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Třpytivá krása tradičních českých skleněných korálků 

Kdo z nás, kdo žil alespoň na čas v 
Čechách, by neznal Jabloneckou bižuterii. 
Přesto jsem ji vždy považovala za čistě 
“místní” záležitost. Zdálo se, že jen v 
Čechách lidé ocení naše unikátní lokální 
tradice, mnohdy schované před zbytkem 
světa. 

Jaké překvapení bylo, najít Kanadsko-
českou spojitost týkající se korálek u 
příležitosti přehlídky “Runway 08”, která 
byla součástí presentace John Bead Inc. a 
Jablonex Group která proběhla koncem září 
2008 v Torontu. John Bead Inc. je největší 
kanadský distributor uměleckých a módních 
korálků a jeho největším dodavatelem je 
Jablonex Group z České Republiky. Tento 

svazek má dlouhou historii. John Bead Inc., 
je roddinný podnik, založený v roce 1954, s 
kořeny sahajícími do oblasti tradiční výroby 
skleněných korálků v České Republice. Ze 
skromných začátků na Spadina Street, je 
dnes John Bead Inc. největším dovozcem 
českých korálků v Severní Americe. 

Jaká radost a krása to je, ukázala právě 
ona unikátní přehlídka originální bižuterie 
a nových prvků moderní výroby korálků v 
Čechách “Runway 08”. Přehlídku uváděl 
Petr Puš, komerční ředitel korálkového 
oddělení Jablonex Group z Jablonce nad 
Nisou v České Republice. Jeho láska a 
znalost jednotlivých druhů a typů korálek 
nadchnula všechny návštěvníky.

Přehlídka byla pastvou pro oči na mnoha 
úrovních. Nejprve představila typicky 
kanadskou spojitost prostřednictvím 
presentace indiánského kmene Cree Grega 
Dreavera, který vysvětlil hluboký význam 
jaký má korálkové umění pro téměř 
kterýkoli indiánský národ. Greg představil 
oficiální oblek svých předků a poukázal na 
mnohé kousky korálkových výšivek, které 
byly všechny darovány, aby přinesly štěstí, 
ochranu či zdraví. Greg předvedl i několik 
úžasných tanců znázorňující důležitá přání 
jeho kmene. Na jeho kostýmu bylo možné 
vidět, jak se indiánští umělci postupně 
posouvají od přírodních materiálů na 
skleněné korálky; korálky, které dnes 

všechny pochází z Čech.
Módní přehlídka, představená skupinou 

osmi českých modelek, byla rozdělena 
na čtyři části podle ročních období a  
představila jednotlivé typy korálků v 
originálních výtvorech českých návrhářů. 
Organizátoři vložili do přehlídky krátké 
filmy vysvětlující způsob výroby různých 
typů korálků, což umožnilo mnohem hlubší 
ocenění a obdiv k předváděné kolekci. Z 
módní přehlídky se stal mini-kurz české 
technologie výroby korálků. 

Na závěr bylo návštěvníkům nabídnuto 
typicky české občerstvení – mimo jiné 
chlebíčky a české pivo.
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ
 ČT 2. 10. - 4. 10.  – KONFERENCE O ČESKOSLOVENSKU – Light in Shadows 
- Czechoslovakia 1968. Vivian And David Conference Facility, Munk centre for 
International Studies, University of Toronto. 
 NE 5.10. Orbis Pictus aneb brána do světa tvořivé lidské fantazie, inspirované dílem 
J.A. Komenského otevřena ve Vancouveru a potrvá do 29.2.2009.
 ČT 9. 10. od 19.00 hod. – KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI
se koná v Ukrajinském kulturním středisku, 83 Christie Street, Toronto. Více informací 
poskytne Martin Rejzek na tel. 416-876-3705.
PÁ 17. - NE 19. 10. – SLOVENSKÁ MLADÁ SCÉNA: NA SKLE MALOVANÉ, 
Michael Power / St. Joseph High School, 105 Eringate Drive, Etobicoke. 
Informace: slovakscene@yahoo.com, tel. 647-838-7794.
 NE 26. 10. OSLAVy 90. VýROČÍ SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA 
Kostel sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto. Pořádá Masarykův ústav ve spolupráci s 
ČSSK a Sokolem Toronto pod záštitou Generálního konzulátu České republiky v Torontě. 
Bohatý kulturní program začíná v 17.00 hodin a bude zakončen malým občerstvením a 
skleničkou vína.
EDMONTON: ÚT 28. 10. - OSLAVy 90. VýROČÍ VZNIKU ČSR. RECEPCE U 
PŘÍLEŽITOSTI UVEDENÍ HRY VÁCLAVA HAVLA LARGO DESOLATO divadelní 
katedrou University of Alberta v univerzitním divadle Timms Centre for Performing Arts. 
PÁ 31. - NE 2. 11. NOVÉ DIVADLO V TORONTě: Ostře Sledované Vlaky. 
Joseph Workman Auditorium, 1001 Queen Street West, Toronto. 
Informace: nove.divadlo@sympatico.ca, tel. 416-463-3181.
 NE 2.11. TRADIČNÍ KNIžNÍ bAZAR NA MASARyKTOwNU. 
Bohatá nabídka českých a slovenských knih.
 NE 2.11. v 17.00 hod. - PANOCHOVO KVARTETO. Kostel Sv. Václava

Nový domov  2.10. 2008

Chcete pracovat s českou komunitou v Torontu a Kanadě?
Chcete se zapsat do historie české imigrace?

Chcete pokračovat v práci  
za udržení českého vlivu v nové domovině?

Pak pro Vás máme unikátní příležitost.

Hledáme redaktora pro Nový Domov.
Nový domov vznikl z přirozené potřeby krajanů mít svůj vlastní exilový tisk, 
své noviny, které by jim byly společníkem a informátorem v zemi daleko od 
domova, které by hovořily jejich rodným jazykem a pomáhaly jim udržovat při 
životě kulturní a historické tradice rodné vlasti. Torontský Masarykův ústav, 
vydavatel Nového domova, publikoval první číslo 2. března 1950. Noviny se 
od prvního čísla hlásí k demokratické tradici Masarykova Československa. 
Nový domov jsou vlastně jedny z nejdéle souvisle vycházejících českých (a 
částečně i slovenských) novin na světě. V průběhu téměř již šesti desetiletí 
jejich existence se měnily redakce, dopisovatelé, formát i náplň těchto novin. Po 
pádu komunistického režimu v Československu a následném zániku mnohých 
exilových novin a časopisů zůstává Nový domov díky svému vydavateli, 
Masarykovu ústavu, jedním z mála exilových periodik, jež i nadále mají svým 
čtenářům co říci. 

Máte-li zájem o tuto příležitost, 
zašlete své resumé 

a dopis popisující vaše schopnosti a zájem o tuto práci  
na adresu novydomov@masaryktown.org 

Vážení čtenáři,

Říká se, že první obětí každé války 
je pravda. Poprvé jsem toto přísloví 
zaznamenal v době začátku „války proti 
teroru“ v roce 2001, kdy příznivci i 
odpůrci americké invaze Afgánistánu a 
posléze Íráku, vzájemně poukazovali na 
vykonstruovaná propagandistická tvrzení 
svých ideologických protivníků.

Husovo „Pravda vítězí“ které je i 
v záhlaví tohoto listu, je mottem všech kdo 
neztrácejí naději, že k pravdě se pomalu, 
s potížemi, ale přece jen nakonec dojde. 
Jaromír Nohavica v zpívá jedné písni: 
„Jistěže na světě nakonec zvítězí pravda, 
ale až dokáže to, co dokáže lež“ (přečtěte 
si o tom na str. 9).  Ačkoliv je to podle mě 
trochu pesimistický náhled na problematiku 
hledání pravdy, „na každém šprochu je 
pravdy trochu“, a tak se na to podívejme 
blíže.

Pravdy jsou velké a malé – stejně jako 
lži a polopravdy. I války jsou velké a malé. 
Čím větší války, tím větší oběti – a to platí 
i o té pravdě.

V případě žabomyších válek které 
se čas od času rozpoutají v krajanských 
komunitách je tomu zrovna tak. Nejrůznější 
osobní interpretace skutečných událostí jsou 
považovány za pravdu, podle toho ke které 
skupině se ten či onen interpret hlásí. Jak ví 
filozofové, právníci a soudci, nelze dokázat, 
že se něco nestalo – lze jen dokázat že se 
stalo něco, co vyvracuje možnost opačného. 
Čili: nemohu dokázat, že jsem v určité době 
nebyl v místě A bez toho, abych doložil že 
jsem byl v místě B. A v tom je kámen úrazu: 
vyvrátit nepravdu zabere spoustu času a 
energie. Jak moc by měl člověk být ochoten 
nechat se zavlést do oněch žabomyších 
válek? Na jaké úrovni bychom měli usilovat 
o pravdu? Je vhodné, aby výzvy k diskusi 
byly propleteny termíny jako „patolízal“, 
„pokrytec“, „uražený aparátčík“, „papaláš“, 
a tak dále? Co vy na to, vážení čtenáři? 
Myslíte si, že by se kdokoliv měl zapojit do 
diskuse vedené na takové úrovni? Myslíte, 
že je možné rozumně a s nadhledem 
vést dialog s lidmi kteří nejsou ochotni 
respektovat základní pravidla udržování 
důvěrných informací a slušného chování?

K takové situaci došlo nedávno v naší 
Torontské komunitě. Těm, kdo jsou Torontu 
vzdáleni a podrobnosti jim nejsou známy 
nebo je nezajímají, se omlouvám za větrání 
zapšknutého ovzduší na fóru širším než si 
tato situace možná zasluhuje. Nicméně se 
ozývají námitky (a to z obou stran) které 
tvrdí, že mlčení znamená souhlas, a že 
ředitelská rada Masarykova ústavu (MMI) 
by k tomu či onomu měla zaujmout nějaké 
stanovisko.

Abych sám za sebe odpověděl na 
otázky položené výše: moje odpověď je 
jednoznačné „ne“. Je pod moji osobní 
důstojnost zapojovat se do diskuse ve fóru v 
němž nejsou respektovány normy slušnosti.

V nedávné době došlo k určitému 
posunu: v jedněch krajanských novinách se 
objevil rozhovor vyzývající MMI k veřejné 
reakci na určitá tvrzení v této torontské 
„válce argumentů“. Tentokrát je ředitelská 
rada vyzvána k dialogu bez použití 
hanlivých výrazů, a tak snad je možné 
na uvedený článek nějakým způsobem 
reagovat. Tak se i stalo – a odpověď jednoho 
z členů ředitelské rady byla zveřejněna. Rád 
bych tímto odpověděl na některé výroky 
v původním rozhovoru i v „reakci na reakci“ 
které nemohu přijmout jako pravdivé.

Názor, že ředitelská rada sestává z lidí 
bez zkušeností může bý předmětem debaty 
a osobním názorem určitých jednotlivců. 
Avšak tvrzení, že se stali členy jenom 
proto, že se přihlásili na nějaké schůzi a že 
tak činí proto, aby si vylepšili své resumé 
či zdolali svůj komplex méněcennosti, je 
nepravdivé (pominu-li absenci respektu). 
Podle stanov Masarykova ústavu musí být 
členové ředitelské rady nominováni na 
valné hromadě. Každý člen Masarykova 
ústavu má právo nominovat kohokoli kdo je 
řádným členem po dobu nejméně jednoho 
roku, a všichni současní členové ředitelské 
rady byli zvoleni v demokratických volbách 
v souladu se stanovami.

Autor rozhovoru se ptá na určité finanční 
informace týkající se provozu Nového 
domova. Bez ohledu na skutečnost, že jde o 
vnitřní informace, nebylo by vhodné, aby se 
zeptal u zdroje? Jestliže někdo má odvahu 
hodnotit manažerské schopnosti ředitelské 
rady, měl by mít i odvahu říci: „o tom nic 

nevím ani tomu nerozumím“ – to by bylo 
otevřené a pravdivé.

Není také pravda, že se Masarykův ústav 
soudí s bývalými zaměstnanci. Všichni 
zaměstnanci odešli na základě vlastního 
rozhodnutí, a to, že MMI používá právní 
poradu v řešení situace, je (kanadskými 
zákony vyžadovaná) „due diligence“ ke 
které jsou členové rady vázáni z titulu své 
funkce v dobročinné organizaci.

Pokud má někdo zájem zjistit skutečný 
stav věcí ohledně údajně vynuceného 
odchodu hudebního programu Nokturna, 
nechť zavítá na Masaryktown a nahlédne 
do zápisů ze schůzí MMI. Jsou v nich 
poměrně detailně zaznamenány finanční 
i organizační problmémy s organizací 
programu. Přesto MMI hledal zlepšení 
a zprůhlednění způsobu organizace. 
Povinnosti představitelů MMI a přání či 
představy dobrovolníků musí být nějakým 
způsobem skloubeny. I v tomto případě 
to bylo rozhodnutí organizátora Nokturen 
přestat spolupracovat s Masarykovým 
ústavem, nikoli rozhodnutí MMI program 
zrušit.

Je mi líto, že Nokturna odešla 
z Masaryktownu. Je mi líto, že se ode 
mně určití bývalí zaměstnanci ostentativně 
obracejí zády, přestože jsem jim nikdy 
nic zlého neudělal, a považoval jsem je 
za své přátele. Je mi líto, že nedokážou 
nést důsledky svého rozhodnutí bez zátěže 
uražené ješitnosti a osobní nenávisti. Musím 
ale připomenout, že jakékoliv reference na 
„rozhodnutí ředitelské rady“ v krajanském 
tisku i jinde je nepravdivá, že to nebyla 
rada MMI, ale jednotliví zaměstnanci a 
dobrovolníci kdo učinili rozhodnutí. Jedna 
strana tvrdí, že byli „vyštípáni“, donuceni, 
či nějakým způsobem vykonstruovaně 
„odejíti“. Druhá strana tvrdí, že odešli 
z vlastního rozhodnutí protože změny 
v pracovní a organizační náplni jim byly 
proti srsti či je zatěžovala zvýšená kontrola 
finanční a operační průhlednosti vyžadovaná 
Masarykovým ústavem.

Nebudu komentovat neomalenost 
dalších tvrzení v původním rozhovoru. Chtěl 
bych ale reagovat na tvrzení vydavatele 
listu, že „zhotovil jedno vánoční číslo 
Nového domova, když to neměl kdo dělat“, 

a že se to před čtenáři nějakým způsobem 
tajilo. Jelikož si vážím zmíněného autora a 
jeho činnosti v komunitě, dávám mu tímto 
možnost, aby svoje tvrzení doložil. Moje 
antiteze je tato: když náhle odešla paní 
Rollerová na konci listopadu 2004, vánoční 
číslo bylo vydáno svépomocí. Podílela se 
na něm Alena Kottová, v současné době 
prozatímní redaktorka Nového domova a 
bývalá předsedkyně Masarykova ústavu, 
několik dobrovolníků, výše zmíněný autor 
a já (napsal jsem tehdy úvodník). Celkový 
objem stráveného času na vydání novin byl 
zhruba v rozsahu 100 hodin (podotýkám, že 
v předvánočním shonu). Z této doby strávil 
můj kolega jeden večer zkontrolováním 
grafické úpravy listu za pomoci software 
s jehož verzí nebyla Alena obeznámena 
(znala velice detailně přechozí verzi). 
Za tuto „pomoc“ si vyžádal částku 2,000 
dolarů, kterážto suma mu byla promptně 
vyplacena. Nikdo z ostatních zúčastněných 
neočekával žádnou finanční odměnu. 
K údajnému utajování příspěvku zmíněného 
autora mělo dojít tím, že jeho jméno nebylo 
uvedeno v následujícím čísle v poděkování 
dobrovolníkům...

Milí čtenáři: zajímá vás to? Ano? Ne? 
Mám na to svoji teorii, ale nechám si ji 
pro sebe. Co se týče oněch ostatních výzev 
k diskusi v různých krajanských „médiích“, 
pochybuji, že dosavadní úroveň „diskuse” 
je hodna času stráveného vyvracením 
nepodložených pomluv a lží.

A tak nezbývá než doufat, že se ta lež 
jednou unaví nebo si někde zvrtne kotník, a 
pravda, špinavá a umolousaná, se konečne 
zvedne a ukáže se v celé své nahotě. A nebo 
až dokáže to, co dokáže lež.

Za poměrně neučesaný pseudoúvodník 
se omlouvá a na příští setkání s vámi se těší

Jaroslav Kott

P.S.: Do redakce Nového domova přišlo 
několik dotazů k autorství nepodepsaných 
úvodníků. Považovali jsme za vhodné 
úvodníky, coby články určitým způsobem 
odrážející stanovisko vydavatele, 
nepodepisovat jménem. Možná že to byla 
chyba. Přiznávám se tímto ke spoluautorství 
předchozích tří úvodníků. 
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ČLENSTVÍ  MASARyKOVA ÚSTAVU

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

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

 Chtěl/a bych přispět finančním darem .

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

Na členský příspěvek 
je určeno $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: ...............................................

Šek laskavě vypište na „MMI“.

Vážená redakce,
Když nás konečně přechází 

výroční rozhořčení z napadení naší 
země okupanty Varšavské smlouvy, 
a můžeme se zase soustředit na 
denní záležitosti, a zahledět se na 
reality dnešniho světa, vidíme, že 
nám je vlastně dobře. To rozhořčení 
z nuceného útěku z naší okupované 
země je jaksi v minulosti. Dnes už 
je všechno jinak. Zapustili jsme 
kořeny v nové vlasti, kterou milujeme 
dokonce v takové míře, kterou jsme, 
co by vlastenci, si neuvědomovali 
v naší mateřské zemi.

Pohlédneme-li na ty srpnové 
dny roku 1968 s dnešní vyspělostí, 
a povzneseme se nad emoce těch 
událostí, musíme si přiznat, že to 
mohlo být daleko horší. Nevím jak 
to bylo v jiných městech, ale v Plzni, 
osvobozené kdysi Američany, kde 
jsme udrželi poslední svobodnou 
stanici rozhlasu, nebyl nikdo 
okupanty zastřelen. Bylo tam sice 

několik infarktů a pár facek mezi 
plzeňáky, ale jinak to bylo jen děsivé. 
Měl jsem na sebe namířené čtyřče (4 
paralelní kulomety) na tanku když 
jsem chtěl fotografovat jak jedou po 
Klatovské do města. Ale když jsem 
pověsil ruce v hrůze, ten hladový a 
nevyspalý chlapec zamířil kulomety 
zase dopředu. Když jsme stáli u 
budovy rozhlasu a naivně skandovali 
„Yankee, please come“, a tanky přijely 
a opřeli se těm v předu o prsa, kromě 
několika mokrých kalhot, se nikomu 
nic nestalo.

Dnes víme, že okupati skutečně 
přijeli na pozvání podstatné části 
vlády, a že mnoho členů strany si to 
přálo. A co bylo pak je už historie. 
My, co jsme to nechtěli přijmout jsme 
odešli, ti co si to přáli si zase vedli 
dobře, spoustu se k nim připojilo, 
ostatní nadávali.

Podívejme se na dvě scenaria co 
se mohlo stát. Mohli jsme to taky 
přijmout a zůstat tam. Jak by nám asi 

bylo víme z toho, když jsme se tam 
nadšeně vraceli v devadesátých létech 
a pak uznali, že jsme radši tady. Druhé 
scenario, sice nepravděpodobné, je že 
by skutečně „Yankees“ přišli. To by 
asi nebylo jako v pětačtyřicátém. Spíš 
asi něco jako Baghdad, Kandahar a 
podobně, příkladů je dost. 

Tak buďme rádi, vždyť to dopadlo 
dobře, a my jsme si vybrali jak jsme 
mohli, to nejlepší. 

To, že někam okupanti jedou 
je rozhodnuto na vyšší úrovni bez 
ohledu na rozhořčení obyvatelstev, 
jak okupovaných tak okupujících. A 
to platí i v demokratických zemích. 
Obyvatelstvo to jen vykoná a zaplatí. 

Tak prosím, podívejme se na naší 
situaci pohledem dospělých bytostí. 
Máme naší novou milovanou vlast, 
viděli jsme kus světa, umíme jazyky, 
a i děti nám děkují že jsme odešli.

Kde domov můj? O Canada my 
home and native land.

Rudolf Marek, Vancouver, BC

Umíte udělat frgál? Tradice si nyní 
musí vydobít svá práva na uznání na 
mezinárodní úrovni. Česká republika 
usiluje o chráněné zeměpisné označení 
od Evropské unie pro valašský frgál. 
Novinářům to řekl europoslanec Jan 
Březina (KDU-ČSL), který žádost o 
chráněné označení Valašský frgál spolu 
s jeho výrobci připravil. “Valašský frgál 
má všechny předpoklady jít ve šlépějích 
šestnácti českých výrobků, které již razítka 
evropské kvality získaly,” uvedl Březina. 
Evropská ochrana by podle něj pomohla 
propagaci valašského frgálu, posílila jeho 
pozici na trhu s pečivem a zamezila by i 
výrobě nejrůznějších napodobenin. Frgál 
se na Valašsku připravuje podle prakticky 
stejného receptu již několik století, přičemž 
první písemné záznamy o recepturách 
valašských frgálů podle Březiny pocházejí 
z roku 1826. “Právě specifičnost 
výrobního postupu a délka tradice výroby 
jsou těmi charakteristickými znaky, 
které budou hrát při posuzování žádosti 
rozhodující roli. Pro dosažení úspěšného 
výsledku bude nutné prokázat, že kvalita 
valašského frgálu je neodmyslitelně spjata 
s územím Valašska,” podotkl Březina, 
který za velké plus považuje to, že odrůda 
hrušek používaných pro výrobu frgálu má 
valašský původ.                ČTK, upraveno

Valašský frgál



z jeho hlasu i zdědil, nevím, zda zpívám 
dobře, ale baví mě to a snažím se - a  to 
si myslím, že je polovička vítězství.”  Za 
nejtěžší označil představitel hlavní role 
tanec: “…ten mi dal pořádně zabrat. Díky 
tomu, že máme vedle sebe Miško Popíka, 
který kdysi tancoval folklór  pod vedením 

Jožky Jantošky, tak nám velice pomáhá. 
Je vlastně srdcem zbojnické skupiny.”  
“Nikdy jsem si nepomyslil, že se mi 
jednou někde v Kanadě, 7000 km daleko 
od domova, naskytne  možnost  hrát hlavní 
roli v severoamerické premiéře Na skle 

a zpěvy a herecká vystoupení,“ provází mě 
večer Mariana Supeková, kterou obsadil 
režisér do role Anděla. “Pokud jde o práci 
hereckou, pomáhá mu jeho  asistent Viktor 
Matejkovič, který  precizuje  výslovnost 
herců, práci s hlasem a  různé detaily,  
dotvářející postavu: “Snažím se a  hodně 
mi pomáhají zkušenosti z Nového 
divadla. Tam s námi vynikajícím 
způsobem pracovala Maja 
Breinerová, takže to, co jsem 
pochytil, rád předávám dále…”

Roli zbojníka Jánošíka svěřil 
režisér Robertovi Tamasfimu. 
Známe ho už z předchozích 
slovenských her, kde se skutečně 
předvedl. “Volba režisérova me 
velice poctila, dá se říci, že se mně 
a ostatním, kteří milují slovenský 
folklór, splní jejich sen. Režisér 
je vynikající, přesně ví, co od 
člověka chce, výborně se s ním 
komunikuje, je  prostě radost s 
ním tu práci dělat. Každý z nás 
dostal předem DVD s nahrávkou 
muzikálu z roku 1974, z čehož 
čerpáme. Já svůj vzor vidím v Michalu 
Dočolomanském, který v této roli stál na 
scéně 650krát. Byl nezapomenutelný.  Měl 
jsem to štěstí, že můj otec byl vedoucí 
folklórního souboru, takže jsem v něm 
účinkoval od malička. A možná jsem i něco 
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If you are known as a dedicated person of integrity, who is articulate and objective, 
the Justices of the Peace Appointments Advisory Committee invites you to submit an 
application for a position as a full-time Justice of the Peace.

A Justice of the Peace is an independent judicial of cer who presides over various 
proceedings under federal and provincial statutes. The position requires appointees 
to travel and to work full days, including some nights and weekends. This is a 
lay bench and we are seeking applicants with good judgment and patience who 
understand their community and the multicultural environment in Ontario.

The Justices of the Peace Appointments Advisory Committee reviews and evaluates 
applications, conducts interviews and classi es applicants as Not Quali ed, Quali ed 
or Highly Quali ed.  Classi cations are then reported to the Attorney General, who 
ultimately recommends individuals for Order-in-Council Appointments. Applicants who 
have been chosen by the Committee to be interviewed will be contacted regarding 
the next steps.

For further information about the position, the regions of the province, and the  ling 
requirements for submitting an application, please visit the Justices of the Peace 
Appointments Advisory Committee’s website at www.ontariocourts.on.ca/jpaac/en/

Applications must be submitted on the current prescribed application form and 
received by 4:30 p.m. on Tuesday, October 7, 2008. If you wish to apply to more 
than one region, you should be aware that your degree of knowledge of those 
regions, their culture and issues will be considered.

Applicants of all backgrounds are encouraged to apply.

JUSTICE OF THE PEACE
Ontario Court of Justice

Zkouška, na které se sešli nadšenci 
Slovenské mladé scény (SMS), se odehrávala 
v hale kostela sv. Václava v Torontu večer. 
Napočítala jsem jich tam i přesto  přes 
dvacet. Tvůrčí skupina se dala dohromady 
v únoru letošního roku a na červnovém 
Českém a slovenském dni Kanady na 
Masaryktownu se poprvé představila 
veřejnosti půvabnými  motivačními hrami 
pro děti. Vznikla po dlouhých diskusích o 
smyslu a úrovni práce divadla, ve kterém 
působili tito lidé předtím. Chtěli realizovat 
svoje představy o dramatické tvorbě, jíž 
chtějí oslovit diváky našich komunit. Do 
čela si zvolili  tříčlennou ředitelskou radu -  
Mariana Supeková, Zuzana Matejkovičová 
(třetí místo je dosud neobsazeno, vhodný 
kandidát se hledá) a tříčlennou kontrolní 
radu. Před realizací každého projektu  je 
ustavována umělecká rada, ale v tomto 
momentě ji tvoří ve své trojjedinečnosti  
Jozef Jantoška, který v této hře v jedné osobě  
zahrnuje režii, dramaturgii, choreografii a 
scénografii.  

“Náš režisér je opravdu úžasný, přesně 
ví, co od lidí chce, neztrácí trpělivost, má 
promyšlený každý krok, každý pohyb, 
každé slovo v textu. Na tuto práci se 
připravoval dávno, protože Na skle 
malované je jeho dlouholetý sen. Dnes  - 
píše se středa 17. září - projíždíme všechna 
dějství, dáváme dohromady secvičené tance 

Premiéra hry Na skle malované v sobotu 18. října
malované.”

Do role Jánošíkovy dívky byla 
obsazena Renáta Džačková. Také ji známe 
z předchozích slovenských představení.  Z 
toho mála, co v průběhu zkoušky o sobě 
řekla, vyznívá, že je rolí potěšená. Při 
pozvání na zkoušku si myslela, že bude  
jen tancovat a zpívat s ostatními. Jaké ji ale 
čekalo překvapení, když si uvědomila, že ji 
režisér oslovil hlavní postavou. Překvapení 
pomalu odeznělo a Renáta nachází v roli  
krásu pohybu, slova i písně.         

Její manžel Pavel posedává v povzdálí 
a sleduje svoji ženu na scéně. Nekomentuje 
vůbec nic, jen se tiše usmívá a lze 
vypozorovat, že je s výkonecm své vyvolené 
očividně spokojen. Ba i více, řekla bych, že 
je na ní hrdý: vždyť hlavní roli může hrát 
vždycky jenom jeden.   

K pozoruhodným postavám se řadí 
úloha krčmářky, kterou ztvárňuje Eva 
Sladkovská. Zajisté si na ni pamatujete kupř. 
ze hry Kubo. Jak dlouho hraje divadlo paní 
Sladkovská,  to přesně říci nemůže, protože 
jejími prvními postavami byly na školních 
scénách pohádkové princezny, včelky atd. 
Když v roce 1993 přicestovala do Kanady, 
všechno hraní muselo jít stranou, nastoupily 
pracovní směny a povinnost zabydlet se v 
nové zemi. Jakmile to situace už dovolila, 
paní Eva neváhala a nanovo a ráda se 
objevila na jevišti ať už jako herečka, anebo 

Jozef Jantoška a Eva Sladkovská



inscenace  v režii Karola Zachara s Michalem 
Dočolomanským (zemřel 26.8.2008)  coby 
Jánošíkem dosáhla téměř 650 repríz a hrála 
se od roku 1974 s přestávkami až do roku 
2003 v původném obsazení. Na moravskou 
a českou scénu se  hra dostala v letech 70. 
a 80. V  Divadle Na Fidlovačce uvedli svou 
premiéru přetlumočené předlohy, o kterou 
se před osmi lety postaral písničkář Jaromír 
Nohavica. Jak dále uvádí program tohoto 
divadla, prý důvtipně a s citem zaměnil 
legendárního Juraje Jánošíka původem z 
Terchové ve fiktivního valašského zbojníka 
Janíka odněkud od Těšína  (pozn. autora:  
tady musím podotknout, že severní Morava 

– Slezsko a Valašsko - měla také svého 
Jánošíka v osobě Ondráše 1680-1715. 
Dodnes se v jeho rodišti Janově pořádají 
Ondrášovské slavnosti) .  

Na americkou premiéru (ví někdo, že by 
se někde v Americe hra dávala?) se přijďte 
podívat i vy, už dnes jsem přesvědčená, že to 
bude stát za to (podrobnosti viz plakátek na 
str. 8). Mladí byli jedním slovem úžasní.        

                 Pripravila Věra Kohoutová
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ww jako členka skupiny věnujcí se poezii: “S 
mladými lidmi pracuji velice ráda, dává mi 
to radost a úžasnou energii.  Muzikál je něco 
docela jiného, nežli činohra. Rozehřeje vám 
každou žilku … Moje role mi dává prostor 
pro improvizaci a možnosti využít vlastní 
herecké zkušenosti.”    

Pan Jantoška vlastní postavení v 

souboru za současných okolností shrnul 
do výstižného – “headache”, ale všem 
je jasné, že to nemyslí tak doslova.  Na 
profesionálních scénách  jsou funkce 
režisér, dramaturg, scénograf a choreograf  
pro svoje specifické a náročné poslání  
samostatné.  Každá z nich je specifickým 
světem sama o sobě. V podmínkách 
amatérských se pracuje  netradičně a také 
se netradičně řeší dílčí úkoly. Jestli je 
těžké pracovat s mladými lidmi? Jak pro 
koho. Pro režiséra v tomto souboru to je 
radost. Mladým lidem se věnuje od roku 
1975. “Na mladé člověk musí být tvrdý a 
důsledný, může i sem tam zvednout hlas, 
ale tady nemusím. Z těch  mladých, které 
jsem měl v tanečním souboru kdysi,  jsou 
už dospělí lidé, manželé, kteří mají rodinu 
a neodkladné povinnosti, takže to všechno 
respektuji. Těžko nalézají volný večer, děti 
nepočkají.  Zpočátku jsem si myslel, že 

budeme dávat něco tradičního, ale všichni 
chtěli muzikál Na skle malované. Tance, 
zpěvy, dramatizaci.  Tito mladí lidé mají 
zájem, aby se tradice a všechno, co se tady 
před dvaceti lety tady  vytvořilo, zachovalo. 
Je jenom škoda, že jejich malé děti dorůstají 
a chtějí také tancovat folklór a podílet se 
na komunitním životě, ale nemají s kým 

a kde. Chybí tady 
taková Moravanka. 
To byl jeden ze 
souborů - z regionu 
Moravského  
Slovácka  - který 
uměl donést 
něco z historie. 
Také Vychodna 
Dancers…  Ovšem  
generace emigrantů  
po 80. roce je přece 
jen jiná, s jiným 
přesvědčením, 
úctu k tradici tolik 
necítí…    

Choreograf 
Jozef Jantoška se 
tanci věnuje od 

klukovských let. Nejprve taneční kroužek, 
pak konzervatoř, následovaly taneční 
soubory  Lúčnica a Sluk, na vojně taneční 
soubor. V roce 1964  dělal konkurs do 
Víděňského státního baletu a opery na 
pozici sólisty-tanečníka. Jenže svůj sen 
nenaplnil, oženil se a nakonec tance musel 
zanechat pro zranění nohy. Nějaký čas 
přesedlal na sport, a až v roce 1985, když 
přišel do Toronta, se mu cesta k tanci zase 
otevřela. Celých deset let se věnoval  dětem, 
až přišla příležitost ve slovenském divadle 
manželů Tóthových  – “ …v Kubovi prý 
potřebují jenom nějaké pohyby  a zůstal 
jsem tam jako herec…”  Konečně, každá 
zkušenost může být k něčemu dobrá, a pan 
Jantoška všechny nyní zúročuje.   

V musikále je tím prvním hudba. Jak 
se jeví, všechny snahy získat nahrávky  ze 
slovenské či polské strany  pravděpodobně 
nevyjdou. Je měsíc před premiérou a 

herci se už smiřují se skutečností, že 
budou zpívat s playbackem. Nejsou z této 
naděje  potěšení,  protože chtějí obecenstvu 
předvést  vlastní zpěv. Konečně, zpívat 
podle playbacku není vůbec  radost, zpěvák 
je pořád v jeho vleku.: musí znát dokonale 
slova, musí se držet zaznamenaného rytmu 
a nahrávce vlastně všechno podřizovat. Ale 
ještě nějaká naděje existuje…        

 Scéna je trochu netradiční, návrh je 
dílem Jozefa Jantošky, vyrobil ji i se všemi 
těmi valaškami a puškami vlastnoručně 
Lubo Sladkovský. Příjmení Sladkovských 
se v tomto muzikále objeví do třetice  
ještě jednou  – jejich dcera Luba  jako 
představitelka Čerta. 
Sama si pochvaluje, 
jak  nádherou postavu 
ztělesňuje a jak jí sedí 
jako na míru ušitá.  

Na skle malované 
je zbojnický muzikál 
o lásce, svobodě 
a kamarádství, 
nastiňující život Juraje 
Jánošíka (1688-1713). 
Zbojnické legendy, 
která zasáhla Polsko, 
Slovensko  a  severní  
Moravu.  Dnes je to 
hit, který  vlastně od 
svého vzniku  svojí 
až pohádkovou 
nadsázkou chytil nejen 
jejich tvůrce, ale  i 
diváky. 

Z varšavského 
Polského divadla se 
v roce 1970, kde se 
uskutečnila světová premiéra  polské hry 
libretisty Ernesta Brylla a skladatelky 
Kateřiny Gärtnerové, vydala do zahraničí. 
Prameny říkají, že jen ve Varšavě dosáhla 
tehdy 600 repríz. V československé 
premiéře ji v roce 1972 uvedlo Státní 
divadlo v Brně pod názvem Zbojníci a 
žandáři. Jistý primát ovšem drží dodnes 
činohra SND v Bratislavě,  kde věhlasná 

Letošní upomínky „osmičkových výročí“ mají různá pojetí.  Zde je jedno z nich. Někteří 
členové a členky Torontské pobočky Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, by chtěli 
připomenout, že česká historie nezačíná ve 20. století, nýbrž zažila středověk, renesanci, 
baroko, secesi i moderní dobu. To zde vyjadřují “Pražanky pohledem věků”

(Zleva: B. Sherriffová, Anička Macků, Stáňa Loudová, Betka Nahlíková)
foto:  A. a A. Macků, M. Sherriff

Pražanky pohledem věků

Mariana Supeková s ostatními herci

Herci nacvičují scénu
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18.9.
Dopady současné světové krize 
finančních trhů podle Asociace českých 
stavebních spořitelen (AČSS) neohrozí 
tuzemský trh stavebního spoření. Podle 
asociace neexistují v současnosti ani 
důvody pro zpřísňování podmínek pro 
poskytování úvěrů. Současná krize na 
finančních trzích se projevuje i zvýšeným 
zájmem lidí o individuální investování do 
akcií. 
        sss
V Praze a středních Čechách se šíří 
epidemie žloutenky typu A. Středočeská 
bezpečnostní rada ve čtvrtek rozhodla, 
že proti ní budou očkováni všichni žáci 
prvních tříd. Podle hygieniků je ve 
Středočeském kraji 70 nakažených, v Praze 
onemocnělo asi 320 osob. Hlavní město, 
které má zhruba stejný počet obyvatel 
jako střední Čechy, plošné očkování zatím 
nechystá. Nemoc se šíří v menší míře v 
Moravskoslezském kraji a na Pardubicku. 
V ostatních krajích hygienici zvýšený 
počet případů nezaznamenali. Loni v 
celém Česku žloutenku dostalo 128 lidí.
        sss 
Senát navrhl zpřesnit pravidla volby 
příštího prezidenta parlamentem pro 
případ, pokud by nebyl schválen žádný 
s chystaných návrhů na zavedení přímé 
volby hlavy státu. Parlament by měl 
podle návrhu senátní ústavní komise 
volit hlavu státu veřejným hlasováním 
jen v tehdy, jestliže by se na tom shodly 
obě jeho komory. V opačném případě by 
zákonodárci vybírali prezidenta tajným 
hlasováním prostřednictvím hlasovacích 
lístků. 
        sss

19.9
Ruský zástupce v NATO: Vláda prodala 
bezpečnost Čechů za radar. Pokud v Česku 
bude vybudován americký protiraketový 
radar, pak Rusko bude muset na tento krok 
zareagovat. Na základnu v Brdech by tak 
mohly mířit ruské rakety. Vyplývá to z 
odpovědí ruského velvyslance při NATO 
Dmitrije Rogozina pro ČTK. Česká vláda 
podle něj prodala bezpečnost vlastního 
lidu za novou hračku: protivzdušnou 
obranu, dodal v reakci na vyjednávání 
mezi Prahou a Washingtonem. “Není 
žádný rozdíl mezi obrannými a útočnými 
systémy. Čím silnější je obrana jedné 
strany, tím slabší je vojenská síla té druhé. 
Rusko samozřejmě bude muset reagovat 
na tuto novou nepřátelskou realitu,” napsal 
v e-mailových odpovědích Rogozin.
        sss
Vědci: ČSR se bránit proti Hitlerovu 
Německu nemohla ani neměla
Československo se před sedmdesáti lety 
proti nacistickému Německu poté, co 
velmoci podepsaly takzvanou mnichovskou 
dohodu, účinně bránit nemohlo a ani 
nemělo. Z vojenského hlediska nemělo 
šanci se ubránit a žádný evropský stát by 
mu nepomohl. Navíc by bylo označeno za 
viníka světové války, což by ohrozilo jeho 
poválečnou obnovu v původních hranicích. 
To je mínění českých historiků, kteří svolali 
do Prahy mezinárodní konferenci na téma 
“Československo a krize demokracie ve 
střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. 
století. Hledání východisek”. 
        sss
20.9.

Na mezinárodním letišti v Mošnově 
na Novojičínsku začala v sobotu 
mezinárodní přehlídka vojenské 
techniky Dny NATO. Akci, kterou loni 
navštívilo 60.000 lidí, nepřeje počasí. 
Počasí neovlivnilo ani vystoupení 
španělské akrobatické skupiny Patrula 
Áquilla. Na letišti přistály letouny včasné 

výstrahy AWACS z britského královského 
letectva a základny NATO v německém 
Geilenkirchenu. A odletěl stroj Ruslan. 
Vojáci z Afghánistánu dostali v Mošnově 
medaile za hrdinství. Dva padlí a tři 
zranění vojáci, kteří sloužili v misi v 
Afghánistánu, se stali nositeli medaile 
Karla Kramáře za hrdinství, které předal 
jim či jejich příbuzným předseda vlády 
Mirek Topolánek. 
        sss
Mírovská věznice se v sobotu poprvé 
ve své 150 let dlouhé historii otevřela 
veřejnosti. Hrad založený ve 13. století 
olomouckým biskupem Brunem byl v 
káznici proměněn v roce 1858, kdy sem 
přišlo prvních 736 trestanců z brněnského 
Špilberku. 
        sss
Portrét, který namaloval Jan 
Zrzavý svému příteli, malíři Adolfu 
Gärtnerovi, se na sobotní aukci v Praze 
prodal za 6,9 milionu korun. Vyvolávací 
cena díla, které bylo posledních deset 
let považováno za ztracené, byla šest 
milionů korun. Obraz z roku 1913 je 
ovlivněn kubismem, ale prokazuje 
Zrzavého originální přístup k expresivní 
stylizaci obrazu. Naposledy byl obraz 
publikován v Zrzavého monografii z roku 
1941. Nakonec se objevil v pozůstalosti 
Josefa Vydry (1884 až 1959), předního 
výtvarného pedagoga navazujícího na 
odkaz Bauhausu, se kterým se umělec 
přátelil. 
        sss
21.9.

V troskách hotelu Marriott v 
pákistánském hlavním městě 
Islámábádu, který se stal v sobotu terčem 
pumového atentátu, zahynul i český 
velvyslanec v Pákistánu Ivo žďárek. 
Při atentátu zahynulo nejméně 53 osob. 
“Český velvyslanec je mezi nimi. Byl 
identifikován,” citovala pákistánského 
premiéra agentura Reuters. 
        sss
Průvodem krajanských souborů 
v národních krojích v neděli na 
Hradčanském náměstí v Praze vyvrcholil 
mezinárodní folklorní festival, jehož 
druhý ročník se od čtvrtka konal v 
hlavním městě. Na setkání se sjelo na 
260 muzikantů a tanečníků ze Spojených 
států, Slovinska, Rumunska, Ukrajiny, 
Chorvatska a Slovenska. Umělci v 
pestrobarevných krojích prošli za zpěvu 
českých a moravských lidových písní 
od Martinického paláce k soše prvního 
československého prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka, kde uctili památku 
přednesením jeho oblíbené písně Ach 
synku, synku. V paláci se poté rozloučili 
českou hymnou a vyhlášením cen .
        sss
Na hřbitově v Terezíně si v neděli židé 
připomněli při tryzně Kever Avot oběti 
nacistické genocidy. Ředitel Památníku 
Terezín Jan Munk řekl, že Židé se při této 
tryzně scházejí od roku 1956, kdy byl v 
Terezíně odhalen památník židovským 
obětem nacismu. Před židovským 
Novým rokem, který bude příští týden, 
se Židé chodí modlit k hrobům svých 
rodičů. Zemský rabín Karol Sidon v 
neděli připomněl, že Terezín je pro 
mnohé z nich místem, kde o své rodiče 
přišli. Při nedělní modlitbě rabín Moshe 
Chaim Koller zatroubil i na beraní roh 
šofar. Židé na něj troubí při slavnostních 
okamžicích před svým Novým rokem. 
Na židovském hřbitově Munk představil 
i nový strom terezínských dětí.  
        sss
Zahraniční obchod mezi ČR a Ruskem 
vzrostl téměř na dvojnásobek.
Téměř na 6,7 miliardy dolarů (zhruba 

112 miliard korun), tedy na dvojnásobek, 
vzrostl meziročně objem zahraničního 
obchodu mezi Českou republikou a 
Ruskem v první polovině letošního roku. 
        sss
Nové majitele v neděli našlo několik 
děl klasiků české výtvarné avantgardy, 
která se v krátkém čase podruhé 
objevila na aukci v Praze. Obraz Josefa 
Čapka Koupel nohou se v neděli prodal 
se za 7,9 milionu korun. Jeho vyvolávací 
cena byla pět milionů. V roce 2006 se 
prodal za 9,3 milionu korun a půl roku 
držel rekord za nejdráže prodané dílo na 
českých aukcích. Tehdy se vyvolával 
za 930.000 korun. Protože je kulturní 
památkou, nový majitel jej nemohl trvale 
odvézt za hranice, dal je tedy znovu do 
dražby. Tehdy tento Čapkův obraz a další 
díla zakoupil americký sběratel, stát je 
však poté prohlásil za kulturní památky a 
on je tedy nemohl odvézt ze země. Obrazy 
Josefa Čapka, Emila Filly, Antonína 
Procházky a Františka Muziky proto znovu 
nabídl k prodeji. 

22.9.
Ministerstvo obrany zveřejnilo plný text 
radarové smlouvy SOFA
Ministerstvo obrany na svých internetových 
stránkách zveřejnilo plné znění smlouvy 
upravující pobyt amerického personálu na 
americké protiraketové radarové základně 
v Brdech. Smlouvu, známou jako SOFA, 
podepsali v pátek ministryně obrany Vlasta 
Parkanová a její americký protějšek Robert 
Gates. Dohoda, kterou české ministerstvo 
obrany označuje za úspěch ve vyjednávání 
s americkou stranou, je v češtině k dispozici 
na jeho internetových stránkách. Materiál 
má 29 stran, preambuli a 34 článků. 
SOFA je druhým z dvojice významných 
dokumentů spojených se vznikem české 
části amerického protiraketového 
        sss
Vláda schválila návrh státního rozpočtu 
na příští rok. Stát by měl hospodařit 
se schodkem 38,1 miliardy korun. Na 
tiskové konferenci po jednání kabinetu o 
tom informoval ministr financí Miroslav 
Kalousek (KDU-ČSL). Rozpočet nyní 
posoudí Poslanecká sněmovna, kde 
zatím vláda nemá zaručeny hlasy všech 
koaličních poslanců. Návrh rozpočtu je 
postaven na daňových změnách, které 
připravil ministr Kalousek. Navržený 
rozpočet má podle ministerstva financí 
zajistit dosažení deficitu veřejných financí 
na úrovni 1,6 procenta HDP. Pro přijetí 
eura je podle požadavků EU nutno dodržet 
tříprocentní hranici. 
        sss
Vláda schválila rozšíření povinnosti 
platit mýtné na malé nákladní vozy od 
3,5 tuny hmotnosti. Na tiskové konferenci 
po jednání kabinetu to řekl ministr dopravy 
Aleš Řebíček. Malé náklaďáky by měly 
začít platit od ledna; dosud se povinnost 
týká pouze kamionů od 12 tun včetně. 
Návrh novely zákona musí ještě schválit 
parlament. V mýtném systému je nyní 
zaregistrováno přes 300.000 kamionů, 
v lednu se ke kamionům připojí podle 
odhadů až 150.000 menších nákladních 
aut. 
        sss
Vláda schválila navýšení poměrné části 
důchodů o 4,4 procenta. Od ledna příštího 
roku tak bude průměrný důchod vyšší o 
330 korun. Výdaje rozpočtu na penze se 
zvýší o 11,1 miliardy korun. Průměrný 
starobní důchod tak bude k 1. lednu činit 
9985 korun. 
        sss
Prezident Edvard beneš podle historiků 
chybně vyhodnotil situaci a vývoj v 
komunistickém Rusku, když předpokládal 

jeho demokratizaci a přibližování se 
západní Evropě. Vzhledem k meziválečné 
geopolitické realitě se nezdálo jako 
realistické vybudování jakéhosi koridoru 
na východ. Vyplynulo to z příspěvků 
na konferenci o Československu a krizi 
demokracie v období před a po druhé 
světové válce, která začala v sídle 
Senátu. Kritici Beneše označují za viníka 
mnichovské kapitulace v roce 1938 a tím 
likvidace státu, o jehož vznik se zasloužil. 
Vyčítají mu také to, že zemi ještě za války 
dobrovolně vydal Stalinovi, a tím urychlil 
sovětizaci ostatních států východní 
Evropy. 
        sss
Na letošní Evropskou noc vědců, jejímž cílem 
je bořit mýty o vědcích coby podivínech, se 
připravují dvě desítky českých a moravských 
hvězdáren. O jejích akcích informuje 
Pavel Suchan z České astronomické 
společnosti. Noc vědců je celoevropská 
akce pořádaná od roku 2005 z iniciativy 
Evropské komise. Astronomické městečko 
Astronomického ústavu Akademie věd 
u Ondřejova na Benešovsku, kde začalo 
pozorování vesmírných těles už před 
více než sto lety a od té doby se z něj 
stalo nejvýznamnější české pracoviště, 
předvede v akci hvězdářský teleskop se 
zrcadlem o průměru dvou metrů, který 
je největší v republice. Otevřeno bude 
také muzeum s historickými přístroji a 
dokumenty, které zachycuje vznik a vývoj 
ondřejovské observatoře. Na večerní 
pozorování oblohy v historické části 
areálu observatoře mohou přijít amatérští 
astronomové se svými dalekohledy a do 
vesmíru se podívat společně se svými 
kolegy a návštěvníky. 
        sss
V brně byla v pondělí vystavena přibližně 
desetina velkomoravského pokladu ze 
známé archeologické lokality v Mikulčicích 
na Hodonínsku. Bezmála 2000 lidí si 
prohlédlo 60 šperků ze zlata, stříbra a 
bronzu nevyčíslitelné hodnoty. Mikulčický 
poklad nebyl až dosud v takovém rozsahu 
prezentován. Archeologové si jej považují 
natolik, že nejzajímavější kousky z něj 
vystavili na Staré radnici v Brně na pouhý 
jeden den. 

23.9.
Prezident Václav Klaus nevyhoví žádosti 
nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké 
o udělení milosti Ludmile brožové-
Polednové, bývalé prokurátorce z procesu 
s Miladou Horákovou. Odvolací soud 
v polovině září rozhodl, že bývalá 
prokurátorka, které je 86 let, má jít za 
účast na justiční vraždě na šest let do 
vězení. Vesecká žádost o milost vysvětlila 
především humanitárními důvody. 
Současná justice by se podle ní neměla 
chovat podobně jako ta v padesátých 
letech a posílat takto staré lidi do vězení. 
Podle Klause je sice trest několikaletého 
vězení pro šestaosmdesátiletého člověka 
velmi sporný. “Nemyslím si však, že je v 
tomto případě institut prezidentské milosti 
tím správným instrumentem, který by měl 
rozřešit rozpor mezi vinou na straně jedné 
a účelností a účinností trestu pro člověka 
tohoto věku a s takovým časovým odstupem 
na straně druhé,” uvedl prezident. 
        sss
Míra korupce v České republice se 
od loňského roku nezměnila, a je tedy 
podruhé za sebou nejmenší za posledních 
deset let. Přesto ale Česko patří v 
hodnocení míry korupce k průměru a 
mezi 180 zeměmi světa figuruje na 45. 
místě. Vyplývá to z každoroční zprávy, 
kterou zveřejnila organizace Transparency 
International (TI). Ta upozornila také na 
to, že v rámci 27 zemí EU je ČR až na 18. 
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příčce a předběhly ji i nové členské státy 
jako Slovinsko či Estonsko. Téměř nulová 
korupce podle TI panuje v Dánsku, Švédsku 
a na Novém Zélandě, které na stupnici od 
nuly do deseti, kde desítka označuje zemi s 
neexistující korupcí, získaly 9,3 bodu. Na 
chvostu naopak stejně jako loni skončil 
Irák, Barma a Somálsko. 
        sss
Pamětníci i současní vojáci si před budovou 
generálního štábu v pražských Dejvicích 
připomněli mobilizaci československé 
armády ze září 1938. Odhodlání veřejnosti 
bránit republiku, které přesně před sedmi 
desítkami let zahájilo toto povolání 
záložníků do vojska, však v krátké době 
zchladila mnichovská dohoda. Na konci 
mobilizačního týdne měla československá 
armáda ve zbrani okolo milionu mužů. 
        sss
Příběhy mladých dívek, které byly za druhé 
světové války uvězněné v terezínském 
židovském ghettu, představila výstava 
Děvčata z pokoje 28. Vznikla na motivy 
stejnojmenné knihy od německé 
spisovatelky Hannelore Brennerové-
Wonschickové. Na zahájení výstavy kromě 
spisovatelky přijely i čtyři ženy, které své 
dětství trávily v pokoji číslo 28. 
        sss
PDo brna se vrátily tři klavírní 
fugy Leoše Janáčka, které odborníci 
považovali za nenávratně ztracené. 
Partitury nalezené v klášterní knihovně v 
Reinu u Štýrského Hradce na jediný den 
vystavil Janáčkův památník ve Smetanově 
ulici. Nalezení opisů skladeb patří k 
nejvýznamnějším janáčkovským objevům 
posledních desetiletí. Odborníci očekávají, 
že skladby nyní zaznějí jako zajímavost na 
mnoha českých i světových scénách. 

24.9.
Existence krajů se ve správním 
uspořádání České republiky osvědčila, 
myslí si prezident Václav Klaus. Na 
Hradě ve středu přijal 12 krajských 
hejtmanů a pražského primátora, aby 
jim před blížícími se krajskými volbami 
poděkoval za jejich dosavadní práci. 
“Myslím, že pod vaším - troufám si říci - 
moudrým a rozvážným vedením se kraje 
osvědčily,” uvedl prezident. Zdůraznil, že 
lidé kraje berou vážně. “Jsem stoprocentně 
přesvědčen, že jste k tomu své vážné a 
důležité přidali i vy,” poznamenal Klaus. 
        sss
Miloš Zeman: Nevracím se do politiky, ale 
do veřejného života. První polistopadový 
sociálnědemokratický premiér Miloš 
Zeman po středečním prvním zasedání 
rady občanského sdružení Přátelé Miloše 
Zemana řekl, že se vrací do veřejného 
života, nikoliv do politiky. Rozdíl je 
podle něj v tom, že ten, kdo se vrací do 
politiky, usiluje o nějakou funkci, což prý 
není jeho případ. Rozhodl se tak prý proto, 
aby spolu se svými stoupenci ve sdružení 
usiloval o vytváření ostrovů pozitivní 
deviace, což podle něj znamená podporu 
nadprůměrných výkonů v jakékoli oblasti. 
        sss
Zemřel generál ve výslužbě Souček, ikona 
českých chemiků. Ve věku nedožitých 91 
let zemřel v úterý v brazilském Sao Paulu 
generálmajor ve výslužbě Josef Souček, 
který se účastnil bojů druhé světové 
války na západní frontě a od roku 1948 
žil v zahraničí. Za války i po ní se podílel 
mimo jiné na budování chemického 
vojska. Souček se narodil 27. září 1917 v 
rakouském Salcburku. Krátce po vzniku 
Československa se jeho rodiče odstěhovali 
do Olomouce. V roce 1937 vstoupil do 
armády. V lednu 1940 přešel Souček přes 
Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii do 
Francie, kde vstoupil do formujících se 

zahraničních československých jednotek. 
Svoji bojovou dráhu za války ukončil v 
květnu 1945 u francouzského Dunkerque 
jako důstojník 1. československé 
samostatné obrněné brigády. Po válce 
pracoval v oddělení zvláštních bojových 
prostředků ministerstva obrany, což byl 
předchůdce dnešního chemického vojska. 
Po komunistickém převratu byl ale v 
březnu 1948 zbaven funkce a přemístěn do 
Vyškova jako velitel tankové roty. Když 
se v květnu 1948 dozvěděl o hrozícím 
zatčení, podařilo se mu s manželkou 
emigrovat. Žil pak v Anglii, kde pracoval 
jako technik v gumárenském závodě. 
Od roku 1953 vedl jeho brazilskou 
pobočku, kterou po smrti jejího majitele 
odkoupil. V Brazílii žil Souček i po pádu 
komunismu v roce 1989, často ale svou 
mateřskou zemi navštěvoval. Je nositelem 
mnoha československých, britských, 
francouzských a brazilských vyznamenání. 
Byl předsedou Československé obce 
legionářské v Brazílii a působil i v dalších 
krajanských spolcích. 
        sss
V poděbradských Sklárnách bohemia 
se během úterního odpoledne přestalo 
tavit sklo. Firma vypuštěním tavící vany 
reagovala na hrozbu odpojení energií. Lidé 
z úseku tavení a hutí tak nešli do práce, 
ostatní provozy zatím fungují. 
        sss
V Čechách vyjde kniha, kterou nacisté 
oslavovali zabrání Šumavy. Vůbec poprvé 
v Česku vyjde na začátku října autentická 
fotografická publikace Se sedmým sborem 
do šumavských Sudet. Na začátku roku 
1939 ji vydalo mnichovské ústřední 
nakladatelství Národně socialistické 
německé dělnické strany (NSDAP) jako 
oslavu připojení sudetské Šumavy k 
Německu v prvních říjnových dnech roku 
1938. 

25.9.
Stát i ČSOB dávají od výrobců skla a 
porcelánu ze skupiny firem Bohemia 
Crystalex Trading (BCT) a Porcela Plus 
“ruce pryč”. Koncern má existenční 
potíže a podle odborů je stát tím, kdo by 
měl pomoci zachránit práci pro 7000 jeho 
zaměstnanců. Ministerstvo financí nechce 
ale intervenovat, neboť to považuje za 
neodpovědné vůči daňovým poplatníkům 
a za nespravedlivé. Největším podnikem 
skupiny je Crystalex Nový Bor, patří do 
ní také Sklárny Kavalier Sázava, Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou a Sklárny 
Bohemia Poděbrady. Majetkově spřízněná 
společnost Porcela Plus má 2000 
zaměstnanců a jejím největším podnikem 
je Karlovarský porcelán se svou dceřinou 
firmou a Concordia. 
        sss
Tým brněnských vynálezců vytvořil nový 
přístroj, který podle nich umí likvidovat 
rakovinné buňky. Zařízení přitom původně 
vyvinul ke zkrášlování pleti, řekl ČTK 
šéf týmu Ivan Rampl. Jakým způsobem 
nádorovou tkáň ničí, tvůrci přístroje zatím 
neumí přesně popsat. Zařízení nyní čeká 
složité testování, které má jeho účinky 
potvrdit. 
        sss
26.9.

Poslanecká sněmovna přes odpor koalice 
v prvním čtení podpořila návrh opoziční 
ČSSD na snížení spotřební daně u nafty 
a benzinu. Daň by měla klesnout o 2,50 
Kč na litr u benzinu a o dvě koruny na litr 
nafty
        sss
Čechy zajímají volby do Evropského 
parlamentu, které se uskuteční v příštím 
roce v červnu, téměř nejméně v Evropské 
unii. Vyplývá to z aktuálního průzkumu 

veřejného mínění Eurobarometr. Méně už 
klání, z něhož vzejdou příští europoslanci, 
přitahuje jen Lotyše. Zatímco v celé unii 
se o volby zajímá 46 procent dotázaných, 
v Česku je to 28 procent. 
        sss
Ve sklárnách Sklo bohemia ve Světlé nad 
Sázavou začali skláři odstavovat druhou 
pec, na kterou navazuje ruční výroba 
křišťálu. Více než 1200 zaměstnanců 
podniku čeká na konečné rozhodnutí o 
dalším osudu skláren. Světelské sklárny 
jsou součástí zadlužené české sklářské 
skupiny Bohemia Crystalex Trading 
(BCT). Vedení skláren tehdy pracovníky 
informovalo o tom, že se předběžně počítá 
s ukončením výroby olovnatého křišťálu, 
což by znamenalo snížení produkce 
podniku skoro na polovinu. 
        sss
Malostranská beseda v Praze bude mít 
od neděle zpět tři své věže, o něž přišla 
před téměř 200 lety. Získá tak podobu ze 
17. století. Obří báně na budovu vyzvedne 
speciální jeřáb. Návrat renesančních věží 
stojí 26 milionů korun. Celkové náklady 
na rekonstrukci budou kolem 190 milionů 
korun. Odstraněny byly v roce 1828. 
Malostranská beseda byla od konce 15. do 
sklonku 18. století radnicí Menšího Města 
pražského. V roce 1575 v ní představitelé 
nekatolické šlechty sepsali společné 
vyznání víry, takzvanou Českou konfesi.
        sss 
27.9.

Východ EU se bojí, že klimatický plán 
je vydá napospas Rusku. Středoevropské 
a východoevropské země Evropské unie 
se obávají, že unijní plán razantního 
snižování emisí oxidu uhličitého ještě 
zvýší jejich riskantní závislost na ruském 
zemním plynu. 
       sss 
Dvě pětiny Čechů dosud Němcům 
neodpustily, že Československo takzvanou 
mnichovskou dohodou připravili v roce 
1938 o část území. Téměř 23 procent lidí 
Němcům čin odpustilo, 16 procentům 
dotázaných to nikdy nevadilo a téměř 
čtvrtina dotázaných neví. Vyplývá to z 
exkluzivního průzkumu agentury Median 
pro Lidové noviny (LN). Téměř polovina 
Čechů si podle průzkumu myslí, že se v 
roce 1938 Československo mělo vojensky 
bránit proti předání Sudet Německu. 
Opačný názor vyslovuje téměř 23 procent 
lidí, celých 30 procent lidí neví. Více než 
polovina obyvatel souhlasí s odsunem 
zhruba tří milionů Němců z Československa 
po roce 1945. S touto reakcí na válečné 
události nesouhlasí 19 procent lidí a téměř 
30 procent respondentů zvolilo odpověď 
“nevím”. 
       sss 
Romské písně zněly v sobotu bazilikou 
Navštívení Panny Marie na olomouckém 
Svatém Kopečku, který letos hostil 
jubilejní desátý ročník romské pouti. 
Na poutní místo se při této příležitosti 
sjelo na 500 Romů z celého Česka. Na 
akci se společně pomodlili na mši, ale 
také pobavili při vystoupení pěveckých 
a tanečních souborů. Možností, aby se 
Romové z celé republiky setkali na jednom 
místě, moc není. 
       sss 
V Sokolí na Třebíčsku se v sobotu 
setkali sedláci, kterým v 50. letech 20. 
století komunisté zabavili majetek a 
vystěhovali je z rodných gruntů, kde po 
staletí hospodařili. V akci K (kulak) bylo 
na 2000 rodin vyhnáno ze svých domovů, 
komunisté jim vyvlastnili majetek a zařadili 
je na podřadné práce. Šikanováni byli za 
neplnění nereálných dodávek potravin, 
skandalizováni byli jako nepřátelé národa.
       sss 

Lexikon české literatury je kompletní
Nakladatelství Academia vydalo závěrečný 
díl Lexikonu české literatury, kterým se 
završilo nejrozsáhlejší encyklopedické dílo 
českého písemnictví. Čtvrtý díl vychází 23 
let po úvodním, čtyři svazky obsahují přes 
3700 hesel a zahrnují celou dobu existence 
české literatury, od staroslověnských 
a latinských počátků do poloviny 20. 
století. Lexikon v plné tematické šíři 
zahrnuje nejen jména autorů (beletristů, 
překladatelů, teoretiků a historiků 
literatury i tiskařů), ale i anonymní díla 
starší literatury a instituce - sdružení, 
skupiny, nakladatelství, časopisy, sborníky 
či almanachy. 

28.9.
Dnem české státnosti si lidé v neděli po 
celé České republice připomněli svátek 
svatého Václava, patrona a ochránce 
českého národa. V metropoli i dalších 
městech se konaly bohoslužby a koncerty 
a svátek byl také podnětem k lidové 
zábavě. Sváteční den ukončil desátý ročník 
tradičního Svatováclavského večera v 
Senátu. V Pantheonu Národního muzea 
zazněly nové verze státní hymny, které 
nechal nahrát premiér Mirek Topolánek, 
a které chce úřad vlády používat při 
různých oficiálních příležitostech. 
Počinem chce vláda oslavit 90. výročí 
založení nezávislého Československa. V 
Praze dále kardinál Miloslav Vlk požehnal 
obnovenou Svatováclavskou vinici, 
nejstarší v Čechách, která se rozkládá nad 
Starými zámeckými schody u Pražského 
hradu. Státním svátkem je dnešek od roku 
2000. 
       sss 
1.10.

Senát si prohlédlo 2800 lidí, nejvíce 
lákala mnichovská dohoda. Kopie 
mnichovské dohody lákala nejvíce z 2800 
lidí, kteří si v neděli přišli prohlédnout 
sídlo Senátu. Zájem byl také například 
o Přijímací salonek předsedy horní 
komory, který je považován za jednu z 
nejkrásnějších místností Valdštejnského 
paláce. Senát se na svátek svatého 
Václava rozhodl uspořádat mimořádný 
den otevřených dveří a některé z prostor 
Valdštejnského paláce zpřístupnil vůbec 
poprvé. V zájmu předčila listina, na které 
si mohli lidé přečíst text mnichovské 
dohody, podepsané téměř přesně před 70 
lety. Kopii pořadatelé umístili u Zeleného 
salonku, kde byla se zněním dohody 
seznámena československá vláda. 
       sss 
Papež přijal nového velvyslance ČR 
ve Vatikánu Pavla Vošalíka. Papež 
Benedikt XVI. převzal ve Vatikánu od 
nového velvyslance České republiky při 
Svatém stolci Pavla Vošalíka pověřovací 
listiny a zmínil se přitom o nadcházejícím 
půlročním předsednictví Prahy v Evropské 
unii. Upozornil politické představitele, že 
štěstí a blahobytu nelze dosáhnout pouze 
samotnými strukturami či jedinou vrstvou 
sociálního či politického života. Benedikt 
XVI. rovněž připomněl, jaké výhody 
plynou společnosti z toho, když církev 
může volně nakládat se svým hmotným 
i duchovním majetkem. Ocenil, že v ČR 
došlo v této oblasti k pokroku, dodal ale že 
je nezbytné ještě hodně učinit. Zmínil se i 
o zvláštní vládní komisi vytvořené k řešení 
otevřených problémů kolem církevního 
majetku, a to včetně budoucnosti pražské 
Svatovítské katedrály.
       sss 
Zemřel spisovatel a dramatik Adolf 
Branald. Bylo mu 97 let. Branald se narodil 
4. října 1910 v Praze. Mezi jeho nejčtenější 
díla patří Dědeček automobil a Vizita, 
které byly také úspěšně zfilmovány. 
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Byl první jarní den a bylo nádherně. 
Zavolal jsem Desovi, že si jako přijedu 
pro ten kravský trus, který mi večer před 
tím v hospodě slíbil. Ten jsem potřeboval 
na zalévání zeleniny. Už jsem o tom 
dávno  snil. Mít dva velké sudy, napnit je 
kravincema a zalít vodou. Za pár dnů se 
kravince rozpustí a tou směsí pak zaléváte 
zeleninu na záhonech. Roste jako divá! 

Nejprve jsem tedy zajel do našeho 
Hardwaru a objednal si dva dvou set litrové 
plastikové sudy. Slíbili mi, že je do druhého 
dne dodají. Pak za Péťou, který má nejen 
zeleninovou zahradu, ale i veliký a hluboký 
trajler (přívěs). Péťovi jsem nic vysvětlovat 
nemusel. Jako horlivý zahradník nejenže 
věděl, jakými kvalitami kravský trus 
oplývá, ale že takový slib od připitého 
farmáře může také mít jen omezenou dobu 

platnosti. Takže zapřáhl trajler a už jsme jeli 
k Desovi. Ten má malou dobytčí farmu a na 
ní místo, kde dobytek přikrmuje. Jak takové 
místo od dobře vypaseného dobytka vypadá 
ponechám čtenářově představivosti, ale nás 
přímo nadchlo. Za půl hodiny jsme měli 
trajler vrchovatý suchým kravským trusem. 
Slíbil jsem Desovi pár piv, což ten dobrý 
muž odmítl řka, že bude v hospodě v pátek 
a abych se koukal ukázat. Načež jsme trajler 
zavezli k Péťovi a prozatímně umístili vně 
plotu mezi plevelem.

Druhý den se začaly stahovat nad Stuarts 
Point mraky. Černé mraky. Hnal jsem do 
hardwaru pro sudy a zjistil, že sudy sice 
dorazily jak slíbeno, ale místo víka měly 
jen malé otvory na hadici, kterými se do 
nich tedy dalo něco nalít, ale rozhodně ne 
propasírovat suché kravince. Peníze mi sice 
vrátili, ale to mně bylo houby platné. Zajel 
jsem proto ještě do Macksvillu, který je od 
nás dvacet tři kilometrů a pokusil se sehnat 
sudy tam, ale bezúspěšně. Měli jen ty samé 
jako u nás s malým otvorem. Slíbili však, 
že mi objednají ty pravé, ale budou je mít 
až druhý den. Jel jsem domů a modlil se, 
aby počasí aspoň den vydrželo i když ještě 
předevčírem jsem se modlil za déšť, aby 
pršelo, protože to už potřebujeme. Austrálie 
je kontinent, který je celkem pravidelně 
sužován velkými suchy. Když však přijdou 
deště, jsou hned záplavy. Naposledy jsme 
měli záplavy před deseti lety. To mi dcera 
koupila farmářský kabát a klobouk, oboje 
specielně vyrobené do deště z naolejovaných 
koží. Ten kabát se jmenuje drizzabone, 
což je odvozeno ze slov „dry as a bone“, 
čili česky „suchý jako kost“. Oboje viselo 
zapavučinováno v garáži na ramínku.V noci 
začalo pršet. Ráno jsem se probudil a lilo tak, 
že jsem hned tušil, že teď už mohu na sudy 
zapomenout. Šel jsem do garáže a zjistil, že 
zatímco Austrálii deset let sužovalo sucho, 
tak já jsem mezitím z drizzabonu vyrost. 
Bohužel jen na šířku. Nakonec se mi ale 
podařilo do kabátu napasovat a dopnout jej. 
Nasadil jsem si klobouk a přes rameno hodil 
prázdné pouzdro od tenisové raket neb jsem 

Déšť
hodlal koupit v trafice noviny a pouzdro je 
z plastiku, který vodu nepropouští. Venku 
jsem zahvízdal na psa a s ním vyrazil do 
centra. Musel na mne být úžasný pohled. 
Nacpaný do hnědého kabátu jako špekáček 
z kterého mně koukaly jen bosé, chlupaté 
nohy a s kloboukem hluboko do čela neb 
lilo skoro vodorovně. Prodíral jsem se tou 
činou však dobře neb pod kabátem bylo 
sucho! Občas sice vedle mne přibrzdilo 
auto nějakého šprýmaře, kterých je v naší 
vesnici plno a ten neodolal, stáhl okno i za 
cenu napršení dovnitř a volal : „Sténdou, 
tak už se rozhodni,  jdeš honit krávy nebo 
hrát tenis?“

Koupil jsem noviny a cestou nazpět se 
rozhodl, že se stavím u Péti abych obhlédl 
situaci s trajlerem. Tam jsem musel kolem 
hasičárny, kde mne překvapilo, že dveře 
byly otevřené a v nich stál Rick. Ten nechtěl 
vědět, jestli jdu honit krávy nebo hrát tenis, 
ale proč nemám žádné boty. Po pravdě jsem 
mu řekl, že nemám žádné nepromokavé, 
takže je lepší v tomhle počasí nenosit 
žádné. 

„Hasičské nepromokavé jsou“, odvětil 
a poradil mi, abych šel domů a vzal si je, 
protože jestli to takhle půjde dál, tak nás 
budou volat k záplavám.

Bože můj, k záplavám! Úplně jsem 
zapoměl, že dobrovolná hasičská brigáda 
není jen na ohně. Narazil jsem si klobouk 
hlouběji do čela, obrátil se a vyrazil proti 
větru. K Péťovi to už byl jen kousek. Trajler 
stál u plotu, kde jsme jej zanechali, ale 
Péťa nebyl doma, odjel do Sydney. Obhlédl 
jsem situaci a neraději bych zaplakal. 
Prudký déšť nejen, že trus rozmočil, ale 
i vyplavil z trajleru ven. Ať si mne kdo 
chce zove sprosťákem, ale v trajleru bylo 
hovno zatímco kolem dokola jak nasráno. 
Výstižněji se ta situace opravdu popsat 
nedala. Až vysvitne slunko, pomyslel jsem 
si, tak tady poroste plevel jak divej...

Doma mě přivítala žena sdělením, že 
zatím co jsem nebyl doma, tak ty dva sudy 
přivezli z Macksvillu. Mávl jsem rukou, jako 
že to je jedno, že na tom nesejde a dodal, že 
teď už může pršet jak chce. Za dvě hodiny 
vysvitlo slunce. No, aspoň že nás nebudou 
volat k povodním!

Stanislav Moc

Under the distinguished Patronage of His Excellency KAREL SCHWARZENBERG,  
the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, 

and with the support of the Consulate General of the Czech Republic in Toronto.
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Pro mnohé krajany byla minulá 
vystoupení Jarka Nohavici v Torontu 
velkým překvapením - a jak by ne. 
Nohavica byl až do roku 1989 znám 
poměrně malému okruhu posluchačů - 
převážně studentů, trampů a mladých lidí 
se zájmem o folkovou hudbu v tehdejším 
Československu (kotlíkářů, jak se jim 
často posměšně přezdívalo).

Navíc Jaromír Nohavica neměl po pádu 
komunismu velký zájem o vystupování 
v Kanadě. V roce 1993, při mé první 
návštěvě Čech, hrál na festivalu Horácký 
džbánek ve Žďáře nad Sázavou. Byl to 
báječný koncert, už proto, že hrál s dalším 
vynikajícím folkařem Karlem Plíhalem. 
Po koncertu jsem za ním šel a lákal ho 
na vystoupení do Toronta. Odpověděl 
mi tenkrát, že “pro emigranty nehraje”. 
Bylo mi z toho dost smutno, ale vím, 
jaký vztah v té době měla většina české 
společnosti k exilovým komunitám v 
zahraničí... V každém případě jsem rád, že 
Nohavica změnil svůj postoj, a že ho (už 
poněkolikáté) můžeme přivítat v Torontu.

Přestože Nohavica byl autorem 
několika hitů populární hudby, jeho hlavní 
tvorba byla, a dodnes je, folková, zaměřená 
na komorní atmosféru studentských klubů 
či fokových festivalů. 

Během osmdesátých let takových 
festivalů přibývalo, ale byly obvykle 
(záměrně) drženy mimo hlavní proud 
československé kultury. Každý festival, 
každý koncert musel být schválen nějakým 
okresním funkcionářem, takže se dost 

často stalo, že Nohavica nedostal povolení 
hrát.

Měl jsem tu čest být u toho, když se 
Nohavica dostal do širšího povědomí 
české folkové scény. Bylo to v roce 1983 
na Portě v Plzni. Porta byla obrovská 
událost. Mnozí z našich krajanů se na ni 
dodnes dívají s despektem, zřejmě proto, 
že byla organizovaná Socialistickým 
svazem mládeže (SSM) a pod záštitou 
jeho ústředního výboru. Nicméně to byla 
právě Porta a její celonárodní význam, 
které umožnily zrod menších festivalů, a 
tím se rozrostly řady jak posluchačů, tak 
autorů kteří více a více otevřeně promítali 
“socialistickou realitu” prostřednictvím 
své tvorby.

Nohavicovy písničky byly pro nás 
studenty úžasné. Pánové nahoře, Husita, 
Když mě brali za vojáka, to byly písně 
které mluvily z duše každému, koho 
trápily výsledky normalizace a průběh 
falešné perestrojky. Nikdy nezapomenu, 
když jsem poprvé slyšel Naši eskadronu 
(překlad písně ruského písničkáře Bulata 
Okudžavy) nebo Rakety, kteroužto 
písní reagoval Nohavica na umístění 
sovětských raket středního doletu na 
území Československa v listopadu 1983. 
Dodnes mi běhá mráz po zádech když 
poslouchám Darmoděje, a Kometa jako 
kdyby byla napsána na zakázku pro mého 
prvorozeného syna v roce 1986.

Ale asi nejsilnější dojem že všech 
Nohavicových písní na mně udělala Pravda 
a Lež. I když Nohavica není jejím autorem 

Jarek Nohavica opět v Torontu
(píseň napsal ruský písničkář Vladimír 
Vysocký a autorem českého překladu je 
Milan Dvořák), v Nohavicově provedení 
se píseň stala jedním z nejsilnějších 
symbolů odmítání lživé propagandy 
komunistického režimu. A tak, milí čtenáři, 
mi dovolte abych se s vámi podělil o svůj 
vztah k Jarkovi Nohavicovi i pocity které 
mě dodnes provázejí při četbě lživých 
propagand nejrůznějšího druhu.

Šla Pravda světem 
a na chudý duchem se smála
pro blahoslavený navlíkla honosný šat
v zákoutí špinavým 
drzá Lež ve stínu stála
ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat

A Pravda znavená usnula jen co si sedla
ze sna se culila naivka důvěřivá
jen oči zavřela už se Lež z postele zvedla
a začla si pokradmu zkoušet ten její háv

S Pravdou mně můžete 
leda tak políbit záda
ženská je ženská tak jakýpak cavyky s ní
kdopak tu rozpozná 
která je Lež která Pravda
až budou obě dvě donaha vysvlečený

Na její blůzu si její brož fešácky připla
pod paží stříkla si jejím dezodorem
peníze hodinky doklady všechno jí štípla
odplivla odporně zaklela vypadla ven

K ránu až zjistila Pravda 

co všechno jí schází
před zrcadlem se pak notně podivila
někdo už odněkud donesl 
hrst černých sazí
aby se ta čistá Pravda tak nelišila

Pravda se smála že na ni kameny házejí
vždyť lež je to všechno 
a Lež taky mý šaty má
blahoslavení s ní protokol sepsali rázem
byla to rozmluva dost málo přívětivá

Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda
ostatně cizí šmouhy přišili jí
nějaká mrcha tu tvrdí že je prej Pravda
a zatím se potlouká nahá a ve škarpě spí

Ubohá Pravda se brání a přiznat se 
nechce
to máš holka marný 
jak chceš se dušuj a křič
Lež zatím potvora 
ukradla vzrostlýho hřebce
a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč

Leckterej hlupák se dodneška o Pravdu 
hádá
pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš
jistěže ve světě nakonec zvítězí Pravda
ale až dokáže to co dokáže Lež

Často je k mání vodky jen půl litru na tři
a ani nevíš s kým dneska přenocuješ
někdo tě vysvlíkne řeknou ti že ti to patří
a dřív než se naděješ nosí tvé kalhoty Lež

Stará Boleslav se v sobotu 27.9. stala 
cílem stovek poutníku. Zamířili tam 
na Národní svatováclavskou pouť, jíž 
vyvrcholí letošní Svatováclavský rok. 

Připomíná 1100 let od narození 
svatého Václava, patrona a ochránce 
českého národa. “Svatováclavská tradice 
nás duchovně spojuje s našimi předky a 
se všemi poutníky, kteří sem po staletí 
putovali, tady se modlili a zpívali,” řekl 
během slavnostní mše kardinál Miloslav 
Vlk. 

Národní pouti se zúčastnil i prezident 
Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek 
a další ústavní činitelé. Václav Klaus v 
projevu připomněl, že sv. Václav vstoupil 
do české historie v době rodícího se českého 
státu, jeho hranic a jeho pokusů etablovat 
se v tehdejším politickém uspořádání 
mnohdy velmi konfliktní a svárlivé Evropy. 
“Jako diplomat musel být připraven ke 
složitým politickým vyjednáváním, která 
měla ochránit a posílit postavení mladého 
českého knížectví. Jako vládce byl nucen 
čelit opozici doma i v zahraničí a neustále 
obhajovat své nezávislé postavení. Jako 
taktik si musel být plně vědom pomíjivosti 
uzavíraných dohod a smluv,” řekl Klaus. 
Svatováclavskou pouť předznamenalo v 
pátek převezení svatováclavské relikvie, 
lebky sv. Václava, za doprovodu čestné 
jednotky Hradní stráže do baziliky sv. 
Václava ve Staré Boleslavi. Po mši si ji 
mohli poutníci prohlédnout v kryptě sv. 
Kosmy a Damiána. 

Stará Boleslav, město spojované 
se zavražděním knížete Václava, je 
v římskokatolickém pojetí jedním z 
nejstarších a nejvýznamnějších poutních 
míst v českých zemích. Svatý Václav 
je považován za duchovního otce 
české státnosti. Stará Boleslav v sobě 

jako katolické poutní místo spojuje 
svatováclavskou a mariánskou tradici. 
Připomíná se zde smrt knížete Václava 
a uctívá se Palladium (záštita) - obrázek 
Panny Marie, který má podle legendy 
původ u svatého Václava. Tisíciletou 
tradici staroboleslavských poutí podle 
církevních zdrojů přerušili komunisté, kult 
křesťanského knížete měl být vymazán z 
paměti národa. Poutě se tam obnovily v 
roce 2003.                    ČTK, Radio Praha

Svatováclavská tradice
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Kovotechna, n.p.

• včas

• spolehlivě

• ekonomicky

Mezinárodní Centr: 1260 Kamato Rd., Mississauga, ON, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

Pro odhad zdarma vypracovaný našimi mezinárodními experty specielně pro Vás,

volejte 1-800-354-9046

Vám vždy vyhoví TCT (Trans-Com Transport)

Hory jsou pro nás kopečky…

Vaše jako naše 
Pro dopravu Vašich pokladů za oceán i za roh

(416) 504-3800
          or
1-800-825-7577E-mail: nitratravel@gmail.com TICO # 3254587

TICO # 2631380

662 Queen Street West
Toronto, ON M6J 1E5
Fax: 416-504-8186

for more informations call our team:   Blanka   Agnes   Renata

Inspired Travel Solutions

Travelling 
    to.....

Lufthansa

Brno

Prague from $640.00
tax $337.00

Vienna from $812.00
tax $119.00KLM

Budapest from $660.00
tax $333.00Lufthansa

Kosice from $829.00
tax $320.00Czech airlines

Ostrava from $720.00
tax $250.00Austrian airlines

from $720.00
tax $340.00Austrian airlines

Vienna with Air Transat from $349.00
tax $259.00

Travel period 8 May to 31 October

Travel period 8 September to 12 October Lufthansa, Austrian airlines, KLM
3 September to 14 October Czech airlines

Hľadáme výpomoc na príležitostnú prácu v sklade (Brampton/Mississauga), 
vrátane výkladky ťažkých predmetov. Základná znalost angličtiny nutná.  

Ponúkame dobrý plat.  

Záujemci volajte 416-522-6636.

Hledám pána nebo paní  na doučování českého jazyka 
pro 9ti letého chlapce ve městě Guelph.

Učitelské vzdělání není podmínkou. 

 Volejte večer na 1-519-265-5265

Vhodnější titul by možná byl: Nikdy 
není tak zle, aby nemohlo být hůř.  
Uvědomil jsem si to už nejednou, vždyť 
můj život vlastně plynul celkem bez 
větších zádrhelů, leda těch, které jsem si 
přivodil sám. 

Snad to byl ing. Plch, na průmyslové 
škole přednášející mechaniku, jehož 
vzorce psané na tabuli fascinovaly 
mě tím dokonalým, i z nejposlednější 
lavice čitelným písmem, který mi 
zasadil brouka do hlavy: pokračování se 
studiu vysokoškolském! Jaké by to asi  
bylo   pokračování  jeho znamenitých 
přednášek!

Přihlásil jsem se tedy k pohovorům na 
techniku. Byl pozván a pohovor vykonal. 
A  byl pak vyrozuměn, že jisté skutečnosti 
v mém curriculu neslučují se zcela 
s podmínkami přijetí ke studiu ... jak už se 
v té době  stávalo.

Netrvalo dlouho a otec zjistil, že 
důvodem je zpráva jistého redaktora 
deníku Práce (bydlel pár kroků od nás), 
že (můj tatík) vlastnil obchod. Ten člověk  
si popletl skutečnosti ... otec pracoval 
jako vedoucí v Bratrství, organizaci valně 
nekapitalistické, družstevní. Bratr otce 
Eduard, zaměstnanec podniku Kovotechna 
n.p., přislíbil pomoc v nastalé situaci.

“U nás se mu bude líbit,” řekl, na 
mysli maje moji maličkost. A měl pravdu. 
V tom podniku jsem nastoupil v roce 
1958 a mám na něj dosud docela milé 
vzpomínky.  Do kanceláře jsem chodil 

pěšky, nebylo to daleko. Jaký jsem měl 
tehdy plat, už si nepamatuji. Jistě to nebylo 
nic světoborného.

Stal jsem se členem této pospolitosti 
obývající jednu kancelář podniku 
Kovotechna, n.p: pan Kudláček, rok co 
rok vyhlášený nejlepším pracovníkem, 
pan Klement, robustní chlapík s mohutnou 
hlavou a nositel v té době buřičsko-
protistátních názorů, ing. Slavíček, člen 
komunistické strany, pan Seydl, úředník 
referující hlavně o svých tenisových 
zápasech, pan Novák, rozvedný měsíc po 
narození svého dítěte s ženou, která byla 
absolutním protikladem bytosti, s níž by 
chtěl spojit svůj život a pan Studničný, 
skalní komunista.

Vedoucím celého podniku ( jeho 
provozní, výrobní část byla jinde) k 
němuž patřily ještě dvě další kanceláře, 
byl ing. Šimandl, který se občas do naší 
kanceláře přišel podívat a přátelsky 
s námi pohovořit. Pracovně i všeobecně. 
Jeho sekretářkou byla pohledná dáma 
středního věku a pozoruhodné postavy, 
kterou jsem pozorně sledoval kdykoli 
přišla, aby nám dodala  případnou poštu či 
materiály a zalila pár květin v  kořenáčích, 
ozdoby to naší budovatelské stanice.  Byl 
mi přidělen solidní stůl a něco práce. Ke 
zvládnutí mých povinností pomáhal mi 
pan Kudláček.

Pracovní tempo našeho úřadu nelišilo 
se, myslím, valně od tempa v mnoha jiných 
úřadech té doby. Hlavním cílem našeho 

snažení byla t.zv. paletizace, tedy způsob 
ekonomického přesunu  a  manipulace 
s výrobky.

Když jedou k nám přišel strýc Eda, 
který se značně zasloužil o mé přijetí coby 
letitý zaměstnanec podniku a zeptal se, 
jak se mi v Kovotechně líbí, nemohl jsem 
odpovědět jinak, nežli kladně.  A byla to 
v samé podstatě pravda.

V kanceláři docházelo k zajímavým 
debatám a to hlavně mezi komunistou ing.
Slavíčkem a ohnivcem panem Klementem. 
Sdělení a argumentace tohoto mohutného 
a zavilého kritika stávajících poměrů 
nejednou mi naháněla hrůzu jak to asi 
dopadne. Neboť páně Klementa slovník byl 
politicky odvážný v té neblahé historické 
době. Ale ing. Slavíček, komunista, se 
jen smál a snažil se panu Klementovi 
odporovat a i když jsem mnohdy vycítil, 
že se mu to nedaří, docházel jsem posléze 
k názoru, že ing. Slavíček nemá nijak 
v úmyslu vlivem svého stranického 
členství svého kolegu potrestat. Tento ing. 
Slavíček bral vše více s humorem, zatímco 
pan Studničný, komunista skalní, pouštěl 
se do hlubších argumentací. Ty ale také 
rozohňovaly  pana Klementa, jehož tváře 
brunátněly a jeho veliká hlava jakoby se 
ještě zvětšovala.

Velmi zajímavou postavou byl pan 
Kudláček, rok co rok vyhlašovaný  
Nejlepším pracovníkem, ač nebyl členem 
komunistické strany; tichý člověk, jen 
občas, v pondělí, nás informoval, jaký 
koncert nebo jakou výstavu v neděli nebo 
v sobotu navštívil se svou dcerou, kterou 
nazýval Kuja (Kudláčková Jana). Pokud by 
si někdo z nás (včetně inženýra Slavíčka) 
nevěděl s technickým problémem rady, 

obracel se na pana Kudláčka a vždy se mu  
dostalo vysvětlení a uspokojivé odpovědi.

Já jsem si ale v té kanceláři liboval 
hlavně díky panu Novákovi. A to většinou  
také v pondělí, kdy tento člověk, sužovaný 
ledvinovými kaménky, rozděloval se 
s námi v pozoruhodných detailech o svá 
víkendová dobrodružství, která začínala 
v kavárně Savarin a končila v jeho bytě. Po 
několika jeho informativních větách jeho 
tvář nabývala  výrazu jakéhosi zvěstování 
a nám všem bylo jasné, že problémy 
paletizace jsou pro tohoto člověka tím 
nejposlednějším, co má na mysli. Hodí 
se, abych dodal, že  mi obohatil  jistou 
milostnou květomluvu o  několik  dalších 
a přiznám velmi příhodných výrazů.

Několik měsíců po mně nastoupil 
v Kovotechně n.p. Petr Vichr, jemuž 
v oněch časech z běžných to důvodů bylo 
odmítnuto studium na FAMU. Ale náš šéf 
ing. Šimandl byl člověk vcelku solidní a 
tak jednou v  kulturní místnosti tento Petr 
uspořádal báječný večer z francouzské 
poezie. Znamenitý, osvěžující naší 
budovatelskou činnost. Alespoň já jsem 
tom tak vnímal a chápal. Další to důvod, 
proč jsem si na svůj, systémem poněkud 
narušený osud, valně nestěžoval.

Po roce působení v Kovotechně podal 
jsem si další přihlášku k pohovoru na 
ČVUT... výsledek se nelišil od prvního 
pokusu. Ale dostal jsem přidáno a 
pan Novák nebyl nijak skoupý na své 
choulostivé příhody, ing. Slavíček s panem 
Klementem vedli nadále ohnivé filosofické 
diskuse, do naší kanceláře přinášela poštu 
paní sekretářka ing. Šimandla, bylo nač 
se dívat... a tak uplynul další rok. A nastal 
čas učinit  další pokus (v duchu jsem se 

Vladimír Cícha
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člověka. A tato milá dívka se zasloužila o 
to, aby těch odpracovaných hodin na mém 
jméně byl značný počet. Ačkoli jsem na 
Petříně v té věci a po boku Vendulky 
velebil město asi hodinu, než jsme se 
odebrali do krás sadu.

A tu si, stařík, připomínám ono ... 
Láska hory přenáší! A nebo... moudřejší 
rabínovo: Všcehno je jinak!

Byl to nádherný pocit, když jsem 
obdržel obálku s vyrozumněním, že jsem 
na fakultu přijat. Byl právě nádherný, 
slunečný den, vyšel jsem na ulici a ta mi 
připadala krásnější než kdykoli jindy. V tu 
chvíli jsem nijak nepomyslel na případnou 
obtížnost studia. Pociťoval jen radost a 
zvědavost jak to věechno dopadne, co 
se od podzimu začne ve staroslavných 
prostorách  budovy na Karlově náměstí!

Osud světa a život člověka v něm, jsou 
komplikovaná věc. Snad to byl můj omen, 
že jsem v tom čase shledal půvabnou 
právě dceru funcionářské matinky. A že 
zmíněný soudruh, ač skalní komunista, 
nebyl navíc úplný zabedněnec.

Co dnes mám k tomu říci? Byly to 
časy zcela zavrženíhodné a nebo svým 
způsobem zajímavé?... K přesnější  
odpovědi napomáhá jen skutečnost, že 
jsme je, já a moje generace, prožívali 
v onom  báječném věku mládí... pokud 
tedy se do rodiny o půlnoci nedostavili   
dva nebo tři muži v kožených kabátech...
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rozhodl poslední ... buď hop a nebo trop!) 
K tomu ale bylo opět nezbytné doporučení 
zaměstnavatele. Obrátil jsem se tedy na 
ing. Šimandla.

“Ano, rád pomohu, ale soudruh 
Studničný je v té věcí více kompetentní,” 
usmál se ing. Šimandl. To jsem dost dobře 
nechápal, neboť ten byl jeho podřízeným.

Je to v pytli, usoudil jsem, ale po 
několika dnech požádal soudruha 
Studničného, skalního to komunistu,  o 
pomoc.

Klidným gestem dal si tužku za ucho, 
kde bylo její časté místo a pak svým 
pomalým hlasem řekl: “Naše společnost 
potřebuje schopné lidi, vzdělané. Ano, 
dochází k nejednomu omylu v  té  naší nové 
společnosti, přehmatům... ale tak tomu 
přece bývá při každé významné změně.... 
tys tady u nás působil už dva roky, nic 
slavného to sice nebylo, ale i tak nevidím 
důvod, proč bychom tvoji trpělivost 
nemohli teď odměnit doporučením ke 
studiu, pokud o něj máš ještě zájem.”  
Tak pravil soudruh Studničný, funkcionář 
ROH a skalní, dlouholetý komunista. 
“Zítra dones nezbytnou žádost,”  dodal.

Učinil jsem to. A on  moji žádost 
doporučil.

Ale já měl stále pocit, že daleko větší 
pozitivní vliv měla dívka, dcera aktivní 
komunistické funkcionářky, s níž jsem byl 
v těch časech zadobře. V té době takové 
věci jako odpracované hodiny v Akci za 
Prahu krásnější měly značný vliv na osud 

Nový Domov dal na titulní stránce 
červencového vydání svým přispěvatelům 
výzvu. „Napište něco o létě!“ „Nějaký 
oslavný vyprávění!“ 

Když jsem tu výzvu četl, neviděl jsem 
v tom žádný velký problém. Jsem přece 
člověk zvyklý na výzvy neboli „challenges.“ 
Jako univerzitní profesor, dostal jsem se 
vícekrát do situace, kdy se moji studenti 
bavili tím, že se snažili svého učitele dostat 
do úzkých. Například odhalit, jestli nemá 
nějaké díry ve vědomostech nebo jestli 
bude mít potíže spočítat nějaké integrály. 
Většinou jsem z toho vyplul úspěšně, ale 
občas ne a ještě dnes vzpomínám jak jsem 
se těšil až skončí učební hodina a studenti 
se budou věnovat jiným, důležitějším 

LÉTO

Drazí čtenáři, omlouváme se za technickou chybu, která způsobila, že jste si nemohli 
tuto křížovku v minulém čísle vyluštit. Na straně 5 najdete dnes ještě jednu křížovku.

Vladimír Hornof
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aktivitám jako je třeba opisování domácích 
úkolů nebo balení děvčat či kluků. A tak, 
vyzbrojen těmito cennými zkušenostmi 
jsem si řekl: „Zkusím to - přece to nemůže 
být nic těžkého napsat něco oslavného a 
zábavného o létě, té toužebně očekávané, 
byť krátké, části roku na kterou se všichni 
v Kanadě tolik těšíme!

Normálně by takové uvažování bylo 
správné. Vždyť přece léto je opravdu krásná 
část roku. Pro mnoho lidí, ta nejlepší. Ani 
v Kanadě v létě nepadá sníh, pokud nežijete 
v Albertě. Sluníčko svítí, jezera která byla 
ještě v květnu pokrytá ledem vítají plavce 
i neplavce, lodě i loďky. Pokud se člověk 
dostatečně namaže nějakým protikomářím 
přípravkem, je dokonce možné uvažovat 
i o procházce lesem. Pro ty, kdo dávají 
přednost betonové džungli před džunglí 
vytvořenou přírodou, jsou tu procházky 
kolem sluncem ozářeného parlamentu či 
jiných hezkých budov. Ani neděle strávená 
na nějakém z četných agrárních festivalů 
v menších kanadských městečkách není 
špatná.

Ano, tak to je normálně. Ale letošní 
léto není normální. Po zimě kdy neustále 
sněžilo a sněžilo, v létě pro změnu zase 
pršelo a pršelo. Člověk se musí divit, kde 
se ta voda bere. A navíc je to počasí pěkná 
zrada. Ráno se s manželkou probudíme, 
vyhlédneme z okna ven a vidíme krásné 

modré nebe. Tak usedneme k snídani a 
diskutujeme, ke kterému jezeru se dnes 
pojedeme vykoupat až se udělá trochu 
teplo. Při pití dobré kávy a pojídání peanut 
butter sendviče s domácí zavařeninou 
si ani nevšimneme, že se nebe začíná 
pokrývat houstnoucími a tmavnoucími 
mraky. Když se konečně podíváme ven, 
je už obvykle pozdě. Někdy začne pršet 
už dopoledne, někdy až odpoledne. 
Příroda je nevypočitatelná. Proto asi, 
když se podíváme na meteorologický 
kanál na televizi, odborníci nám stále 
ještě předpovídají pěkné slunné počasí 
s možností večerní bouřky, zatím co venku 
se už na našem autě tříští první vodní kapky 
a z dáli je slyšet blížící se hromobití. 

A tak se pomalu smíříme se situací. 
Po přečtení novin si dáme dobrý oběd. 
V těch krátkých intervalech, kdy neprší, 
vyjdeme ven na zahradu a pozorujeme 
astronomickou rychlostí rostoucí okurky. 
Říkáme si, že aspoň na něco je ta voda 
dobrá. Není nic lepšího než se zakousnout 
do rychle vyrostlé, křupavé okurky a zajíst 
to šťavnatými malinami. A nebo zatnout 
zuby do čerstvě utrženého rajčete, i když 
to v mém případě znamená že si budu 
muset převléct košili. Odpoledne, když už 
je naprosto jasné že déšť nepřestane, čteme 
knížku nebo si zajdeme do biografu. Pro 
ty, kdo nechodí spát se slepicemi, je večer 
v Ottawě docela dobrý výběr koncertů a 
jiné kultury. 

Když se sejdeme s přáteli, bavíme 
se tím, že společně nadáváme na počasí. To 
je přece ta typická kanadská aktivita kterou 
si všichni emigranti rychle přivlastní, 
včetně těch českých i slovenských. Když 
pak přijdeme domů, říkáme si, že až na 
ten déšť to vlastně nebyl špatný den. A 
vždyť ani ten déšť nebyl tak úplně bez 
užitku – přece bez něj by ty okurky tak 
nekřupaly a ty maliny by se v puse tak 
pěkně nerozplývaly. A kdo ví - třeba by 
bylo bývalo bez toho deště až moc horko. 
A tak se těšíme na další letní den... A když  
nepřijde – nevadí: počkáme si na příští 
rok! 
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
bOHOSLUžby V TORONTU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HONORÁRNÍ KONZULÁTy ČR
Honorary Consulates of the Czech Rep.
Calgary: Jaroslav Jerry Jelínek
Ste. 611 – 71st Avenue S.E.,Calgary, 
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

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

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

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

CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 605, 
Toronto, ON  M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
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: 401 Bay Street, Ste. 1510
Toronto, ON  M5H 2Y4
Tel.: (416) 363-3174; fax: (416) 363-0239
E-mail: yto@czechairlines.com
Montreal: 2020 Rue Universite, #2210 
Montreal, QC  H3A 2A5
Tel.: (514) 844-4200; fax: (514) 844-5742
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

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

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

ČESKÁ KNIHOVNA MMI
Půjčovna časopisů, knih, videoklub.
Otevřeno: 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.
Západ: Bata Shoe Museum 
Východ: Masaryktown Residences,  
3. patro, 450A Scarborough Golf Club 
Rd., Toronto. Informace a registrace dětí: 
Tel.: 416-439-4354

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

ObJEDNÁVKA  PŘEDPLATNÉHO

 Jsem stávající odběratel, posílám šek.

 Jsem nový odběratel a chci Nový domov 
dostávat 2 měsíce zdarma na zkoušku.

 Jsem nový odběratel, zasílám 
předplatné.

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

Na předplatné Nového domova je 
určeno $ ............................................
 
zbytek, tedy $ ....................................,

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

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

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

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


