar, Lara 
Brady a Milan Kroupa. Dagmar Vavrušová byla zvolena 
do funkce předsedkyně ústavu. Současnou ředitelskou radu 
tvoří Libuše Peichlová, Petr Kohout, František Ječmen, 
Ernie Zucker, Drucilla Travnicek, George Bezrouk, Petr 
Smetana, Lara Brady, John Keliar a Milan Kroupa.                                                                                                               

(Text a foto:  vk)

a

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.

Jen těžce lze vyjádřit pocity, 
které člověka provázejí v průběhu 
promítání vysoce profesionálně 
zpracovaného dokumentárního 
dramatu Inside Hana’s suitcase 
kanadského režiséra Larryho 
Weinsteina. Velice závažné a  
nadále aktuální téma s naprosto 
jednoznačným poselstvím 
vzájemné tolerance víry, národnosti 
a rasy zaujme především 
samotným obsazením aktérů. 
Jsou to právě děti, které vyprávějí 
příběh české dívenky Hanky 
Bradyové, jejíž život ukončila 
nacistická zlovůle jen z jediného 
důvodu: byla židovského původu. 
Je hluboce dojímavé a motivující 
současně, jak děti ze škol z různých 
koutů světa prožívají tragédii velmi 
mladého života, nakolik vážně 
si uvědomují nenávratnost ztráty 

rodičů, sourozenců a nakonec i 
vlastního života.  

  Ve stručnosti si připomeňme, 
že příběh sourozenců Jiřího a 

Hanky Bradyových z Nového 
Města na Moravě našel ztvárnění 
nejprve v rozhlasovém vysílání 
CBC před devíti  lety, o rok později 
táž autorka Karen Levine napsala 
knížku s názvem Hana’s Suitcase, 
která byla přeložena do 40 jazyků 
- v Japonsku byla vydána dokonce 
i v Brailově písmu. Před třemi 
lety se námětu ujal kanadský 
dramatik Emil Sher a hru s názvem 
Hana’s Suitcase uvedlo Lorraine 
Kimsa Theatre for Young People v 
Torontu. 

Všude byl smutný příběh 

Hanky přijat hlavně jako 
motivace k rozsáhlému odporu 
proti všem a všemu, co nese 
punc netolerantnosti vůči jiné 

národnosti, rase, odlišnému 
přesvědčení či vyznání. A v tomto 
smyslu je nový snímek Larryho 
Wensteina (který má za sebou přes 
čtvrtinu stovky filmů s různými 
náměty), v němž vystupují školáci 
z Mexika, Jižní Afriky, Evropy, 
Ameriky a hlavně z Japonska, 
ojedinělý. Japonsko je to místo, 
odkud vzešel podnět zabývat se 
rozsáhlým pátráním po osudu oběti 
holocaustu. Vůdčí osobností byla 
Fumiko Ishioka, koordinátorka 
v Tokyo Holocaust Education & 
Resource Centre, která požádala 

muzeum v Osvětimi o zapůjčení 
předmětů, jež by pomohly dětem 
přiblížit hrůzy koncentračních 
táborů. Mezi zaslanými věcmi byl 

i kufr opatřený jménem a datem 
narození původní majitelky. Pátrání 
po osudu původní majitelky ji 
přimělo setkat se s celou řadou 
zajímavých osob, bývalých vězňů 
Terezína, a navštívit i autentická 
místa příběhu. 

Fumiko Ishioka byla společně 
s režisérem Larry Weinsteinem, 
Georgem Bradym – bratrem 
oběti přeživší holocaust, a 
jeho  mladinkou dcerou Larrou 
Brady – (jež se s Fumikou 
spřátelila a společně vedou velkou 
osvětovou kampaň za toleranci a 

Ve filmu Hana‘s Suitcase hovoří děti k dětem   
vzájemný respekt na celém světě), 
předfestivalovému promítání 
přítomna. Všichni vyjádřili 
předsvědčení, že tento film, točený 
také v českém Terezíně, kterým 
prošlo 140 tis. lidí, z  toho více než 
10 tis. dětí, a kde bylo zpopelněno 
přes 30 tis. obětí, se stane součástí 
školní výuky o důsledcích 
vzájemné netolerance a nenávisti.                        

Všechny, kdož se na 
uskutečnění této akce v neděli 
26. dubna podíleli, přítomnost 
diváků (jejichž počet byl na pokraji 
kapacity sálu na Mount Pleasant 
Rd. v Torontu ) a jejich spontánní 
reakce přesvědčila o správnosti 
a nutnosti pokračovat v aktivitě 
a přenášet tak odkaz z nenávisti 
zavražděné školačky a ostatních - 
1,5 miliónu ve válce  zavražděných 
dětí. Se stejným ohlasem se setkal i 
u festivalových diváků. 

Byla by jen škoda, kdyby 
si tento velice vkusně, vysoce 
profesionálně a zasvěceně 
vyrobený snímek nechali naši 
čtenáři ujít. Nebojte se vzít na 
představení i svoje děti - film 
respektuje všestranná hlediska 
jejich chápání a vnímání světa. A 
i v tom je tento snímek ojediněle 
zajímavý a přínosný. Měl by se stát 
součástí každé školní a studentské 
knihovny. 

(Text a Foto Věra Kohoutová) 

Fumiko Ishioka Kanadský režisér Larry WeinsteinLara Brady
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Kde všude jsme byli s vámi                                                   

Puzzle Marie Gabánkové 
     K největším zážitkům patřila 
bezesporu výstava profesionální 
malířky Marie Gabánkové. 
Ve srovnání s ostatními malíři 
v naší komunitě, tato vystavuje 
poměrně často, a pokaždé  
překvapí. Dodnes zůstaly v 
návštěvnících dojmy kupř. z 
výstavy Body broken Body 
redeemed. Zaujímá divákovu 
pozornost profesionálně 
provedenými studiemi lidského 
těla stejně jako portrétů. Její 
výstava PUZZLE, konaná v  
Loop Gallery letos v březnu, 
obsahovala obrazy, které 
namalovala v průběhu prvních 
dvou měsíců roku, nakolik 
ji téma “slepý vede slepého” 
oslovilo, a jak sama přiznala, 
dlouhou dobu zaměstnávalo 
její mysl. V kontextu psaného 
Starého zákona obrazné slepoty 
odkazuje svými obrazy na 
neschopnost poznat pravdu. 
     V Novém zákoně Ježíš 
popisuje církevní vůdce a 
učitele jeho vlastní generace v 
termínech slepoty. Metaforická 

slepota může popisovat 
pouhou ignoranci, ale většinou 
způsobuje neochotu podívat 
se pravdě do očí. Přitahovaná 
zneklidňující představou a 
záhadným úmyslem maleb 
Pietra Bruegela ml. (1524-1569) 
nazvaná podobenstvím slepoty, 
malířka doslova do Bruegelova 
obrazu vstoupila, aby si 
vypůjčila některé jeho části a 
umístila je do svého dialogu s 
fragmenty současných událostí. 
Výstava v březnu se setkala 
jako i předchozí se zájmem jak 
profesionálních malířů, tak i 
jejích přátel.   

Havelkova režie Stepping on toes  
     Společné představení 
mladých divadelních skupin, 
z nichž jedna pochází ze 
střední Evropy a druhá ze 
země za Atlantikem, je 
ojedinělá událost už jen pro 
tu příležitost samu. Čeští a 
kanadští adepti divadelních múz 
jí pod vedením Jana Schmida z 
Prahy a Michala Schönberga z 
Toronta využili, jak jen mohli 
a uměli. A pražskému, stejně 
jako kanadskému - převážně 
také studentskému publiku, 
pokaždé ve svých doposud třech 
projektech v uplnynulých pěti 
letech nabídli živé, inspirativní 
divadlo nabité mladistvou 
bezprostředností a elánem. 
     Letos jsme se setkali se 
studenty divadelní fakulty 
torontské univerzity ve dnech  
18. – 23. března v Leigha Lee 
Brown Theatre ve Scarborough, 
ovšem už ne s českými adepty 
herectví, jak tomu bylo 
naposledy před třemi lety. Jiří 
Havelka tento projekt Toronto-
Praha-Toronto  velice dobře zná, 

protože se zúčastnil všech jeho 
podob. Nejprve zde byl jako 
student herectví, později jako 
asistent režiséra Jana Schmida 
z pražské Ypsilonky (který 
tuto práci se studenty začal s 
profesorem torontské univerzity 
Michaelem Schönbergem), a 
letos už jako úspěšný režisér, 
jehož rádo hostí nejedno české 
divadlo. Divadelní představení 
Stepping on toes vzniklo 
po necelé tříměsíční práci. 
Scénář se dával dohromady za 
pochodu a podíleli se na něm 
vlastně všichni zúčastnění. 
Krok po kroku dopisovali 

scény a zápletky, které mnohdy  
převyšovaly životní zkušenosti 
studentů. Ale to je ta challenge, 
zvládnout to. Stejně jako s 
klasickými tanci - tango, valčík, 
waltz a polka, kterým studenty 
učila profesionálka. 
A tady to podobenství – život je 

jako tanec - mnohdy tancovat 
umíš  jako sólista, když se o 
to pokoušíš v páru, nejde to. Z 
mnoha důvodů. “Alternativní 
divadlo, jak bychom tenhleten 
způsob práce mohli nazvat, 
existovalo vedle tradičního 
divadla vlastně vždycky,” říká 
Jiří      Havelka (nar.1980). 
“Je to ona známá comedy 
dell‘arte, šaškové na scéně, 
šapitó v cirkuse apod., kdy 
se dialogy tvořily na scéně, 
scénáře neexistovaly, nastínila 
se jen linka děje. Jestli je to 
experimentální? Ono je to 
vždycky experiment, protože 
dopředu nevíte, jak to skončí 
– úspěchem, neúspěchem…” 
Tady skončila práce s velkým 
ohlasem diváků i čtrnácti 
zainteresovaných studentů. 
Hrálo se v malém univerzitním 
divadle po čtyři večery, a i 
přesto vidělo představení 450 
lidí. Úžasná práce.
     Profesor dramatických věd 
Michael Schönberg, iniciátor 
experimentu kanadsko-českých 
představení, byl spokojen. 
“Důležitá je metoda, kterou Jirka 
pracuje v Praze,  a tu přenesl  
tady: mladí lidé nejsou jen herci, 
ale i spolutvůrci hry, a každý z 
nich má stejnou šanci, protože 
vlastně hrají hlavní roli všichni 
– neexistuje Romeo a Julie a pár 
postav kolem. Všichni jsou si 
rovni a všichni tedy mají stejnou 
hereckou šanci.“ O kostýmy 
se postarala jedna z maminek 
studentů Linda Serres, hudbu 
složil prof. Alexander Rapoport 
z téže univerzity. Všichni si šli 
na fakultě humanitních věd, 
kam patří oddělení performing 
arts náleží, náramně na ruku, 
takže tento projekt velké finance 
nevyžadoval.  

     Jestli se bude v této práci 
pokračovat, je ve hvězdách, 
protože hlavní aktér této 
spolupráce pomýšlí na 
zasloužený odpočinek. 
V každém případě ho může  hřát 
vědomí, že přispěl k rozvoji 
herectví mladých lidí takovým 

způsobem, na který budou 
studenti  nejen rádi vzpomínat, 
ale  ve své praxi i navazovat. 

Joseph Drapell s  Jarními motivy 
     Setkat se s tímto malířem je 
opravdové potěšení z mnoha 
důvodů – pro jeho pozitivní 
člověčí náboj či kouzlo 
osobnosti, pro jeho široké 
znalosti nejen z oboru malířství 
a pro jeho zvláštní životní 
nadhled. Vyzařuje z něho klid a 
pohoda, které se člověk velice 
rád a velice rychle poddá. Josef 
Smrčka, vlastním jménem, 
pochází z Humpolce, kde v 
místním muzeu také uspořádal 
výstavu svých prací.  Ovšem 
jeho tvorbu znají i ve světě -  v 

New Yorku, Paříži, Londýně, 
Nice, Belgii a v Asii, kde všude 
vystavoval. 
     Stejně tak jej znají i v 
domovině nové, kde se 
podepisuje Joseph Drapell, a kde 
žije od roku 1966. Jeho techniku 
již zasvěcenci poznají: tlakové 
roztírání barev, které zanechává 
stopu jakoby nanášených vrstev. 
Společně s několika dalšími 

severoamerickými malíři a 
jedním kanadským (Lucy Baker, 
Steven Brent, John Gittins, Roy 
Lerner, Anne Low, Marjorie 
Minkin, Irene Neal, Graham 
Peacock, Bruce Piermarini, 
Jerald Webster ) vznikla na 
počátku 80. let minulého století 
skupina abstraktně malujících 
umělců (v Evropě je tento 
směr ještě téměř nedotčen), 
hlásících se k  new new painting 
směru. Ano, jak sám říká, ke 
kontroverznímu a horkému 
směru, odpovídajícímu na 
tehdejší rádoby progresivní 
“dada” a vyznávajícímu čisté 
umění bez příkras a malířství 
násilně vtlačenému ději v tvorbě. 
Malířství by mělo být jenom o 
umělcově duši, porozumí tak 
filozofii návštěvník Drapellova 
soukromého muzea, jediného 
toho druhu snad na celém světě. 
Jarní výstavu Spring Exhibiton 
nezahájil  v prvním jarním dnu 
náhodně – evidentně s úmyslem 
pozdravit toto krásné období 
s příslibem začátku nového 
života. Výstavy v těchto 
prostorách může navštívit každý 
i individuálně, pokud si objedná 
bezplatnou návštěvu předem 
(123 Bellwoods Av. Toronto, 
416.603 41 11). Někdo tvrdí, že 
v dílech v dílech Drapellových 
vidí dědictví renezančního 
génia Raphaela, kterého tento 
současník doslova miluje. 
Ostatně, přijďte se podívat 
a hlavně Drapellovy obrazy 
procítit.                     

Kytice hudby a slova
     K oblíbeným pořadům 
v našich komunitách patří 
Hudebně-poetické skvosty 
Olgy Turokové. Pásmo básní, 
dramatizace, písní a hudby, které 
předvedla v hale evangelického 

kostela sv. Pavla v Torontu, 
připravila režisérka také 
k uvítání velikonočních svátků.   
Reverend Ladislav Kozák 
spolu s Lubom Slatkovským 
se ujali technického zázemí a 
Olinka vylaďovala umělecký 
program. Ke spolupráci povolala 
osvědčené recitátory, muzikanty 
a zpěváky – Zitu a Genu van 
Oosten,  Jarka Číhala, Marku 

Pestrobarevná škála společenských akcí, které se udály v posledních 
týdnech v našich  komunitách v Torontu, ukazuje, jak bohatým 
životem žijí. Bohužel, většina z nich se konala v tak těsném časovém 
rozpětí (a mnohé i ve shodném termínu), že nebylo možné se jim v 
našich novinách věnovat individuálně. A tak se k některým vracíme 
alespoň stručným přehledem.     

Talentovaný pražský režisér Jiří Havelka s prof. divadelních věd Michaelem Schönbergem na zkoušce

Joseph Drapell (vlevo) s malířem Brucem Piermarinim, oba vyznávají směr new new painting

Zita a Gena von Oostenovy s Jarkem Číhalem
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 Věra Kohoutová Představení beznadějně vyprodána ! 

Rajnou a Evu Slatkovskou,  a 
velice ráda přijala nabídku i 
nových účinkujících – pianistů 
Andreje Pevného a Jovana 
Stojkoviče, recitátorky Katky 
Kozákové a Petra Kohouta. 
Příjemným překvapením byly 
malé sestry Žanetka a Danielka 
Pástorové, které recitovaly 
v čisté slovenštině. Velice 
zaujala dramatizovaná četba na 
téma Pilát Ponský z Otevřených 
dopisů  Francesca Armentiho, 
kterou připravila režisérka Olga 
Turoková. A tak poměrně početné 
obecenstvo v onu neděli 5. dubna 
odpoledne si vyslechlo nádherné 
básně slovenských básníků 
Milana Rúfusa, Zlatici Oravcové, 
Evy Bachletové, Daniela Šovca, 
Martina Razusa aj. Zaujaly 
skladby J. S. Bacha, dále 
píseň  Ave Maria  F. Schuberta 
v nádherném profesionálním 
podání sopranistky se sametovým 
hlasem Geny van Oosten, 
skladby S. V. Rachmaninova 
a Motlitba A Lord hear my 
Prayer v podání Zity a Geny van 
Oosten a tam jediného mužského 
hlasu Jarka Číhala.. Předmětem 

dalšího setkání s Olinčinými 
Skvosty budou dva věrozvěstové 
Konstantin a Metoděj.  

Malí sokolové měli svůj festival 
 Úžasné odpoledne připravili 

dospělí sokolové s malými 
sokolíky na neděli 19. dubna 
odpoledne: Jarní festival Sokol 
Toronto. Začalo se obědem, 
následovalo cvičení děvčátek a 
chlapců a končilo hrami. Malí 
cvičenci si vedli velice dobře, 
byli disciplinovaní a s velkým 
nadšením předváděli, co všechno 
umějí. Metali kotrmelce,  salta a 
hvězdice -  na co si kdo troufnul, 
a nutno dodat, že ti nejmenší 
nechtěli zůstat ve stínu starších. 
Panovala přátelská a soutěživá 
nálada. Všem se odpoledne 
líbilo. Spokojeni byli nejen 
organizátoři, ale i rodiče a 
příznivci sokolského cvičení.          
     Toto setkání bylo tou nejlepší 
příležitostí blahopřát velkému 
fandovi Sokola, jeho velkému 
vyznavateli a znalci jeho historie 
Janu Waldaufovi, který oslavil 8. 
dubna své nádherné osmdesátiny. 
Za nejtěžší ve svém životě, jak 

sám doznal, považuje emigraci,  a 
za to nejkrásnější sňatek se svou 
ženou Vlastou – vloni oslavili 
padesátiny svého sňatku,  která 

vždycky měla a má nesmírné 
pochopení pro jeho intelektuální i 
sportovní aktivity. 
      Oslavenec je autorem 
dějin Sokola. S nedělním 
odpolednem může být starostka 
Hana Jurásková a ostatní jen 
spokojeni.. Poděkování si 

Hana Jurásková a děti blahopřejí Janu Waldaufovi.

však zaslouží nejen ti, kteří 
vše připravili, ale i ti, kteří 
přišli svou přítomností Sokol 
Toronto podpořit. Spojili tak 

Největší kulturní události v 
naší komunitě byla bezesporu 
návštěva královny české 
komedie Jiřiny Bohdalové, 
která ve čtyřech představeních 
tragikomedie irského dramatika 
Biana Friela Lásky paní Katty 
předvedla hlavní roli paní Katty.  
K hostování ji při příležitosti 
ukončení významné 40. 
divadelní sezóny pozvalo Nové 
divadlo v Torontě. 

Hru na základě režijní 
předlohy nastudovala se 
zkušenými herci tohoto 
divadelního spolku herečka, 
producentka a také režisérka 
Dáša Beláčiková. Společně s 
Pavlem Králem, jehož to byla 
původně myšlenka, obsadili do 
dalších rolí Lenky Novákovou 
a Kimlovou, Zuzanu Novotnou, 
Jana Šmída, Martina Bonharda 
a Jiřího Škodu. V současné 
době snad nejpopulárnější 
česká herečka, která svoji 
první filmovou roli sehrála ve 
svých šesti letech a další poté 
následovaly, přicestovala do 
Toronta na pouhý týden, aby 
ve třech dnech  1.-3. května 
odehrála čtyři, po všech 
stránkách velice náročná  
představení. 

Postava Katty  prochází v 
průběhu hry mnoha dimenzemi 
pocitů a životních poznání. 
Jde o ženu, která svůj více než 
padesátiletý pobyt v cizině, 
kde si život nezařídila tak, 
aby byla na stáří zabezpečená, 
končí vlastní prohrou a dělá to 
jediné, co jí vlastně zbylo: vrací 
se do rodné země ke svému 
bratrovi a jeho rodině. Její 

příjezd nenaplňuje očekávání 
ani na jedné ze stran, naopak, z 
poznání posunu věcí běžného 
života si všichni zainteresovaní 
uvědomují, na kterém břehu 

kdo stojí. To je také příležitost k 
tomu, aby si ujasnili postavení ve 
vlastní rodině a směr, kudy se i 
jejich děti vlastně ubírají. Těžko 
si přiznává i Kattin bratr sám, že 
se mu a jeho ženě jejich sny už 
nemohou naplnit, naopak Katty 
dochází ze setkání s ostatními 
lidmi v domově důchodců, kam 
je nucena nakonec odejít, k 
závěru, že je to vlastně pro ni a 
její rodinu řešení optimální. Tam 
nachází nová přátelství a nové 
rozměry života ve stáří. 

V průběhu hry se divák 
setkává s řadou rozdílných 
charakterů, a protože dramatik 
ani jednu z postav nevytvořil 
jako vyhraněný typ – zlý či 
dobrý, zůstává na divákovi, 
aby si sám ze hry odnesl to, co 
mu nejvíce vyhovuje. Má tak 

možnost odpovědět si na otázku, 
zda by  jednal jinak, nebo 
dokonce zda řešení jedné strany 
nebylo pro druhou přínosem. 

Postava Katty v podání 

paní Jiřiny Bohdalové byla 
úžasně sympatická, a to i přesto, 
že ji provází alkohlismus a 
mnoho nepodařených životních 
kroků. Divák v ní nalézá 
duchovní vyzrálost a názorovou 
vytříbenost připomínající jistou 
charakterovou noblesu. A o 
to zřejmě autorovi šlo – i přes 
nějaké to nenoblesní slovo 
otevřít duši člověka čistého 
a srdnatého. To všechno paní 
Bohdalová na scénu přinesla. 
Každé její slovo bylo diváky 
doslova vstřebáváno. Její hlas 
byl vnímán jako promluva z 
duše do duše. A přes všechen ten 
smutný podtext prázdné náruče 
v koncovce života, se našel 
prostor dívat se na skutečnost 
s humorem a pozitivním 
výhledem. Katty je i po těch 

zkouškách života žena plná 
energie a životních zkušeností, 
a té nezůstalo ztělesnění paní 
Bohdalovou nic dlužné. Již 
po několika prvních slovech 
si získala sympatie diváků 
natrvalo. Každé její závěrečné 
slovo provázel potlesk vestoje a 
několikrát opakovaná děkovačka.  

Hra byla postavena na 
Kattině monologu, na dialogu 
Katty s diváky – ta jediná měla 
prostor komunikace s divákem 
otevřený, a na dialozích s 
ostatními postavami na scéně. 
Těm ale naopak byl prostor do 
hlediště zapovězen: “Máte tady 
čtvrtou stěnu a přes ní nemůžete, 
takže se tam nedívejte,” zněla 
upřesnění zkušené herečky. 
Většinu hlasitě vyjevených 
úvah a myšlenek, dotvářejících 
atmosféru či posunující časovou 
přímku děje, si říkaly postavy 
téměř samy pro sebe. A tak se 

divák setkal v jednu chvíli se 
dvěma monology současně, které 
do sebe navzájem nezapadaly, 
ale dotvářely charaktery postav 
a posunovaly děj. Pro naše 

amatérské herce to bylo velice 
(opravdu velice) náročné, 
protože se neměli v případě 
nutnosti čeho tzv. chytit. O to 
lépe museli ovládat svůj text, a 
přitom znát i text partnera, aby 
se v něm uměli orientovat a v 
případě nutnosti i improvizovat.  

“Pro mě byl velký zážitek 
hrát s paní Bohdalovou, jsem 
moc ráda, že jsem tu šanci 
měla,”vyznala se Lenka Kimlová 
(manželka Harryho Alice). 
“Paní Bohdalová byla k nám 
štědrá, hodně jsme se toho 
od ní naučili.”  Jan  Šmíd (v 
roli Harryho, který již ve třetí 
hře s hostujícími hereckými 
celebritami hrál v torontských 
podmínkách původní roli 
Jaroslava Satoranského) je 
mínění, že “… každá taková 
přítomnost herce vysokých 
profesionálních kvalit paní 
Bohdalové je pro amatéra 

jako mini DAMU -  herci mají 
možnost o kousek povyrůst.“   

 Pro produkční a režisérku 
Dášu Beláčikovou (která 
ještě k tomu všemu brala 
a potvrzovala rezervace, 
zabezpečovala scénu, byla 
na pokladně a plnila i další 
práce s přítomností hostujícího 
herce spojené) bylo nejtěžší 
hru narežírovat tak, aby paní 
Bohdalové vytvořila obraz 
v prostředí, v němž dneska 
vystupuje: “Bohužel, pracovali 
jsme se starým záznamem, takže 
když paní Bohdalová k nám 
přišla, museli jsme nesrovnalosti 
odstraňovat. Ovšem mojí 
satisfakcí je skutečnost, že 
každé představení (až na páteční 
premiéru, kdy si  zhruba třicet 
zájemců rezervovalo lístky, a 
nepřišli, a ani rezervaci sobecky 
nezrušili) bylo vyprodáno, a že 
naši herci byli poctěni úžasnou 
hereckou osobností, která jim 
dala do vínku něco, co s sebou 
ponesou celý život - a na to 
jsem pyšná.” A tak, když jsem 
minule napsala, že herci Nového 
divadla svůj stín nepřekročili, 
mohu dnes jen souhlasit 
s tvrzením, že po boku vysoké 
profesionálky, všestranné a 
služebně nejstarší současné české 
herečky jim to slušeno. Ostatně 
jako i s ostatními, kteří nás již 
v minulosti navštívili.   

 (Foto autorka)

Zleva: Radka Tamchynová, Dáša Beláčiková, Zuzka Novotná, Martin Bonhard, 
Lenka Nováková,  Jiřina Bohdalová, Lenka Kimlová, Jan Šmíd, Jiří Škoda 
                                                                                                         Foto autorka

příjemné s užitečným - přišli na 
nedělní oběd, z jehož výtěžku se 
pokryjí některé výdaje za nájem 
sokolovny pro děti. A pokud 
jste to zmeškali letos, nevadí, 
sejdeme se v roce příštím, ale 
kdo ví, možná už na podzim.                                                      
Text a foto:  Věra Kohoutová
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Když jste odmítli ustupovat 
zlu, proč ODS nakonec 
Paroubkovi odkývala všechny 
jeho požadavky?
To není pravda. My jsme řekli, 
že nejlepším řešením politické 
krize jsou co nejrychlejší 
předčasné volby. A to se stalo. 
 
Ale chtěli jste volby v létě - a 
budou na podzim. Odmítali 
jste úřednickou vládu - a 
nakonec bude. Trvali jste na 
tom, že vládu musí sestavovat 
Topolánek a staví ji Fischer.
Pokud jsou naší prioritou 
předčasné volby, pak vše ostatní 
je cena za dosažení tohoto 
strategického cíle. Tu ODS 
zaplatit musela. 
 
I za cenu totálního vítězství 
Jiřího Paroubka?
To je vaše interpretace. Já 
naopak myslím, že Paroubek 
totálně prohrál. 
 
V čem?
Potvrdilo se, že je pouze 
destrukčním prvkem v české 
politice. A to se mu také v 
předčasných volbách vrátí jako 
bumerang. 
 
Proč jste tedy nenechali 
ČSSD vykoupat v tom, že 
zavinila pád vlády uprostřed 
předsednictví? 
Byla za tím obava, že by třeba 
na vnitro přišel místo Martina 
Peciny rovnou David Rath?
Myslím, že zapomínáme na 
jednoho významného hráče 
a tím je prezident. Kdyby dal 
najevo, že zahraniční zájmy 
země jsou hlavní, a proto 
má vláda v demisi dokončit 
předsednictví, byla by situace 
docela jiná. Prezident tuto 
vládu nepodržel, tlačil ji k 
rychlému konci a mnohdy jeho 

rétorika připomínala slova 
Jiřího Paroubka. Byli jsme 
v situaci, kterou nevystihuje 
úsečka spojující dva body, ale 
přinejmenším trojúhelník. Tomu 
jsme museli přizpůsobit taktiku. 
 
Jak si vysvětlujete Klausovu 
motivaci?
Nejsem soudce an 
ipsychoanalytik. Jeho přístupu 
nerozumím a osobně mě strašně 
mrzí. Vždy jsem věřil, že je 
schopen zájem státu nadřadit 
nad dění na českém politickém 
smetišti, ale nestalo se. Prezident 
nezabojoval o prestiž země, 
naopak jeho tlak způsobil 
akceleraci všech kroků. Jednání 
o nové vládě se kvůli němu 
úplně zbytečně vedla ve stresu 
během summitu EU či návštěvy 
amerického prezidenta. 
 
Klaus tlačil na pilu, ale proč vy 
jste na to tak snadno přistoupili?
Tím, že vystoupil z ODS 
a vyslovil podporu jiným 
politickým subjektům, se 
prezident stal hráčem na politické 
šachovnici, který sleduje jen 
své vlastní cíle. Proto ho ODS 
musela při hledání řešení brát 
nepochybně více jako protihráče 
než jako spoluhráče. Byla to 
nesmírně složitá šachová partie. 
 

Ale čeho se ODS tak bála? 
Že by Klaus opravdu přišel 
s vlastní úřednickou vládou 
a nechal ji vládnout bez 
mandátu?
Nepochybně to byl jeden ze 
scénářů, které měl připravené. 
Poté co by jednání stran delší 
dobu nevedla k závěru, by 
označil všechny politiky za 
neschopné a řekl: “Tady je moje 
vláda. Berte nebo nechte ležet.” 
To by celou politickou krizi 
a katarzi jenom prohloubilo a 
prodloužilo. 
 
Na základě čeho tvrdíte, 
co měl Klaus v plánu? Měl 
jste konkrétní signály, že už 
sestavuje svou vládu?
Ano. Pan prezident velmi 
dobře ví, komu všemu volal a 
ptal se, jestli by se nechtěl stát 
předsedou vlády. 
 
Komu?
To ví pan prezident, já nikam nevolal. 
 
Je zarážející, že ministr vnitra 
přesně ví, s kým si telefonuje 
prezident...
Jsou věci, které se neutají. Ti, 
kteří s prezidentem mluvili a 
řekli mu “ne”, se později svěřili 
jiným, že nabídku dostali. 
 
Bylo ještě něco jiného kromě 
těch údajných telefonátů, co 
vedlo Topolánka k té obrovské 
obavě z Klause?
Třeba ta prohlášení Jiřího 
Paroubka, že když se s námi 
rychle nedohodne, půjde za 
prezidentem. Řekne mu, že s 
námi není možné se dohodnout, 
a vyzve ho, ať jedná on. 
 
Myslíte, že by to Klausovi 
stačilo k tomu, aby okamžitě 
jmenoval vlastní vládu?
Nemám o tom sebemenší pochyby. 
 

Neporazil ODS v této partii 
spíše vlastní strach z Klause 
než Klaus sám?
To je vaše interpretace. A znovu 
opakuji, že to porážka ODS 
není. Kdyby se uskutečnila ona 
prezidentská varianta, byla by 
to pro ODS totální prohra a její 
výchozí pozice pro volby by 
byla tisíckrát horší než tato. 
 
Posuňme se dál. Podle čeho 
Topolánek nakonec vybral za 
premiéra Jana Fischera?
Tuším, jaký okruh jmen měl 
Mirek v hledáčku a mezi kterými 
v posledním kole volil... 
 
Byla mezi posledními 
třemi jmény i předsedkyně 
Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost Dana Drábová?
Ano, byla mezi těmi, o kterých 
uvažoval. V každém případě 
věřím Mirkovi, že vybral 
správného člověka. Pan 
Fischer je erudovaný soudný 
člověk, který je schopen tu roli 
zvládnout. 
 
Jak moc vám vadí jeho 
členství v KSČ?
Kdyby byl politikem a šel do 
této funkce, vadilo by mi to. On 
je ale státní úředník do této role 
jen dočasně povolaný. Mám-li se 
pokusit o lehký žertík, řekl bych, 
že tím nevybočuje z tradice 
úřednických premiérů. 
 
Ministrem vnitra se má stát 
Martin Pecina a tím tento 
resort spadne do sféry vlivu 
ČSSD. Snažil jste se vnitro 
ubránit pro ODS?
Říkal jsem Topolánkovi, že 
bych byl radši, kdyby se jako na 
některých jiných ministerstvech 
stal ministrem jeden z náměstků, 
protože jsou tu rozpracované 
projekty a znalost prostředí je 

velkou výhodou. Jednoho z mých 
náměstků jsem navrhoval, ale beru 
jako realitu, že to dopadlo jinak. 
 
Který z vašich náměstků to měl 
být?
Jeden z mých náměstků. Tečka. 
 
Nebojíte se, že pod dohledem 
ČSSD může na ministerstvu 
vnitra před volbami vzniknout 
nějaká nová Kubicova zpráva?
Ne. Kubiceho zprávu si napsali 
sami sociální demokraté tím, jak 
řídili ministerstvo a snažili se 
některým policistům nacpat do 
pusy roubík. To je minulost, dnes 
je mezi ministerstvem a policií 
nepřekročitelná zeď. 
 
Budou mít ODS a ČSSD v 
resortech, které nespravují 
jejich lidé, nějaké své hlídače?
Žádný takový mechanismus 
není, nebo o něm alespoň nevím. 
Ale součástí dohody je, že sice 
přichází nový ministr, ale náměstci 
zůstávají na svých místech. 
 
Bylo hodně těch, kteří nabídku 
stát se “letním” ministrem 
odmítli?
Divil byste se, jak velmi složité 
je najít ministra, pokud nechcete 
slevit z toho, že oslovíte jen 
schopné lidi. Bylo dost těch, kteří 
řekli, že kvůli zmínce v životopise 
nepřeruší svou profesní kariéru, 
když jde o tak časově omezenou 
misi. 
 
Jestli v tom nehrálo roli právě 
i to, že jste nehledali ministry, 
ale loutky, které nesmějí ani 
vyměnit náměstka.
To je ale vaše karikatura. Přece 
není možné, aby třeba na vnitro 
přišel člověk, který není nikomu 
odpovědný, a choval se tak, 
jako že ten úřad je jeho pašalik.                                                                   
Lucie Husárová, Miroslav Korecký

    Zdroj:Týden 20. dubna ‘09

Klaus už tajně skládal vládu  ...  Dokončení  ze strany 1

MUDr. Mgr. Ivan Langer

 ŠROTÁŘI ...  Dokončení  ze strany 1

automobilovému průmyslu 
značnou vlnu negativní kritiky 
a její podporovatelé se diví, 
proč u nás tolik narazila. Jsou 
snad Češi, ptají se demagogicky, 
nejchytřejší národ světa?
Snadná odpověď. V něčem jsou 
a v něčem ne. Každý národ 
má svého génia loci. Česká 
skepse třeba příliš nerozumí 
pravému náboženství, zato 
dobře rozpozná falešné světské 
spasitele, a hlavně je velmi 
obezřetná, pokud jde o její 
materiální zájem. Česko má 
relativně malý objem špatných 
hypoték a půjček, málo peněz 
v investičních fondech, malou 
zadluženost domácností a téměř 
žádné dluhy v cizí měně.
A co je špatného na šrotovném? 
Prakticky všechno. 
 1) Především je hluboce 
a sociálně nespravedlivé. 
Málokterý důchodce se starou 
ojetinou si může koupit nové 
auto. Kdyby na ně měl, dávno 
by je měl. Navíc má pocit, že 

přispívá na bohatší.
2) V době nadcházející recese 
je koupě nového auta, byť se 
slevou, přebytečný luxus a 
přebytečné výdaje. Teď je třeba 
myslet na zadní kolečka. Právě 
proto nejdou nová auta dobře na 

odbyt, když ta stará ještě nějaký 
čas vydrží.
3) Český pragmatismus se 
dívá na automobilový průmysl 
se značnou skepsí, přestože 
škodovky se servisem na 
každém rohu rád nakupuje. 
Zaměstnává a láká do země totiž 
převážně cizince, je ho tu na 
zamořené malé ploše přespříliš, 
ta auta jsou stejně plná cizích 
součástek a vlastníky jsou cizí 

akcionáři. Kdo by chtěl mít ve 
své zemi takové monstrózní 
montovny, které se dříve nebo 
později odstěhují za levnější 
pracovní silou někam jinam?
   Tolik lidový pragmatismus. 
A co na to ekonomové? Ti 
jsou v úhrnu ještě kritičtější: 
pokřivený trh, dočasná 
nesystémová úleva jednomu 
odvětví a hlavně velmi vážné 
zpomalení ekonomického 
oživení v budoucnosti. Dotace 
do malé české spotřeby malou 
převážně exportní ekonomiku 
finančně vyčerpají a žádné nové 
peníze nevydělají. Jediným 
skutečným lékem na recesi je 
levnější pracovní výkon, inovace 
a nízké daně. 
   Lidová moudrost a ekonomové 
jsou projednou vzácně zajedno 
– nové auto je v době recese 
jednoduše luxus. Financministr 
dokonce nazval šrotovné 
ekonomickým zločinem. Měl 
bohužel svatou pravdu. 

(pro deník E.15)

Anyone Can Dance
     You are all cordially invited to join us in our 

36th Annual MMM presentation, 
the Swansea Show “Anyone Can Dance”. 

Seeing all these people of all ages enjoying themselves on the 
stage might even inspire you to join us next year!
 
To make this evening even more special, we have a group of 
“dapper” musicians to provide some amazing jazz music, with 
George Grosman Quintet in The Lizard Lounge, introducing the 
“Pink Drink”. Now, doesn’t that make you curious! 

Find out all about it when you join us on 
Wednesday May 20th 2009 at 7:00 p.m., 

at The Assembly Hall, 1 Colonel Samuel Smith Park Drive, 
Toronto (S/E corner of Lakeshore Blvd. W. and Kipling). 

Good Parking South of the building, on the Humber College 
Campus. Admission: $10 only, children FREE. Refreshments 
afterwards, so do join us!  Come and support our dancers, and 
support live music! George is one of the best on our Jazz Scene, 
and his musicians never disappoint us and always entertain us. 
Erica and all the Toronto MMM Teachers. 

Info: 416.766 5574 or  efviez@rogers.com.
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 Vladimír HornofJAK SE SNADNO A RYCHLE PROSLAVIT
Tento článek je určen těm 

čtenářům, kteří ještě nejsou 
slavní. Samozřejmě, nikdy bych 
si nedovolil vás, své čtenáře, 
klasifikovat do kategorie 
slavných či neslavných, 
proslulých či neproslulých. Je 
na vás, abyste se zařadili do té 
kategorie, do které si myslíte, 
že patříte. K tomu, abyste 
věděli, zda se kvalifikujete 
do té první kategorie, stačí si 
letmo přečíst stránky novin, 
kde se jedná o životě celebrit. 
Srovnejte se s nimi a podle toho 
se pak rozhodněte, zda chcete 
pokračovat ve čtení nebo zda 
raději znuděně otočíte stránku a 
přečtete si něco jiného.

Myslím si však, že většina 
z nás bychom se těm celebritám 
chtěli vyrovnat. Také bychom 
chtěli být slavní. Ať jsme muži 
nebo ženy, v tomhle jsme všichni 
stejní. Včetně mne - přiznávám 
to bez přinucení. Vzpomínám, 
že když jsem začal chodit do 
školy, strašně jsem si přál, 
abych byl větší a silnější, než 
všichni ostatní kluci. Abych je 
mohl všechny přeprat. Když 
jsem začal trochu nabírat 
rozum, uvědomil jsem si, že i 
ten nejsilnější kluk může dostat 
přes ústní otvor, když se na něj 
spojí pár slabších. Tak jsem se 
raději začal zajímat o sporty. 
Toužil jsem po tom, abych 
také vyhrál zlatou medaili jako 
Zátopek. Ve škole jsem byl ale 
vždycky jedním z pomalejších 
běžců a tak jsem brzy přišel na 
to, že se mi to nepovede. I když 
jsem docela dobře bruslil, na 

kariéru úspěšného hokejisty či 
krasobruslaře to také nebylo. 
Jak už je to s většinou lidí, bylo 
by se mi velmi líbilo vyhrávat, 
ale vůbec se mi nelíbil ten tvrdý 
a neúprosný trénink, který 

takovým výkonům musí nutně 
předcházet.

Život šel dál a s ním i jiné 
možnosti, jak se proslavit. Učil 
jsem se hrát na piáno, a docela 
by se mi bylo líbilo stát se 
slavným pianistou. To by byl 
život! Jezdit si po světě a občas 
něco zabrnkat. Rychle jsem ale 
přišel na to, že moje brnkání 
s více než průměrným počtem 
překlepů by na Dům umělců 
nebylo. Dokonce i možnost 
získání červeného diplomu na 
vysoké škole se mi vypařila poté, 
co jsem byl vyhozen od zkoušky 
ze strojního inženýrství. A ani 
v následujícím životě člověka 
pracujícího moje touha po slávě 

naplněna nebyla. No jistě, občas 
se něco povedlo, ale na získání 
obdivu široké veřejnosti nebo 
na oslavný článek v novinách to 
nestačilo.

A tu, najednou, jak se říká 

anglicky, „Bingo!“ Jak vědí 
všichni lidé, kteří prošli stadiem 
vychovávání dětí, to nejlepší a 
nejúžasnější, co se může člověku 
v životě přihodit, je stát se 
předmětem obdivu svých dětí, 
když jsou ve stadiu teenagerů. 
Málokomu se to stane. Já jsem 
jeden z toho mála. Stalo se to 
čistou náhodou. Byl jsem na 
návštěvě v České republice. 
Vyjel jsem si do Prahy, jak činím 
vždy hned krátce po příjezdu, 
abych strávil hodinku koukáním 
na stříbřitou Vltavu a nad ní se 
tyčícími Hradčany. Pak jdu vždy 
na Václavské náměstí, šlapu 
nahoru směrem k muzeu a tam, 
jako odměnu za ten sportovní 

výkon, si dám dobrý oběd. 
Tentokrát bylo ale Václavské 
náměstí nějaké jiné. Postávaly 
tam hloučky lidí, hlavně z té 
mladší generace, a pomalu se 
stahovaly směrem k hotelu Jalta. 

Zeptal jsem se jednoho vlasatého 
mladíka, co se děje. „Přijede 
Aerosmith!!!, oznámil mi 
s neskrývaným nadšením.

Pro ty, kdo na rozdíl ode mne 
nejsou fanoušky rockové hudby, 
bych měl dodat, že to tehdy byla 
absolutní jednička v tomto žánru. 
Pokud mi nevěříte, přehrajte si 
jejich písničku Crazy.  Nemáte-
li strach z hněvu sousedů, 
zvyšte hlasitost na nějakých 
120 decibelů a poslouchejte. 
Právě tato melodie se už začala 
ozývat z velikých reproduktorů 
před Jaltou. Následovaly další 
hity. Lidé zrychlovali krok. 
Mám dlouhé nohy, tak jsem jich 
většinu předběhl a postavil se 

hned vedle svalnatých hochů 
z ochranky. Během další půl 
hodiny se dav stále zvětšoval. 
A tu se za všeobecného jásotu 
objevil autobus Českých 
aerolinií. Dveře, které byly 
hned proti mně, se otevřely. 
Vystoupilo z nich dalších šest 
karatistů a za nimi se objevil 
vedoucí skupiny Steve Tyler. 
Nebyl jsem od něho víc než 
tři metry. Lidé šíleli, blesky 
fotoaparátů blýskaly. Pak 
se vynořili ostatní členové 
skupiny. Obklopeni ochrankou, 
hudebníci rychle zmizeli 
v hotelu. Václavské náměstí se 
otřásalo kvílením kytar a snadno 
rozpoznatelným hlasovým 
projevem Steva Tylera. Lidé stáli 
a čekali. Asi po 20 minutách se 
Tyler objevil na balkoně. Davové 
šílenství dosáhlo vrcholu. Řekl, 
jak se těší na večerní koncert, a 
že si ale musí trochu odpočinout. 
Hudba skončila a dav se začal 
rozcházet.

Když jsem se vrátil do 
Kanady, zmínil jsem se o tom 
zážitku své 16leté dceři. Ta to 
hned vysypala kamarádkám 
a kamarádům ve škole. Přišla 
domů nadšená. Že prý jí ve 
škole všichni závidí jejího 
otce. Že prý jsem vstoupil 
do historie jakožto „the man 
who saw Aerosmith.“ A to ne 
dalekohledem jako při koncertě 
na stadionu, ale z pouhých tří 
metrů! Co jsem nedokázal za 
mnoho let obyčejného života, to 
jsem sfouknul během pár minut. 
Musím se přiznat, že proti své 
vůli jsem se cítil docela dobře! l

Skupina Aerosmith pčřed dvěma lety,  Steve Tylor v popředí                                                foto V. Hornhof
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Zpravodajství ze staré vlasti
 21. dubna  

Vedení ODS uspořádalo 
zahradní slavnost, kterou si 
připomnělo osmnácté výročí 
založení své strany. Stranický 
předseda a premiér vlády 
v demisi Mirek Topolánek 
zdůraznil, že ODS je od roku 
1918 jedinou masovou liberálně-
konzervativní stranou, hodnou 
tohoto označení. ODS popřál, 
aby i nadále byla jedinou silou 
schopnou bránit svobodu před 
“socializujícími a populistickými 
proudy”. Zakladatel strany, 
prezident Václav Klaus, který se 
loni v prosinci vzdal čestného 
členství v ODS, na oslavu do 
hlavního sídla strany v Praze na 
Jánském vršku nedorazil.

l l l

Romská rodina z domku 
ve Vítkově, který v noci ze 
soboty na neděli zapálili žháři 
zápalnými láhvemi, našla 
přechodně domov ve vítkovské 
azylové ubytovně. Zůstanou zde 
do doby, než jim město najde 
nový byt. V domku podle radnice 
bydlelo devět lidí. Do ubytovny 
by se měli postupně nastěhovat 
všichni kromě třiatřicetiletého 
muže, který byl při požáru 
zraněn a policisté později zjistili, 
že se vyhýbá nástupu do vězení. 
Později se k rodině přidá i 
sedmadvacetiletá popálená žena, 
která je stále v nemocnici. Její 
dvouletá dcera ještě bojuje o 
život. Její stav zůstává kritický.

l l l

Evropská unie ostře odsoudila 
pondělní prohlášení íránského 
prezidenta Mahmúda 
Ahmadínežáda, který na 
světové konferenci OSN proti 
rasismu v Ženevě označil Izrael 
za zemi z rasistickou vládou. 
Uvedlo to české předsednictví 
EU na svých internetových 
stránkách. Ahmadínežádova 
slova kritizovaly také další státy. 
Navzdory odsouzení íránských 
slovních útoků na Izrael 22 z 
27 členských států unie podle 
českého předsednictví na 
konferenci zůstane přítomno.

l l l

Vojenský cintorín z I. svetovej 
vojny v lokalite Kopčany 
v bratislavskej Petržalke sa 
podarilo po viac ako štyroch 
rokoch zrekonštruovať. Oficiálne 
bude pre verejnosť otvorený 
od piatka 24. apríla. Obnova 
posledného miesta odpočinku 
331 vojakov stála okolo 614-tisíc 
€ (18,5 mil. korún).

l l l

Podpredseda NR SR Viliam 
Veteška dnes zomrel. 
Predseda parlamentu Pavol 
Paška to oznámil v pléne. 
Poslanci si minútou ticha 
uctili jeho pamiatk. Veteška 
sa v roku 2007 stal známy 
ako stranícky kritik šéfa ĽS-
HZDS Vladimíra Mečiara. Jeho 
zámery kandidovať na sneme 
na predsedu strany však zmarila 
náhla hospitalizácia. V lete 2007 
diagnostikovali lekári Viliamovi 

Veteškovi najagresívnejší 
druh mozgového nádoru. Po 
ťažkej operácii, chemoterapii 
aj experimentálnej liečbe sa 
Veteškovi ešte podarilo vrátiť k 
pracovným povinnostiam, neskôr 
sa však v parlamente opäť prestal 
objavovať. Svoj boj
 so zákernou chorobu 
prehral dnes, 21. apríla, v 
banskobystrickej Rooseveltovej 
nemocnici.

22. dubna
Verejnoprávna Slovenská 
televízia mala vlani účtovnú 
stratu vyše 9,5 milióna eur. 
Vyplýva to z účtovnej uzávierky, 
ktorú dnes schválila Rada 
STV. Oproti tomu, čo televízia 
plánovala, stratu prekročila o 
vyše 4,6 milióna eur. Výnosy 
televízie boli vlani o vyše 7,8 
milióna € nižšie, ako STV 
plánovala. STV má tento rok 
plánované náklady 82 mil. eur 
a predpokladá výnosy 76 mil. 
eur. Nie je v nich zahrnutá 
kompenzácia za nižší príjem z 
predaja reklamy a za úľavy na 
úhradách za vysielanie približne 
19,9 mil. eur, ktoré televízia 
požadovala vlani. Televízia ju 
nedostala, na riešenie problémov 
prijímala úsporné opatrenia. 
Televízia vlani zaznamenala 
pokles príjmov z reklamy. 
Chcela získať vyše 18,6 milióna 
eur, získala o tri milióny eur 
menej. V minulom roku tiež 
spustila športový kanál Trojka, 
na ktorý získala dotáciu takmer 
tri milióny eur. 

23. dubna
Za najsilnejšie politické gesto 
na slovenskej politickej scéne 
od roku 1993 označil politológ 
Grigorij Mesežnikov dnešné 
rozhodnutie poslankyne za 
SDKÚ-DS Ivety Radičovej 
vzdať sa poslaneckého mandátu 
v Národnej rade (NR) SR. Z 
parlamentu odchádza po tom, 
ako v utorok 21. apríla hlasovala 
aj za svoju kolegyňu Tatianu 
Rosovú. “Urobila som chybu, 
ľudské zlyhanie, ktoré ma 
neskonale mrzí a jediný spôsob, 
ako sa môžem očistiť, je vzdať 
sa poslaneckého mandátu,” 
povedala na dnešnom brífingu k 
svojmu rozhodnutiu Radičová. 

l l l

“Slovenské” slnko sa 
svojou intenzitou približuje 
“austrálskemu”, uviedol dnes 
na tlačovej konferencii Peter 
Lipovský. Vyplýva to z aktuálnej 
dennej intenzity slnečného 
UV žiarenia, nazývanej UV 
index. Závisí od zemepisnej 
polohy, ročnej a dennej doby, 
oblačnosti, nadmorskej výšky 
a celkového množstva ozónu. 
Jeho hodnota sa udáva v 
číselnej škále od 0 po 11+. Ako 
uviedol Lipovský, UV index 
nameraný v januári v Austrálii 
má hodnotu 10, minulý rok v 
júni u nás namerali hodnotu 
8,5 - 9,5. Preto je potrebné, aby 

aj ľudia na Slovensku venovali 
dostatočnú pozornosť ochrane 
pred slnečným žiarením, ktoré je 
významným rizikovým faktorom 
vzniku rakoviny kože.

24. dubna
Nejznámější česká architektka 
dvacátého století Eva Jiřičná 
převezme práci neméně 
slavného kolegy Jana 
Kaplického. Bude stát u zrodu 
Koncertního a kongresového 
centra Antonína Dvořáka 
v Českých Budějovicích – 
známého jako rejnok – jehož 
návrh před svou smrtí Kaplický 
připravil. Na spolupráci s ní se 
včera v Praze dohodli zástupci 
Jihočeské společnosti přátel 
hudby, která chce v krajském 
městě unikátní koncertní halu 
zhruba za dvě miliardy korun 
postavit. Jiřičná s Janem 
Kaplickým spolupracovala 
na návrhu obchodního domu 
Harrods. Mezi její nejznámější 
projekty patří konstrukce 
Oranžerie na Pražském hradě. Za 
svou práci získala Řád britského 
impéria.

l l l

Predseda ĽS-HZDS Vladimír 
Mečiar kritizuje premiéra 
Roberta Fica, že s ultimátom 
na zrušenie zmluvy z 
nástenkového tendra prišiel 
neskoro. „Iná možnosť nebola 
už dávno, je to krok skôr tak 
neskoršie,“ povedal novinárom 
Mečiar s tým, že predseda vlády 
možno odďaľoval požiadavku, 
aby v prezidentských voľbách 
neohrozil podporu SNS pre 
Ivana Gašparoviča. Ficovi 
vyčíta aj to, že koaliční poslanci 
v stredu podržali vo funkcii 
nového ministra výstavby Igora 
Štefanova, nominanta SNS. 
Bez ich hlasov mu opozícia 
nedokázala vyjadriť nedôveru. 

25. dubna 
Bývalý šéf Ku-Klux-Klanu 
David Duke předčasně odjíždí 
z Prahy. Podle Filipa Vávry, 
který jeho návštěvu organizoval, 
odjede v nejbližších hodinách 
autem. Světoznámý rasista 
přijel do Česka přednášet, 
policisté ho však v pátek zatkli a 
obvinili kvůli knize, kde popírá 
holokaust. Pozdě v noci byl 
Duke propuštěn. Policisté ho 
však zatkli už v pátek krátce 
po příjezdu, několik hodin 
vyslýchali a obvinili z trestného 
činu podpory a propagace hnutí 
směřujících k potlačení lidských 
práv. Podle Vávry je Duke 
policejním postupem šokován. 
“Nikdy se mu tohle v Evropě 
nestalo,” řekl. Krajní pravice 
chce podle něj na protest proti 
policejnímu zásahu vůči Dukovi 
uspořádat v neděli demonstraci 
před ministerstvem vnitra. 

26. 4. 
Jedním z témat, o němž budou 
ministři vlády v demisi jednat 
na pondělním zasedání, bude 

plánované zvýšení platů 
zaměstnanců ve veřejné sféře o 
3,5 procenta. Přilepšilo by tak 
asi půl milionu lidí. Původně se 
zvýšením platů chtěli ministři 
zabývat již před týdnem, 
tehdy debatu přerušili. Podle 
předchozích informací médií 
by se úředníci, zdravotníci ze 
státních nemocnic, učitelé, 
ale zřejmě i vojáci, příslušníci 
bezpečnostních sborů a duchovní 
měli zvýšení tabulkového platu 
dočkat od 1. června. Plošné 
zvýšení mezd by se nejvíc dotklo 
právě resortu školství, kde 
pracuje 220.000 lidí. 

27. 4. 
Balet pražského Národního 
divadla se v sobotu poprvé 
ve své 125 let dlouhé historii 
představil ve Washingtonu. 
V novém Harman Center for 
the Arts uvedl tři moderní 
choreografie v nastudování 
svého uměleckého šéfa Petra 
Zusky a Jiřího Kyliána. Před 
téměř vyprodaným sálem soubor 
uvedl Zuskovu choreografii 
D.M.J. 1953-1977 na hudbu 
Antonína Dvořáka, Bohuslava 
Martinů a Leoše Janáčka. 

28. 4. 
Prasečí chřipka udeřila v 
dalších zemích; v ČR zatím 
není. V Izraeli a na Novém 
Zélandu byly v úterý potvrzeny 
první případy nákazy novým 
typem prasečí chřipky u 
lidí. Doposud byla nemoc 
zaznamenána jen v Severní 
Americe a v Evropě, a to v 
Británii a Španělsku, které 
potvrdilo druhý případ. V 
Mexiku, odkud se smrtelný virus 
A/H1N1 podle všeho začal šířit, 
si nemoc vyžádala možná už 
více než 150 lidských životů. Na 
základě globálního doporučení 
Světové zdravotnické organizace 
(WHO) Česko zvýšilo stupeň 
varování před nebezpečím 
pandemie z třetího stupně na 
čtvrtý ze šesti možných. 

l l l

Název prasečí chřipka se 
nelíbí českým veterinářům a 
producentům masa, dali by 
přednost například označení 
mexická nebo severoamerická 
chřipka. Evropská komise 
přestala v úterý používat spojení 
prasečí chřipka a nahradila je 
výrazem nová chřipka. Brusel 
se obává, že spojení nemoci 
s prasaty by mohlo poškodit 
zemědělce. V Česku se zatím 
užívá název, který vychází z 
toho, že ke vzniku nové mutace 
chřipkového viru došlo právě v 
těle prasat. “Vzhledem k tomu, 
že virus A/H1N1 nebyl doposud 
izolován v živých prasatech, není 
odůvodnitelné nazývat aktuální 
nákazu prasečí chřipkou,” sdělil 
ČTK výkonný ředitel Českého 
svazu zpracovatelů masa Jan 
Kratina.

l l l

Migrantky mají v Česku 

obtížné postavení v tom, že 
jsou diskriminovány hned 
dvakrát: poprvé jako cizinky 
a podruhé jako ženy, zní jeden 
ze závěrů úterního kulatého 
stolu v rámci předsednictví ČR 
v Evropské unii. Nejčastější 
problémy mají podle výzkumů 
zaměřených na cizinky ze 
zemí mimo EU při získávání 
zaměstnání, jsou jim nabízeny 
mnohem hůře placené práce 
a často pracují bez řádné 
pracovní smlouvy. “Cizinci a 
cizinky v České republice mají 
nerovnoprávné postavení. Byť 
mají nárok na téměř stejná práva 
jako Češi a Češky, tak v reálu 
často tato práva dodržována 
nejsou,” řekla ČTK ředitelka 
neziskové organizace Evropská 
kontaktní skupina (EKS) 
prosazující rovné příležitosti 
Eva Kavková. Uvedla také, 
že vládní integrační koncepce 
cizinců nerozlišuje, zda jde 
o migranta nebo migrantku. 
“Vládní dokumenty pracují s 
touto skupinou jako celkem 
a nejsou reflektovány jejich 
(ženské) specifické potřeby,” 
míní. V současné době (k 31. 
březnu 2009) žije v Česku podle 
Českého statistického úřadu asi 
440.000 migrantů. Trvalý pobyt 
zde má zhruba 175.000 cizinců, 
z toho 82.000 žen.

l l l

Českou republiku stálo 
zajištění bezpečnosti 
amerického prezidenta 
Baracka Obamy během jeho 
návštěvy Prahy asi 20 milionů 
korun. Uvedl to server Týden.
cz s odvoláním na usnesení 
vlády, které má k dispozici. 
Vláda své březnové usnesení, 
které upřesňuje, jakou sumu stát 
vyčlení na návštěvu prvního 
muže Ameriky, odtajnila až 
po Obamově odletu, tedy 
po 5. dubnu, uvedl server. 
Podle citovaného materiálu 
poslalo ministerstvu vnitra 
na zabezpečení vrcholné 
návštěvy peníze ze svých 
kapitol ministerstvo zahraničí. 
Zatímco George Bushe v 
roce 2007 v Praze chránilo 
během jednadvaceti hodin 
pobytu celkem 1500 policistů 
a nasazeny byly letouny L-159 
i stíhačky Gripen, letos na 
Obamovu návštěvu dohlížely 
4000 policistů.

29. 4.
Generálny prokurátor 
Dobroslav Trnka podal na 
Najvyšší súd mimoriadne 
dovolanie proti valnému 
zhromaždeniu Transpetrolu. 
Rezort  hospodárstva aj nové 
vedenie  spoločnosti na východ 
Slovenska radšej odcestovali.  
Dnes sa začne v Transpetrole 
panika. Takto charakterizoval 
priebeh mimoriadneho valného 
zhromaždenia podnikateľ Ignác 
Ilčišin.  Zvolal ho na základe 
rozhodnutia okresného súdu. Aj 
keď sa ho minister hospodárstva 
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Ľubomír Jahnátek snažil 
prekaziť,  zhromaždenie bude. 
Dokonca sa uskutoční za plnej 
účasti všetkých, teda skutočných 
i domnelých akcionárov vrátane 
štátu..

l l l

Prasacia chrípka virológom 
pripomína španielsku 
chrípku, ktorá zabíjala po 
prvej svetovej vojne.  Tvári 
sa ako bežná chrípka, nelíši sa 
však iba smrtiacou silou. Na 
rozdiel od iných chorôb, ktoré 
najviac škodia najmä deťom 
a starším ľuďom, je navyše 
nebezpečná najmä pre mladých. 
Slovenskí aj českí virológovia sa 
zhodujú, že najviac ohrozenou 
skupinou sú mladí a zdraví 
ľudia s vynikajúcou imunitou, 
najčastejšie dvadsiatnici. Vo 
vysvetlení prečo je to  tak, sa 
však odborníci rozchádzajú. 
Vedúca lekárka Centra očkovania 
a cestovnej medicíny v Hradci 
Králové Lenka Hobzová tvrdí, 
že za zraniteľnosťou mladých 
je najmä to, že táto generácia 
sa s vírusom prasacej chrípky 
H1N1 ešte nestretla. Španielska 
chrípka vypukla pravdepodobne 
v Číne. Do Európy ju priniesli 
americkí vojaci, ktorí bojovali 
na frontoch prvej svetovej 
vojny. V apríli 1918 zasiahla 
Taliansko a Španielsko.Najviac 
ľudí podľa Russa nezomrelo 
pre samotný vírus, ale pre 
následné bakteriálne infekcie 
spojené so zlými hygienickými 
podmienkami. Všetky krajiny 
by mali ihneď aktivovať svoje 
plány prípravy na pandémiu 
chrípky, vyhlásila dnes večer 
v Ženeve generálna riaditeľka 
Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO)Margaret 
Chanová. Súčasne vyhlásila 
piaty stupeň varovania pred 
pandémiou prasacej chrípky 
H1N1.Posledný, šiesty stupeň, 
je pandémia - globálna epidémia 
novej a smrtiacej choroby. 
“Počas pandémie je ohrozené 
skutočne celé ľudstvo,” 
zdôraznila Chanová. Podľa jej 
slov je však priskoro na to, aby 
výrobcovia vakcíny proti chrípke 
prestali vyrábať sezónnu vakcínu 
a venovali sa výlučne výrobe 
imunizácie proti vírusu H1N1.

30. 4. 
České domácnosti dlužily 
na konci března u bank a 
finančních institucí 906,3 
miliardy korun. Jejich 
zadlužení tak proti únoru 
stouplo zhruba o deset miliard 
korun; za posledních 12 
měsíců domácnosti zvýšily své 
zadlužení zhruba o 150 miliard 
korun. Vyplývá to z údajů 
České národní banky (ČNB). 
Zadluženost domácností sice 
dále roste, ale ztrácí na rychlosti. 
Banky jsou opatrnější a zpřísňují 
podmínky pro hypotéky i ostatní 
typy úvěrů, reagoval analytik 
Patria Finance David Marek. 

l l l

Zatím 24 lidí vyhledalo 
lékaře kvůli obavám z 
nákazy takzvanou prasečí 
chřipkou. Informuje o tom 
ministerstvo zdravotnictví 
na svém webu. Podle hlášení 
krajských hygienických stanic 
do čtvrtečního rána vyhledalo od 
2. dubna lékařskou pomoc pro 
respirační obtíže 24 cestovatelů 
po návratu z Mexika. “Ve třech 
případech byla již infekce 
vyloučena, v 21 případech se na 
definitivní výsledek vyšetření 
čeká,” uvádí ministerstvo. Podle 
odhadu hlavního hygienika ČR 
Michaela Víta by se nemoc 
mohla objevit v Česku do týdne.

l l l

České předsednictví Evropské 
unie kritizuje Německo a 
Rakousko za to, že plně 
neotevřely svůj pracovní 
trh lidem z osmi novějších 
unijních států včetně České 
republiky. Jejich rozhodnutí ve 
čtvrtek označilo za nedůvodné. 
Předsednictví dále konstatovalo, 
že otevření pracovního trhu 
nic nebrání a upozornilo, že 
Německo a Rakousko od pátku 
zůstanou posledními dvěma 
zeměmi, které omezení uplatňují. 
V pátek 1. května totiž bariéry 
zruší i Belgie, Dánsko a také 
Norsko, které není členem EU. 
Vlády Německa a Rakouska 
informovaly Evropskou komisi, 
že chtějí omezit přístup občanů 
osmi členských států EU na 
své trhy práce i v poslední fázi 
přechodných období, tedy až 
do roku 2011. Jejich rozhodnutí 
bude v následujících týdnech 
zřejmě podrobeno přezkoumání 
Evropské komise.

1. 5.
Připojení lékáren k 
centrálnímu úložišti dat 
a receptů zkolabovalo. 
Lékárny nemohou prodávat 
léky na chřipku a nachlazení 
s pseudoefedrinem na průkaz. 
ČTK to v pátek řekl mluvčí 
České lékárnické komory Aleš 
Krebs. “Předávání dat se dnes 
zbortilo. Máme informace od 
kolegů, že když chtěli vydat 
Modafen, nemohli se připojit k 
ověření pacienta k centrálnímu 
úložišti,” řekl ČTK Krebs. 
Ředitel Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv Martin Beneš 
ČTK řekl, že úložiště funguje, 
dobíhají ale zátěžové testy a 
lékárny čekají na připojení déle. 
Léky na chřipku a nachlazení 
s pseudoefedrinem mohou lidé 
od 1. května kupovat na průkaz 
pojištěnce. Tuto možnost ale 
mají jen ve zhruba 900 z 2400 
lékáren a výdejen, které se 
přihlásily k centrálnímu úložišti 
dat. 

l l l

Téměř osm milionů korun 
dostanou letos organizace, které 
se věnují prevenci a testování 
HIV/AIDS. Ministerstvo 
zdravotnictví rozdělilo v 
Národním programu řešení 

problematiky HIV/AIDS 7,96 
milionu 14 organizacím. O 
dotace žádalo 23 organizací a 
chtěly celkem 34 milionů. ČTK 
to řekl mluvčí ministerstva 
Vlastimil Sršeň. V Česku je 
evidováno od počátku testování 
v polovině 80 let do letošního 
31. března 1236 lidí s virem 
HIV v krvi. Za první tři měsíce 
letošního roku přibylo 47 nových 
případů. Za celý loňský rok bylo 
147 nových infekcí, což byl 
největší nárůst od doby, kdy se 
začal virus HIV v Česku testovat. 
První čtvrtletí roku naznačuje, 
že letos by nárůst mohl být opět 
rekordní. Nejvíce neinvestičních 
prostředků dostanou Česká 
společnost AIDS pomoc, 3,711 
milionu korun, z toho půjde 
1,485 na ojedinělý projekt Domu 
světla, a národní referenční 
laboratoř pro AIDS, která obdrží 
2,45 milionu korun.

2. 5.
Profilová výstava českého 
umelca je exkluzívna. V iných 
slovenských či českých mestách 
pokračovať nebude.  Mnohí ho 
poznajú vďaka veselej knižke 
Povídaní o pejskovi a kočičce 
či prostredníctvom kubistických 
obrazov reprodukovaných v 
dejinách umenia. Josef Čapek 
však nebol ani zďaleka „len” 
ilustrátor či kubista. Slovenská 
verejnosť však jeho tvorbu na 
výstave dlho sledovať nemohla. 
Posledná s názvom Humanizmus 
a antifašizmus v diele Josefa 
Čapka sa odohrala v bratislavskej 
mestskej galérii pred takmer 
tridsiatimi rokmi, v roku 1981. 
Zohnať a zavesiť Čapkove diela 
do bratislavskej galérie nebolo 
vôbec jednoduché. Príprava 
terajšej profilovej a zatiaľ 
najväčšej umelcovej výstavy 
na Slovensku trvala takmer dva 
roky. Každý obraz sme museli 
doslova vybojovať,” hovorí 
manažér a spoluautor výstavy 
Jan Kukal. „V českých galériách 
sú totiž Čapkove obrazy ozdobou 
stálych expozícií a museli sme 
ich tak zvesiť na tri mesiace vo 
veľmi exponovanom čase.” Pre 
súčasnú výstavu v Mirbachovom 
paláci pozháňali jej organizátori 
86 Čapkových obrazov a 34 
kresieb, ktoré tematicky rozdelili 
do siedmich celkov. Diela sú 
požičané z jedenástich českých 
a jednej slovenskej galérie. 
Viac než polovica diel je od 
súkromných zberateľov. To 
všetko umožnila vnučka Josefa 
Čapka Kateřina Dostálová. 
Bez nej by sa výstava nemohla 
konať, pretože má autorské práva 
na dielo svojho starého otca,” 
dodáva Jan Kukal. „Poistná 
hodnota obrazov a kresieb je 
nielen najvyššia v histórii Galérie 
mesta Bratislavy, ale poistka 
7 180 000 eur nebola doteraz 
vyplatená na žiadnej slovenskej 
výstave.” Kateřina Dostálová 
vybrala pre výstavu i kurátorku, 
Alenu Pomajzlovú z Prahy, ktorá 

sa Čapkovmu dielu venuje už 
dlho.  Josef Čapek: Istotne viem, 
že mám obrazy, ktoré raz budú 
niečo znamenať, ale to už bude, 
myslím, pre mňa neskoro.

3. 5.
Šéfové ODS, ČSSD a SZ 
navrhnou nová jména na 
posty některých ministrů. 
Shodli se na tom na jednání s 
designovaným premiérem Janem 
Fischerem. Jednání o vládě 
se zkomplikovala ve čtvrtek. 
Fischer navrhoval své muže na 
post ministra financí, průmyslu a 
obchodu a spravedlnosti. To lídry 
stran pobouřilo. Fischer tvrdil, 
že dával při jednáních najevo 
nespokojenost s některými 
kandidáty, straničtí lídři to prý 
nerespektovali. Fischerova 
vláda by měla zemi dovést k 
předčasným volbám, které by se 
měly konat letos v říjnu.

l l l

Topolánek: Než velká koalice 
nebo vláda s KSČM, raději 
odejdu. Pokud by se po volbách 
dostaly do sněmovny pouze 
tři politické strany - ČSSD, 
KSČM a ODS - a ODS by 
volby prohrála, pak by premiér 
v demisi Mirek Topolánek 
(ODS) opustil politiku. Uvedl 
to v pořadu ČT Otázky Václava 
Moravce. V takové situaci by 
totiž byly zřejmě možné pouze 
dvě varianty vlády, buď velká 
koalice ČSSD a ODS nebo 
kabinet s účastí komunistů, obě 
jsou pro Topolánka nepřijatelné. 
Česká republika by se v 
případě, že by neratifikovala 
lisabonskou smlouvu, dostala 
“na periferii” Evropské unie, 
řekl dále v ČT Topolánek. 
Poslanecká sněmovna už 
lisabonskou smlouvu podpořila, 
příští týden se jí bude zabývat 
Senát. Část ODS s dokumentem 
nesouhlasí. Topolánek chce 
proto přesvědčovat své stranické 
senátory, aby dokument, který 
má reformovat EU po jejím 
rozšíření, podpořili. Pokud by 
Česko smlouvu neratifikovalo, 
mohlo by to být podle šéfa ODS 
pro některé země také záminkou 
pro to, aby se zastavilo další 
rozšiřování Evropské unie. 
Nedostatečné systémové řešení 
korupce považuje odstupující 
premiér Mirek Topolánek (ODS) 
za jednu z chyb své končící 
vlády. Pro nastavení účinných 
protikorupčních mechanismů 
by prý kabinet potřeboval více 
času. “Já se nevymlouvám. 
Pojmenoval jsem to zcela 
otevřeně jako nedostatek mé 
vlády,” uvedl Topolánek. 
Přesto se prý podle něj podařilo 
nastartovat alespoň dílčí nástroje, 
například digitalizaci veřejné 
správy, která by mohla pomoci 
zabránit úplatkům. Topolánkovu 
vládu provázela například kauza 
kolem šéfa koaličních lidovců 
Jiřího Čunka nebo poslance 
ODS Jana Moravy. Kvůli těmto 
aférám čelil kabinet kritice a 

nakonec pomohly opozici k 
vyslovení nedůvěry vládě. 

4. 5.
Závod o co nejrychlejší 
výrobu vakcíny proti prasečí 
chřipce odstartoval. Světová 
zdravotnická organizace začala 
doručovat virus chřipky firmám, 
která se na vývoji budou podílet. 
Jedna sídlí v Česku a je ve 
výhodě - má lepší technologie 
a virus dostane během pár dnů. 
Česku nabídla přednostní odkup 
12 milionů vakcín.

l l l

Klausův tajemník Ladislav 
Jakl obvinil odstupující vládu 
z toho, že si svůj pád sama 
připravila a načasovala. Jakl 
to napsal v reakci na dopis 
dvanácti občanů, kteří kritizovali 
prezidenta za jeho chování po 
pádu vlády a za jeho údajné 
proruské postoje. Premiér v 
demisi to považuje za podvrh. 
Odstupujícího premiéra Mirka 
Topolánka Jaklův dopis pobouřil. 
“O Jaklovi si nemyslím, že je 
hloupý, takže to pokládám za 
zlý, ale opravdu zlý podvrh,” 
odpověděl na redakční sms 
Topolánek..

l l l

Za prvej ČSR bol hrdinom. 
Ľudáci s jeho odkazom 
manipulovali. Komunisti 
ho vymazali z dejín. Pred 
90 rokmi spadlo neďaleko 
Ivanky pri Dunaji jeho lietadlo. 
Výnimočná, všestranná 
osobnosť. Charizmatický politik, 
vojak s dobrými organizačnými 
schopnosťami. Vzdelaný človek 
s mimoriadnym talentom pre 
vedu a techniku. Takto vidí 
Milana Rastislava Štefánika, 
ktorý pred 90 rokmi tragicky 
zahynul pri páde lietadla kúsok 
od Bratislavy, väčšina odbornej 
verejnosti. Hoci na Slovensku 
sú tieto vlastnosti skôr na ťarchu 
a predmetom závisti, Štefánika 
vystrelili na vrchol, z ktorého 
ho dodnes nikto nezosadil. 
Paradoxné pritom je, že k jeho 
odkazu sa hlásia čechoslovakisti 
aj nacionalisti. Prečo je to tak? 
„Pretože všetci si uvedomujú 
jeho veľký vklad k vzniku 
Československa, ktoré malo 
pre Slovensko doslova osudový 
význam. Aj národniari, ktorí 
radi kritizujú prvú ČSR, vedia, 
že bez nej nebol ani dnešný 
samostatný štát,“ vysvetľuje 
historik SAV Milan Zemko. 
Podľa Miroslava Čaploviča z 
Vojenského historického ústavu 
je zhoda v pohľade na Štefánika 
aj dôsledkom toho, že po ňom 
nezostalo žiadne ucelené dielo, 
spomienky či pamäti. „Aj preto 
si z neho každý vyberá to, čo 
sa mu hodí. Štefánikove názory 
sa pritom vyvíjali, tesne pred 
vznikom ČSR mal napríklad 
predstavu, že na Slovensku bude 
na prechodné obdobie vojenská 
diktatúra.“

a
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Ota Ulč 

Předchozí text jsem započal  
větou,  že o tuto tématiku se 
zajímám už řadu let. 

Pirátství získává, namísto 
aby ztrácelo, na své popularitě. 
Tomuto druhu lupičství se tradičně 
znamenitě vedlo ve vodách 
v blízkosti jihoamerických břehů, 
zejména Kolumbie, a rovněž 
v malacké úžině u Malajsie a 
Singapuru,  s velkým provozem 
mezi Indickým do Pacifickým 
oceánem. Spěchám s vysvětlením, 
že s úžinou s tak ponurou reputací 
nemají slovenské Malacky nic 
společného. Poslední dobou se 
pirátské činnosti znamenitě daří 
v Indickém oceánu zásluhou 
loupežníků ze Somálska, jednoho 
z tzv. failed states – států veskrze 
nefunkčních.

Před rokem jsem plul směrem 
k japonskému přístavu Kobe, 
viditelnost v podobě poněkud 
řídké hrachové polévky, vítr pílil 
rychlostí 20 uzlů a kolem se dmuly 
až čtyřmetrové vlny.  Tam osm 
hodin ráno, v New Yorku sedm 
večer, v Praze půlnoc.

Důstojnice vyšší hodnosti, 
na nejlepší cestě to dotáhnout 
na kapitána či kapitánku, nám 
pasažérům na lodi v japonských, 
piráty neohrožených vodách,  
poskytla informace:  flotila naší 
Holland America Line byla 
vybavena vodními děly (water 
cannons) a vysokofrekvenčním, 
ušní bubínky drásajícím,  
varováním (high pitch warning) 
v pěti jazycích. Jiné zbraně 
nemáme, jsme rychlí, schopni 
docílit tempa 22 uzlů, bylo-li by 
třeba. Beztoho by se pirátům na 
takového obra velmi obtížně lezlo. 

„Dal bych přednost 
pořádným kanonům, kdosi 
poznamenal s logickým 

NÁHLÝ MEDIÁLNÍ  ZÁJEM  O  POČÍNÁNÍ  PIRÁTŮ   dokončení

přesvědčivým zdůvodněním, 
že z humanitárních důvodů, se 
snahou prokázat nezištnou službu 
lidstvu - rozstřílením pirátů, 
by se posloužilo těm menším a 
pomalejším lodím.

Univerzální závazný princip 
mezinárodního práva zatracuje 
piráty jako vyvrhele, psance 
lidstva, a opravňuje kdekoliv 
jakýmkoliv státem je odsoudit 
k smrti, spolehlivě ukončit 
jejich hanebnou  kariéru. 
Zřetelně blahodárný by to byl 
precedent, jenž se ale netěší přízni 
rozhodujících činitelů. Proč tedy 
tolik ohledů cavyků, racionalizací?

Rejdaři, provozovatelé 
ohrožené dopravy, odmítají řešení 
ozbrojením posádek. Že mužstvo 
není tak trénované, neopatrná 
střelba by mohla způsobit požár 
k neuhašení,  vzrostly by výlohy 
s pojištěním. Že ozbrojené lodi by 
mohl být odepřen přístup do toho 
kterého přístavu. Další námitka, 
hodně chamberlainovská:  bránit 
se násilím, s použitím zbraní, by 
piráty ponouklo k použití většího 
násilí než je zpravidla jejich 
zvykem, a tak místo žádoucího 
vyřešení by se konflikt víc 
zkomplikoval. S použitím takové 
logiky by se ovšem zaručila 
kapitulace vůči jakémukoliv 
agresorovi. 

Nuže, zde jsou odpovědi: 
mužstvo lze vytrénovat, nebo 
ho nezásobovat bambitkami 
a na palubě usadit pár střelců 
profesionálů, kteří se stoprocentně 
postarají, aby se ani jeden vetřelec 
na palubu nevyšplhal. K odpovědi 
na obavy o zvýšení pojistného lze 
přece namítnout, že by zásluhou 
bezpečnostních opatření mělo 
spíš dojít ke snížení pojistky, 
tak jako kdekoliv v domácnosti, 

kde se nainstaluje novinka proti 
vloupání, proti požáru. Obtížná by 
také byla představa, jak zbloudilá 
kule by mohla způsobit vzplanutí 
kovového kontejneru. 

Než ale taková protiopatření, 
rejdaři dávají přednost  
bezkonfliktní  platbě výkupného. 
Milionový obnos si pak odečtou 
z daní jako legitimní provozní 
výdaj.

Vítaná pak byla zpráva, 
doufejme že pravdivá,  že 
Washington už nebude  poskytovat 
byznys námořním přepravcům, 
kteří by pirátům výkupné platili.

l l l

V týdnu, kdy došlo k zajetí 
Američana Richarda Phillipse, 
kapitána lodi Maersk Alabama, 
na cestě s darovanými zásobami 
do keňského přístavu Mombasa,  
se piráti zmocnili čtyř lodí. 
Tedy obden jedna loď lapena, 
země její vlajky potupena. 
Úspěšně si počínající zločinci na 
kocábce, kolem nich plovoucí 
obři potupených států, jež si 
většinou netroufnou stisknout 
kohoutek, zahájit palbu a smést 
lupiče do hlubin. Šéf pirátů Abdi 
Garad v somálském přístavu Eyl 
v interview s Agence France-
Presse prohlásil (Financial Times, 
14.4.2009:4), že Američané, 
poté, co si troufli zachránit 
svého kapitána a úspěšně 
zlikvidovat únosce, teď aby se 
třásli v očekávání spravedlivé 
odplaty. Nehorázná, groteskně 
surrealistická disproporce, jíž se 
vlastně nikdo ani příliš nediví.

Se surrealismem pokračujme: 
třem ostrostřelcům elitní jednotky 
SEAL  se na hodně kymácejícím 
moři podařilo náramně se do pirátů 
strefit, že z nich byly instantní 
mrtvoly.  Načež přispěchal 

pověřený mluvčí s jakoby 
omluvným vysvětlením o nutnosti 
brilantního zásahu, poněvadž 
jeden s loupežníků již mířil na 
uneseného kapitána. Takže kdyby 
nebyl mířil,  ke střelbě by nebylo 
došlo. A poté, co k ní došlo, vůbec 
se nebudu divit, že přistoupí 
politicky korektní multikulturalisté 
s žalobou proti brutálnímu zásahu 
a příslušnou právní asistenci 
poskytne American Civil Liberties 
Union, vlivná,  odporně si 
počínající organizace .

l l l

S tímto souvisejícím tématem 
se přesuňme na souš. Napřed do 
Afghánistánu, k tam pobíhající  
podivné až nekonečné válce.  
Již sto roků závazná pravidla 
(The Hague, 1907) vyžadují, 
že k nároku na přiznání statusu 
POW (prisoner of war) osoba 
musí mít na sobě uniformu, 
označení hodnosti a příslušnosti 
k organizované jednotce a musí 
nosit zbraň otevřeně. V tomto 
případě šaty vskutku dělají člověka 
a rozhodnou jeho osud. Výhoda 
anonymity v převlečení pastevce, 
který se může dobře strefit do 
nepřátelského vojáka v uniformě, 
ovšem kompenzuje nevýhoda, 
že v případě odhalení ho čeká 
– či měl by se dočkat – kulky a 
odstřelení. 

Porovnejme však s realitou 
současné doby (Time, 
20.4.2009:28):  podezřelý civilista, 
u něho povstalecká propaganda, 
vlajka Talibanu, a na rameni měl 
modřiny, které afghánští vojáci 
rozpoznali jako stopu po nošení 
zbraně AK-47. „Dotyčný tvrdil, 
že je negramotný ovčák, ačkoliv 
měl u sebe důkladně popsaný 
zápisník. Tvrdil, že nikdy nebyl 
v Pákistánu, ačkoliv jeho mobilní 

telefon obsahoval spoustu 
pakistánských čísel. S největší 
pravděpodobností to ovšem byl 
nepřátelský povstalec. Američtí 
vojáci mu ale dovolili odejít. „My 
přece nemůžeme pohnat před soud 
někoho, poněvadž měl na rameni 
modřinu,“ zdůvodnili. „Musíme 
dodržovat zákony.“

A s takovým sebevražedným 
uvažováním by chtěli válku vyhrát.

l l l

Do třetice všeho podivného 
se teď z bojiště přesuneme 
sem do domácího amerického 
prostředí, a sice do Binghamtonu, 
mé permanentní adrese v městě 
v západní části státu New Yorku, 
jež se nedávno dostalo do 
světového povědomí zásluhou 
značného masakru – snad víc 
než patnáct minut warholovské 
slávy. O ní se v pátek 4.dubna 
2009 postaral Jiverly A. Wong, 
vietnamský  imigrant  čínského 
etnického původu. A čtveřice 
občanů České republiky na zážitek 
do své smrti nezapomenou.  Mohlo 
k ní totiž dojít právě v onen pátek.

Tento Wong se ve věku 22 
roků dostal do Ameriky v roce 
1990:  syn důstojníka poražené 
jihovietnamské armády. Rodina 
se usadila zde v Binghamtonu, 
otec se angažoval v užitečných 
aktivitách, vypomáhal novým 
přistěhovalcům. Jenže tento jeho 
nejstarší syn se nepovedl, za 
téměř dvě desetiletí se anglicky 
nenaučil – což mu ale nezabránilo 
získat americké občanství - odjel 
do Kalifornie, pak se vrátil, 
oženil se, pak se rozvedl. Jedinou 
vášní mu zůstaly střelné zbraně, 
oprávněně držené. Tak mu vyhověl 
stát New York, vzdor všelijakým 
prohřeškům a konfliktům s policií. 

 Frustrován, v zaměstnání 

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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Zajímalo nás:
posmíván kvůli své jazykové 
neschopnosti, v onen osudný 
pátek došel do budovy American 
Civic Association, užitečné 
organizace dobrovolníků, 
poskytujících pomoc v orientaci 
novým příchozím: otázky 
imigrační, naturalizace, jazyková 
výuka, též pořádání etnických 
dnů s příslušným kulinárním 
doprovodem (například české 
„kolache“). Několik roků jsem tam 
sloužil jako člen dozorčího výboru 
– jakéhosi formálního politbyra. 
Po složení funkce, jíž jsem se 
milerád  zbavil, občas jsem do této 
ACA budovy docházel, zejména 
se seznamovat s novinkami 
v imigrační agendě. Její předpisy 
procházejí téměř ustavičnými 
změnami, občas mě někdo žádá o 
radu, s odpovědí váhám,  a tak se 

jdu raději přeptat k odborníkům, 
aby zalistovali ve fasciklech 
mamutího rozsahu.

Nyní k té našinecké čtveřici: 
Jeden náš student, pracující na 
získání doktorátu v náročném 
oboru mimo horizont mého 
chápání, doprovázel svou 
manželku na výuku angličtiny, a 
ta s sebou vzala své dvě sestry, 
zrovna na návštěvě z ČR. 

 Posadili se do učebny, 
za dveřmi došlo ke střelbě, někteří 
zpanikaření žáci vyběhli ven a tam 
je maniak zkosil. Naše čtveřice 
spolu s učitelem zůstala na místě, 
ukryla se a přežila. Takto jsem se 
ve zkratce dozvěděl.

 Celkem třináct zabitých 
a další počet zraněných. Střílející 
frustrát Wong si vpálil kuli a stal 
se čtrnáctou mrtvolou.

l l l

Co by ale tohle mělo mít 
společného s pirátstvím?

Přece jen má:  motiv oné 
„moral equivalence“, že všichni 
jsme vlastně jak provinilí, tak 
omluvitelní,  jsme oběťmi („nation 
of victims“), a proto se do pirátů 
nemá střílet, teroristy dlužno 
propouštět, i takové Wongy chápat.

Tak dokázal binghamtonský 
starosta Matthew T. Ryan, jehož 
osobně neznám a po seznámení 
neprahnu. Při vzpomínkové 
slavnosti k památce třinácti obětí 
totiž zasadil čtrnáct květin. Tu 
čtrnáctou pro vraha. Postoj tolik 
pokrokový ocenili velebníčci 
několika církví.

Snad ještě není vše ztraceno. 
Kdosi anonymní,  jinak uvažující, 
onen extra stvol vyrval.             l

Když poprvé zazněla na obrazovce kanadského televizního vysílání 
znělka českého televizního programu Nový záběr, mnozí z nás 
pocítili vedle radosti i hrdost. Televizní vysílání pro torontské 
obyvatele českého a slovenského původu nebylo tak úplně novinkou 
– řekli by ti starší pamětníci (kupř. Kitchener-Waterloo, Otawa, 
London či Toronto před sedmnácti lety), ale to už je historie 
komunity. Nové produkce se před šesti lety ujala Markéta Rešovská 
(většina ji zná pod předchozím jménem Slepčíková). Její vysílání 
zavonělo vysokou profesionalitou, koncepcí a vytříbeným výběrem 
témat a jejich zpracováním. Začínala sama a doslova na koleně: 
bez finančních prostředků, bez technického zázemí, bez redakčního 
týmu spolupracovníků. Dnes se vztah produkce-divák stabilizoval. 
Vědomí, že v sobotu a v úterý ráno můžeme na OMNI.1 slyšet 
českou (a do doby osamostatnění i slovenskou) řeč, se s jistotou 
v našich domovech zabydlel. Bohužel, nezabydlelo se ale vědomí, 
že televizní vysílání není výdělečný podnik, že je naopak závislé na 
sponzorech a jejich darech. Ovšem jednou za rok je možné virtuální 
sympatii vůči TV Nová vize proměnit v hmatatelnou, a to návštěvou 
benefičního koncertu, který producentka Markéta Rešovská již 
popáté pro své příznivce podniká. 
Kdy, kde a za kolik?
Letos se plavba uskuteční v sobotu 13. června. S výjezdem na 
Ontario Lake v Torontu počítáme v 19 hodin, o hodinu později se 
bude podávat večeře. Loď Joži Kapitána Enterprise  2000 kotví 
v blízkosti 242 Cherry St. v Torontu. A vzhledem k tomu, že se na 
této jubilejní akci podílejí dva spolupořadatelé  – se mnou bývalá 
hospoda U Vlastičky – Vlastička Sklenářová a Prague Emporium 
Fine Food Toma Krále, bude vstupné činit (opravdu pouhých) 50 
dolarů. 
Program? 
Skladba pořadu se nemění - večer zahájíme společnou večeří, pak 
vystoupí jedna z nejznámějších českých jazzových zpěvaček Eva 
Emingerová, která měla v loňském roce na lodi velký úspěch, 
a bude prakticky zpívat po celý večer za doprovodu skupiny 
velice oblíbeného a torontského špičkového jazzmana Drew 
Jurečky. Jakmile bude plavba zhruba hodinu po půlnoci ukončena, 
uspořádáme v přístavu diskotéku. Ráda bych zdůraznila, že   Kroupa 
Group of Companies Milana Kroupy je hlavním sponzorem koncertu.    
Objednávky a rezervace?   
Zájemci si mohou místa rezervovat na tel. 647.338 36 30, kde mohou 
prostřednictvím platebních karet cenu uhradit. Na požádání jim bude 
lístek buď odeslán, anebo si jej budou moci vyzvednout až před 
vstupem na loď. 
Jaká je historie návštěvnosti této akce? 
Zatím se možnosti lodi o kapacitě  400 míst navyužilo ani jedinkrát. 
Ovšem letos, kdy se jedná o pátý koncert TV NV, se ta příležitost 
doslova nabízí. Chtěla bych vyzvat všechny diváky, kteří sledují 
Novu vizi, aby využili možnosti nám své sympatie projevit svou 
přítomností. Kdybychom dokázali místa zaplnit, byl by to opravdu 
slušný benefiční koncert, který by nejen uhradil režijní náklady, ale 
zanechal i něco pro produkci dalších pořadů. 
Co nového vlastně TV nabízí? 
Jestliže porovnáme období před šesti lety a současnost, pak je zcela 
evidentní profesionalita uváděných pořadů, široká škála námětů 
ze života komunity a témata z České republiky. Již dva měsíce 
pořady titulkujeme. To je opravdu velká změna. Jak pro diváky, tak 
i pro produkci. Mým cílem je dát možnost sledovat české vysílání 
i partnerům smíšeného manželství, jejich přátelům a hlavně dětem, 
jimž je angličtina přirozeně bližší nežli čeština. Ti mohou snadněji 
žít komunitní život s rodiči, kteří mají české kořeny. Je to práce po 
všech stránkách náročná. Titulkování nám zabere pět dnů, zatímco  
produkce bez titulků zabrala tři.   Tím vším výrobní náklady stoupají.  
Nebylo by jednodušší to namluvit? 
To určitě ne, protože by se mluvené slovo muselo dostříhávat do 
již hotového materiálu, a navíc by někdo musel pro redaktora psát 
scénáře – potřeba dalšího člověka, pak by nastaly dodělávky , což je 
dvoj až  trojnásobná pracnost.  
Může si dovolit TV pracovní sílu v trvalém pracovním  poměru?  
Z neprofesionální práce jsme postupně najeli na profesionální, ... str.13 

 Markéta Rešovská a Vlasta Sklenářová

    Jsou knihy, bez kterých si 
kánon evropské vzdělanosti a 
kultury nelze představit, texty, 
jejichž znalost se počítá k 
základnímu rozhledu, na které 
se neustále navazuje. Bible je 
pochopitelně jedním z nich, 
navíc ještě s mnoha výraznými 
specifiky. 
Není jen bohatým literárním 
skvostem, ale coby 
fundamentální text náboženství 
tohoto kontinentu zásadně 
formovala náš kulturní kontext. 
Způsob myšlení a vztahování 
se k sobě sama i svému okolí, 
základní hodnoty a jejich 
hierarchie, to vše promítnuto 
do nejzákladnějších pořádků 
právních, etických, sociálních a 
ovšem kulturních. 
     Je paradoxní, že text, který 
sehrál v dějinách tak klíčovou 
formativní roli a dodnes se 
na náboženském a kulturním 
poli intenzivně užívá, existuje 
v češtině jen v několika málo 
překladech. Už proto je současné 
vydání nového kompletního 
překladu nesporně významnou 
událostí. 
     Prostor ke změnám a 
inovacím byl obrovský, 
potřeba aktualizovat neutuchá. 
Zastarávání překladů můžeme 
přičíst na vrub rychle se 
proměňujícímu jazyku, vývoji 
způsobu uvažování a s ním 
i čtení, ale změn paradoxně 
doznává také hebrejský, 
aramajeský  a řecký originál, 
který je textology na základě 
nových poznatků neustále 
aktualizován. 
     Čím se překlad 21. století 
liší od dosud nejužívanějších 
překladů – Bible kralické, 
staré čtyři staletí, a Českého 
ekumenického překladu 
ze sedmdesátých let století 
minulého? Alexandr Flek, 
vedoucí překladatelského týmu, 
označil za hlavní impuls k 

práci akutní potřebu moderního 
překladu (započatého r. 
1994, pozn. red.), který by 
byl jednoduše srozumitelný 
i čtenářům bez předchozí 
zkušenosti se starověkými nebo 
náboženskými texty. „Aj, děvka 
Páně,“ odpoví s pokorou Marie 
kralického překladu andělovi v 

odpověď na zvěstování narození 
Spasitele. „Jsou to tři slova a 
ani jedno z nich už se neužívá, 
navíc dnes znamenají něco 
jiného,“ vysvětluje Flek téměř 
omluvně. „Hle, jsem služebnice 
Páně“ v novém překladu 21. 
století sice není nic průlomově 
novátorského, ale k mylné 
interpretaci nikdo sveden už být 
nemůže. 
     Titulní stránka původního 
vydání Bible kralické tištěného 
v letech 1579–1594 – Bibli 
kralickou Jednoty bratrské autoři 
nového překladu považují za 
nedostižný vzor co do krásy a 
vznešenosti jazyka.
     Právě Kralickou bibli 
považovali překladatelé za 
nedostižný vzor v kráse a 
vznešenosti jazyka. Původně 
se k jejímu odkazu hlásili 

jednoznačně a vydávali části 
svého překladu pod názvem 
Nová bible kralická. Vizí bylo 
tento stovky let starý text zásadně 
zrevidovat a transformovat ho 
do současné mluvy. Cesta se ale 
brzy ukázala jako neprůchodná. 
Z původního textu po úpravách 
nezbylo prakticky nic, proto 
se návaznost omezila na 
metodologickou – v otázce 
teologie (přístup k bibli jako 
Bohem inspirované autoritě) i 
práce 
s jazykem (citlivá syntéza 
formálního a dynamického 
ekvivalentu). 21. století je 
tedy nakonec zcela novým 
překladem z originálních jazyků, 
který ovšem otevřeně přiznává 
návaznost na své předchůdce. 
Jeho cílem není být za každou 
cenu jiný, natož šokovat. Kde se 
stará řešení osvědčila a neztratila 
na srozumitelnosti, není třeba 
měnit a zbytečně čtenáře mást. 
První pohled do knihy ale bohatě 
stačí, aby se ukázalo, jak velkým 
posunem „starý známý“ text 
prošel. Své zkušební období 
má překlad 21. století z části za 
sebou. Nových zákonů je již v 
oběhu asi 150 tisíc, ve zvukové 
podobě je rozebrán desetitisícový 
náklad. 
    Ukazuje se, že text má 
skutečně potenciál oslovit i 
mladší a méně zkušené čtenáře, 
než tomu bylo s překlady 
předchozími, což byl i původní 
záměr jeho vzniku. V nejbližší 
době se ukáže, jestli má šanci 
prosadit se také jako překlad 
bohoslužebný. Reakce jsou zatím 
v celém církevním spektru až 
překvapivě vstřícné, a to nejen z 
řad protestantských, ze kterých 
projekt vzešel, ale neoficiální 
stanovisko už vyjádřili i zástupci 
katolické církve a židovské obce. 
S uznáním se hned také vyjádřilo 
nemálo akademiků.                                

(Zdroj Reflex, duben‘09)

Bible, překlad pro 21. století  Jana Šrámková

Repro Městské muzeum Vysoké Mýto
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Umírat se má na lačno    Dr. Josef Skála

„Zvu vás do svého života 
a myslím, že se v dějinných 
zákoutích budeme potkávat. Šli 
jsme po stejných cestách...“ říká 
autor Milan Matějček na záložce 
své knížky „Umírat se má na 
lačno“. „Pokud to nyní položíte 
zpět na pult, stejně pro knížku 
příjdete později. Kamarádi vám 
o ní řeknou“, pokračuje. Nejsem 
kamarád ani pana Matějčka a 
ani většiny z  vás, nicméně vám 
o této vzácné knize říci musím. 
Vyrazila mi totiž dech a stala 
se jedním z oněch několika 
literárních skvostů, které 
zaujímají permanentní místo na 
mém nočním stolku.

Psaní má, podle 
Hemingwaye, tři rozměry: 
přítomnost, neboli děj, minulost, 
čili dějovou motivaci, a 
budoucnost, neboli důsledek 
děje. V opravdové literatuře 
ale existuje ještě čtvrtý rozměr, 
kterým je podle Arnošta Lustiga 
duše člověka do psaní vložená. 
Pouze pokud je autor schopen 
vdechnout do svého příběhu 

duši pak jeho dílo tohoto 
rozměru dosahuje. Jenom pak se 
literatura stává citovou pamětí 
člověka a ve čtenáři otevírá 

niterně povědomé rozměry jeho 
vlastního života skryté pod 
slupkou okoralé všednodennosti.

Již od prvních řádek prvotiny 
třiasedmdesátiletého autora, 
kterou jsem si zakoupil pro 
její zajímavý titul (protože 
jsem zatím nečetl žádné 

oslavné odborné recenze, 
které si rozhodně zaslouží), 
jsem si uvědomil, že tenhle 
životní příběh onu čtvrtou 

dimenzi jednoznačně má a 
celou knihu jsem přečetl se 
skoro zatajeným dechem. Jaký 
úžasný jazyk, myšlenky, příběh 
– autor popisuje svůj život 
od válečného dětství na Malé 
Straně, na jihočeské vesničce, 
přes politické perzekuce 

totality  a pozdějšího přežívání 
„normalizace“  sedmdesátých 
let až do okamžiku rozhodnutí 
k odchodu do emigrace v letech 
osmdesátých -  a navíc jaká 
vytříbená stylistická úspornost! 
Každá věta, vycizelovaná 
do vybroušeného diamantu, 
vyjadřuje souvislosti, které 
by bylo možno rozvést na 
mnoho stran textu. To už 
ovšem autor ponechává na 
čtenáři, on pouze stimuluje, 
naznačuje, nedělá závěry. Za 
každým odstavcem cítíme ony 
desítky stránek poznámek a 
předcházejích verzí textu, které 
autor dokázal zcuknout do toho 
nejdůležitějšího, nejčistšího a 
tedy nejsilnějšího. Podle mého, 
odborně neerudovaného názoru 
vášnivého čtenáře a milovníka 
knížek, je tento vstup pana 
Milana Matějčka do literatury 
jedním z nejsilnějších svědectví 
o životě Československa ve 
druhé polovině dvacátého století, 
které jsem kdy četl. Tahle knížka 
by rozhodně neměla chybět 

v žádné knihovně českého nebo 
slovenského exulanta. A měli by 
ji číst i všichni, kteří neodešli 
a nebo se narodili později. Aby 
k znalostem historie přidali onu 
nesmírně důležitou dimenzi 
paměti citové.

My, kteří žijeme teď 
v Kanadě, jsme nyní i 
spoluobčané pana Milana 
Matějčka a v jeho osudech 
najdeme zarážející paralely 
životů svých. A tak mi dovolte, 
i když nejsem onen zmíněný  
kamarád, přece jenom Vám 
vřele doporučit brzkou návštěvu  
internetového knihkupectví 
Lenky Storzerové z Viktorie. 
V přehledných regálech jejích 
úžasně efektivních webstránek  
www.czech-books.com si knížku 
můžete zakoupit a ušetřit si tak 
námahu s těžším zavazadlem při 
Vaší příští cestě do staré vlasti. 
Přijde Vám překrásně a s láskou 
zabalená až ke dveřím skoro 
dříve, než přestanete prohlížet 
ty dlouhé řady nabízených 
krásných knížek, CD a DVD. l  

Slovenská mladá scéna se po 
krátké přestávce hlásí s novou 
hrou. Bude jím situační komedie 
Amant (hra získala čestné uznání 
na Lounské divadelní soutěži) 
opavského dramatika a herce  
Pavla Němce, který se psaní 
divadelních her věnuje osm let. 
Některé se dočkaly  podoby 

nejen jevištní, ale i rozhlasového 
zpracování. Komedie Amant 
přišla na svět před dvěma lety. 
Předcházely Podvodník a král, 
Doba kamenná, Návrat,  Tak takhle 
to bylo, Klaun a nejposlednější je  
Blázinec. Na své scéně je uvedlo 
benešovské divadlo Banda, kde 
dramatik pracuje i jako jevištní 
výtvarník a organizátor. 

Režie hry se na Slovenské 
mladé scéně ujal jednatřicetiletý 
Robert Hanousek. V komunitním 
divadelnictví nemá zatím žádné 
zkušenosti. Jak sám uvedl, toto je 
jeho první divadelní režie, i když 
jej více láká režie filmová. Vloni 
ukončil Ryerson University v 

Torontu, čímž se jeho touha být ve 
filmové režii profesionálem značně 
přiblížila. Proč tedy ta divadelní? 
“Chtěl jsem si to zkusit, baví mě 
to. Vzhledem k tomu, že je to můj 
první pokus, nemohu odpovědět 
na otázku, jak blízko či daleko 
k sobě, na první pohled velice 
blízké profese, mají. Myslím si 

ale, že zatímco na jevišti je nutné 
herce více ponoukat k pohybu, 
film to má jednodušší – množství 
technických možností nabízí lépe 
naplnit představu režiséra. Film 
je založen na detailech. Časová 
přímka v dramatu funguje jinak, 
nežli ve filmu. To a další rozdíly 
si vlastně teprve ověřuji. Ovšem 
už je mi jasné, že filmová režie mi 
bude bližší, i když nepohrdnu další 
možností režírovat divadlo.”  

Jeho filmová prvotina Fatální 
změna (2003) byla oceněná na 
Českém video salónu Cenou 
sponzora a na Českém lvíčku získal 
druhou cenu. Ocenění si přivezl i 
z  Festivalu národů z Rakouska. 

Další jeho film Rychlostní limit 
z loňského roku bude mít svoji 
premiéru  na festivalu v Beverly 
Hills a na Phoenix FF. V  Kanadě 
žije sedm let, ale jeho mysl se ubírá 
za velkými filmy do Ameriky.  

 Proč si vybral právě tuto 
situační komedii? Je přesvědčený, 
že je to právě to, co se mu líbí: 
“Má to vtip, je to lehké, rychlé, 
všechny scénáře Pavla Němce, 
které jsem doposud četl, se mi 
líbí.” 

Ve hře se setkáme se 
zkušeným hereckým párem 
-  sourozenci Zuzkou a Viktorem 
Matejkovičovými v rolích  Katky 
a Radka. Dále s Mariannou 
Supekovou-Gregoríkovou (jako 
Matka), která nás zaujala ve 
slovenských hrách Kubo a Páva 
(uvádělo Torontské slovenské 
divadlo) a v muzikále SMS Na skle 
malované v dobře zvládnuté roli 
Anděla. Nanovo uvidíme  Romana 
Kozáka, který v poslední době 
účinkuje na všech komunitních 
divadelních scénách -  ostruhy si 
vydobyl v českém Novém divadle, 
nedávno hrál ve hře Horúce leto 68 
na scéně, k teoru uvedlo Torontské 
slovenské divadlo,  a nyní v SMS 
v roli  Policajta. Novou tváří bude 
Miloš Straský, který má divadelní 
komedie rád, ale doposud neměl 
příležitost se v nějaké objevit, 
takže role Amanta je jím vítána. 

Komedie je určená pro diváky 
dospívající a dospělé, nikoliv 
pro děti, čteme poprvé vůbec v 
upozornění na divadelní pozvánce. 
A jak nás režisér a herci ujistili, 
diváci zajisté ocení inteligentní 
humor autora a nečekaný spád hry. 
Reprízy se konají  v sobotu 23. od 
16 a 20 h. a v neděli 25. května jen 
od 16 h. Info a rezervace: 905.286 
5258, 416.792 8694 či e-mailem 
slovak @yahoo.com           -vk-

Robertova první

Marianna Supeková- Gregoriková  s režisérem Robertem Hanouskem          Foto autorka

Česko má ještě v živé paměti 
návštěvu amerického prezidenta 
Baracka Obamy. A při této 
příležitosti navštívíme Českou 
mincovnu v Jablonci nad Nisou. 
Tady se razily zlaté a stříbrné 
medaile s jeho portrétem. Jak se 
dozvíte od Ivany Bernáthové, 
mincovna se rozhodla pro 
mimořádnou ražbu teprve měsíc 
před jeho návštěvou. Návrh vytvořil ak. sochař Jiří Dostál. Druhá 
strana obsahuje Pražský hrad a Bilý dům.  Medaile jsou k mnání 
ve zlatě a ve stříbře. Obě  mají stejnou hmotnost i průměr a to 
31,1 gramu a 37 milimetrů. Každá má vlastní certifikát. Cena 
stříbrné medaile je 1200 korun a zlatá přijde na 30 tisíc. Medaile s 
portrétem amerického prezidenta je nejen sběratelskou raritou. 
V současné době, kdy jsou obrovské turbulence na trhu s cennými 
papíry a dá se říct obecně, že cenné papíry klesají, tak zlato je 
jedinou jistotou. Česká mincovna má ve svém letošním emisním 
plánu 20 medailí. Letos už razila zlatou kilovku a stříbrné a zlaté 
pamětní medaile 
k předsednictví ČR Evropské unii i medaile k Mistrovství světa v 
lyžování. V září pak vyrazí půlkilogramovou medaili z platiny s 
motivem katedrály sv. Víta.                         Praha (Český rozhlas) 

Omaba na české minci 

Na sedmnáctém místě ve světě.
Česká republika je 17. nejbezpečnější zemí na světě co do hrozby 

ozbrojených konfliktů. Vyplynulo to z výsledků celosvětového průzkumu 
australské organizace Vision of Humanity, zveřejněných  Asociací českých 
cestovních kanceláří a agentur.

Nejlepší takzvaný Global Peace Index (světový mírový index) má 
podle Vision of Humanity Island. Následuje Dánsko a Norsko. Naopak 
nejnebezpečnějšími zeměmi s nejnižším mírovým indexem jsou Irák, 
Somálsko, Súdán a Afghánistán.

Vision of Humanity každoročně zkoumá 24 kritérií ve 140 státech 
světa, která se hodnotí známkou od jedné do pěti. Z výsledných známek 
pak vzejde celkové pořadí států. Mezi kritéria hodnocení Global Peace 
Index ( GPI) patří například počet vnitrostátních ozbrojených konfliktů, 
počet mezinárodních ozbrojených konfliktů, výše výdajů na zbrojení vůči 
HDP, počet mrtvých z mezinárodních ozbrojených konfliktů či počet 
mrtvých z vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Hodnotí se také vztahy se 
sousedními zeměmi, počet uprchlíků, politická stabilita, počet násilných 
trestných činů, dodržování lidských práv, hrozba terorismu, počet policistů 
na 100 tisíc obyvatel, přístup ke zbraním, vojenská síla a počet vězněných 
osob. Prvních deset států co do bezpečnosti -  Island, Dánsko, Norsko, 
nový Zéland, Japonsko, Irsko, Portugalsko, Finsko, Lucembursko, 
Rakousko.                                                                Praha (Český rozhlas) 
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momentálně máme střihače na full time, jehož posláním je pracovat 
ve střižně na hlavních programech. Ovšem pro nás je výhodou 
jeho schopnost točit. Bez toho se TV neobejde. Zbytek jsou lidé, 
kteří vnímají TV pro komunitu za potřebnou a pro ně osobně za 
zajímavou.   
Kdybys postavila vedle sebe pořady OMNI.1, kam by se řadilo 
české vysílání? 
Určitě mezi ty na nejvyšší úrovni, a titulkování ji ještě zvýšilo a 
zpřístupnilo další divácké obci, již bychom v opačném případě vůbec 
neměli šanci dosáhnout. Postupně lámeme jazykovou bariéru, což nás 
zařazuje mezi populárnější pořady. Je to jedinečný případ 
v kategorii tak malých komunit, jakou jsme my – porovnejte třeba 
čínskou a italskou.   
Který z programů jako profesionálka a producentka preferuješ?  
Mám ráda mono-témata, protože když už se zabývám tématem, 
tak chci jít do hloubky problému. Fakt je, že spousta diváků má 
ráda programy typu skládaček, chce vědět, co se v komunitě událo. 
Oblíbenost programů je záležitostí individuálního výběru. Jenže v 
půlhodině se nemůžeme věnovat všemu, takže udělat vůbec nějaký 
dramaturgický plán je v podstatě nemožné. Proto je pořad pokaždé 
jiný. V budoucnu se na tom nic měnit ani nemůže.  Možná od 
nového roku přibudou zpravodajské věci z ČR, po kterých někteří 
diváci volají. Rozhodla jsem se zahájit i krátké komentáře o dění v 
Česku – tak 2-3minutové, a uspořádat snad jednou v měsíci besedu 
na vybraná témata v kanadské společnosti, která nesou stejného 
jmenovatele pro celou komunitu, a to za účasti profesionálů v oboru  
– kupř. zdravotnická péče, školství, studenti na vysokých školách, 
právní systém, učitelé v Kanadě, výtvarníci – jejich začleňování a 
uplatnění v kanadské společnosti aj.    
Všechna životaschopnost TV se odvíjí od financí... 
Ano, je tomu tak. Televize Nová vize má do budoucna vizí dost, 
jediným limitem jsou finance. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás 
podporují trvale, ať jsou to větší nebo menší sponzoři či inzerenti. 
Jejich jména jsou v komunitě už notoricky známá, každým týdnem 
zveřejňuji ve vysílání jejich seznam.  Kdyby stejnou potřebu cítil 
každý divák, a může se jednat i o malou částku, nemuseli bychom 
se o penězích ani zmiňovat, TV by o svoji budoucnost starost mít 
nemusela. A konečně i ti velcí sponzoři by měli mnohem lepší pocit, že 
se zasazují o věc, o kterou komunita stojí..            Text a foto:  vk                  

Pokračování ze strany 11

Co Čech to muzikant, říká 
se. V případě Drew Jurečky je 
třeba upřesnit: co Čecho-Texaso-
Kanaďan, to muzikant. Jureckův 
děda, původem z Čech (Drew 
mi jednou upřesnil i vísku, ze 
které pocházel, ale ta mi bohužel 
vypadla z hlavy), odesšl do 
Texasu. Jeho syn – Drewův 
otec – zase emigroval na sever 

do Kanady. A proto máme dnes 
to obrovské štěstí mít mladého 
muzikanta v našem středu.

Drew dokoncil studium 
houslí a kompozice na akademii 
v Clevelandu, odkud také pochází 
jeho zena – mimochodem 
také nesmírně nadaná klasická 
houslistka. Od konce studia 
patří k nejzaneprázdněnějším 
houslistům v Torontu. Vím to 

z vlastní zkušenosti – kolikrát 
jsem ho potřeboval k nahrávce 
nebo na vystoupení, tak skoro 
vždy musel odmítnout. Jeho 
kalendář je naplněn rok dopředu 
– stav, který mnohý jazzový 
muzikant závidí. Není to náhoda. 
Drew je neobyčejně všestranný 
umělec: zahraje Bachovu partitu 
nebo Dvořákovo koncerto v A 

mol stejně bravurně jako svůj 
oblíbený cikánský jazz a swing.

A tím se dostávám k 
nedělnímu koncertu. Kvarteto 
Drew Jurečky (sólová kytara 
Jesse Barksdale, doprovodná 
kytara Roberto Rosenman, 
kontrabas Michael Herring) 
hraje hudbu, které se říká jazz 
manouche (romský/cikanský 
jazz) Tento styl rozvinuli dva 

evropští hráči: belgický Rom, 
kytarista Django Reinhardt, a 
francouzský houslista Stephane 
Grappelli. Hudba je rytmicky 
založena na americkém swingu, 
ale hraná skoro výlučně na 
strunné nástroje a se silnými 
harmonickými prvky romské 
hudby. Technicky nesmírně 
náročny styl, hraný často v 
závratných tempech, převážně  
(avšak ne výlučně) v molových 
tóninách s chromatickými prvky, 
ale bez příměsy amerického 
blues. 

Nevím, do jaké míry si 
obecenstvo na nedělním koncertu 
bylo vědomo virtuozity mladých 
muzikantů (průměrný věk 28), 
ale určite si všichni pčišli na své. 
Kvarteto hrálo několik původních 
skladeb Reinhardta a Grappelliho, 
ale také swingové evergreeny, u 
kterých se s největším úspěchem 
setkala Jurečkou humorně 
zpívaná píseň “My Blue Heaven”. 
Kapela dále hrála francouzsky 
valčík, tzv. valse musette, a 
mysteriózní skladbu Horace 
Silvera “Nica’s Dream”

Osobně jsem rád, že je mezi 
námi velký talent Drew Jurečky 
(mimochodem vám vyzradim 
tajemství: Drew ovládá alt 
saxofon skoro stejně dobře jako 
housle!) Jsem nadšen, že ho dr. 
Krajný zařazuje pravidelně do 
Nokturen a těším se na další 
koncert.             Foto:Lado Soudek

Jazz na Nocturnech Jiří Grosman
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Národní divadlo 125 let  po ničivém požáru   

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 DENFotografie z krajanských akcí - PHOTOS na

www.novydomov.com 

Odhalením zrekonstruovaného 
sousoší trig na střeše Národního 
divadla v Praze si první scéna 
připomněla 125. výročí jejího 
znovuotevření po ničivém požáru. 
Ukončena tak byla první fáze 
rekonstrukce, která bude v příštím 
roce pokračovat opravou fasády 

historické budovy. Rekonstrukce 
si vyžádala 23,5 milionu korun 
a byla hrazena z účelové dotace 
ministerstva kultury. Podle 
informací z tiskové konference 
je start druhé fáze rekonstrukce, 
obnovy fasády, plánován na 
březen příštího roku. Má trvat 
tři roky a rozpočet předpokládá 
náklady 170 milionů korun.

Generální ředitel české první 

scény Ondřej Černý upozornil, 
že historická budova je svou 
krásou, atmosférou i akustikou 
nejen vynikajícím divadlem. “Je 
i galerií výtvarného umění 19. 
století a velkým odkazem, který 
nám naši předkové zanechali,” 
řekl. I proto chce obnovit 

činnost komise pro výzdobu 
ND, patnáctičlenného sboru, 
s nímž bude moci konzultovat 
restaurátorské práce v historické 
budově i Stavovském divadle. 
Původní komise se poprvé setkala 
v roce 1873, aby rozhodla o 
sochařské výzdobě.

Černý připomněl, že právě 
dnes uplynulo 125 let od 
znovuotevření ND po ničivém 

požáru v roce 1883. K tomuto 
výročí se vztahovaly i akce 
-  otevření historické budovy 
včetně atraktivních prostor 
prezidentského salonku pro 
veřejnost a odhalení busty 
Gustava Schmoranze, který stál 
v čele divadla od roku 1900 
plných dvaadvacet let.

První fáze rekonstrukce 
zlaté kapličky se vedle trig 
týkala i střechy. Její více než 
desetitunová litinová korunka je 
nyní těžší zhruba o 2,5 kilogramu 
čtyřiadvacetikarátového zlata v 
hodnotě 2,7 milionu korun, což 
má podle předpokladů vydržet 
dalších 30 let. Špatný stav trig 
zavinila rozpínavost betonové 
výplně zadních nohou koní. Ta 
byla do sousoší nalita v roce 
1942, aby je zabezpečila při 
bombardování Prahy. Beton ale 
absorboval vodu, která v zimě 
zamrzla a narušila ocelovou 
konstrukci. Podle zástupce 
provozně-technického ředitele 
ND Miroslava Růžičky by 
rekonstrukce fasády neměla 
ovlivnit divadelní provoz, což je 
součástí podmínek této zakázky. 
“Uvažovaná rekonstrukce 
technologických tunelů však 
v roce 2010 nakrátko uzavře 
Smetanovo nábřeží. V této době 
bude podle Černého odstavena 
i Nová scéna, jejíž klimatizace 
bude vzhledem k opravám 
nefunkční. 

                             Lidovky.ca 

Nie, pán Fico. Ak vás porazí kríza, bude to 
len a len spravodlivé. Dva roky ste sa chválili 
cudzím perím, keď ste úspechy vyvolané 
reformami predošlej vlády predávali ako 
vlastné skutky. Prestretý stôl, ku ktorému ste 
sa dostali na základe klamstiev v predvolebnej 
kampani, ste vyžrali a teraz, keď už nie je 

pomaly ani z čoho kradnúť, sa tu schovávate za krízu. Žiadne také. 
Dezolátny stav verejných financií je výlučne vaša vina. Vaša osobná 
vina, lebo vy o ekonomike nemáte ani šajnu a obklopili ste sa buď 
diletantmi alebo lobistami.

Jediné, na čo sa môžete vyhovoriť, je pokles HDP. Všetko ostatné 
ste spáchali vy a vaša partička pseudoodborníkov.

Rekordne nízke plnenie 
daňových príjmov máme len preto, 
lebo vaša vláda ešte v októbri 2008 
predpokladala rast HDP 6,5 %. V 
tom čase si už všetci ťukali na čelo 
a ja som v HN napísal  článok (20. 
10. 2008), že to je tak akurát zbožné 
želanie. Na základe tejto haluze 
ste naplánovali daňové príjmy vo 
výške 10 miliárd eur a výdavky 
ešte vyššie. Výsledkom sú, po prvé, 
najnižšie daňové príjmy (oproti 
rozpočtu) v histórii Slovenska a 
po druhé, hrozivý deficit vo výške 
6 percent. Vieme to obaja, len vy 
máte plné gate to priznať, a tak 
Počiatek naťahuje revíziu rozpočtu 
do dovolenkového obdobia.

Bohužiaľ, pre túto krajinu to nie 
je všetko. Prestretý stôl, ktorý vám 
tu Dzurinda zanechal, mal hodnotu 150 miliárd korún. O toľko totiž 
boli daňové príjmy vašej vlády vyššie ako tej predošlej (za prvých 30 
mesiacov a po zohľadnení inflácie). Nielenže ste rozflákali tieto peniaze, 
ešte nás aj naše deti výrazne zadlžujete.

A čo z toho? Po troch rokoch vášho vládnutia nemáme diaľnice, 
nemáme lepšie zdravotníctvo, nemáme ani nižšie dane a ani menej 
korupcie. Máme taký holý zadok, aký ste mali na bilbordoch pred 
voľbami. Mali ste sa len pekne naďalej zašívať v opozícii, nikto by si 
nevšimol, aký ste babrák.                                          (Zdroj sme.blog) 

Fico: Ak nás porazí kríza, bude to čestný súboj
Richard Sulík (1968) 
je ekonomický analytik, autor koncepcie 
daňovej reformy. V jeho akčnom rádiu sú 

Robert Fico

Někteří vězni komunismu a 
odbojáři dostanou odškodnění

Bývalí vězni komunismu, odbojáři a pozůstalí po nich, kteří 
nepobírají český důchod, získají jednorázový příspěvek jako 
odškodnění za prodělané útrapy. Měl by určitým způsobem nahradit 
příplatek či zvláštní příspěvek, které se v podobných případech v 
Česku nyní k penzi vyplácejí. Počítá s tím zákon, který podepsal 
prezident Václav Klaus. 

Norma se týká lidí, kteří penzi v Česku nedostávají. Jsou to 
například muži a ženy, kteří pobírají důchod na Slovensku či jinde v 
cizině, nebo jej nemají vůbec. Na rozdíl od důchodců, kterým penzi 
vyplácí český stát, tak nemají nárok na příplatky k důchodu, které 
se každoročně zvyšují. Vláda se proto rozhodla pro jednorázové 
odškodnění, které stanovila podle průměrné doby dožití. Bude činit 
72násobek příplatku či zvláštního příspěvku k důchodu, který by 
člověk dostával, pokud by českou penzi pobíral. Průměrná výše 
částky má dosáhnout asi 170.000 korun. Celkové náklady by tak 
podle odhadů mohly činit 35 milionů korun vzhledem k tomu, že 
příspěvek by mohlo získat asi 200 lidí. 

Lidé budou moci o jednorázový příspěvek požádat příslušnou 
pobočku České správy sociálního zabezpečení. Pokud žijí v 
cizině, budou moci žádost podat na českém zastupitelském úřadě. 

Pokud by žadatel do vyřízení zemřel, odškodnění budou moci 
získat jeho dědici. Vdovci a vdovy po lidech, kteří padli, byli 
popraveni či zahynuli ve vazbě, vězení nebo koncentračním táboře, 
dostanou částku podle délky odbojové činnosti zemřelého a navíc 
3000 korun. Pozůstalým potomkům připadne navíc 2400 korun. 
Do příspěvků pro vdovy, vdovce a sirotky má putovat 137 milionů 
korun. Rozdělit by si je mohlo asi 4500 osob.   Zdroj:  Radio Praha 
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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


