
Historicky jednou z nejdůležitějších 
událostí v životě českého národa je 
bezpochyby založení samostatného státu. 
Předcházely tomu dramatické události které 
zničily dosavadní uspořádání v Evropě. 

Počatky leží v císařské rodině Rakousko-
Uherska. 
Po smrti 
korunního 
prince 
Rudolfa, 
který 
spáchal 
sebevraždu, 
přešlo 
následnictví 
na císařova 
synovce 
Františka 
Ferdinanda d’Este. Kvůli rodově nerovnému 
sňatku s (pouhou) hraběnkou Žofií Chotkovou 
se však musel vzdát nástupnického práva 
svých dětí. V létě roku 1914 odjel spolu s 
manželkou na vojenské cvičení rakousko-
uherské armády do Sarajeva.

Rakousko-Uhersko se angažovalo na 
Balkáně poté, co bylo zbaveno možnosti 
ovlivovat dění v Německu a Itálii. Již v roce 
1878 vojensky obsadilo Bosnu a Hercegovinu 
a v roce 1908 ji anektovalo.

V Sarajevu, kam císařský pár odjel, 
se 28. června 1914 stal obětí atentátu 
zorganizovaného skupinou bosenských Srbů 
(rakousko-uherských státních příslušníků) 
a srbské organizace Černá ruka. Atentátník 
Gavrilo Princip, nejdříve špatně mířenou 
ranou trefil Žofii. Druhá rána zasáhla 
následníka trůnu. Následkům zranění oba 
podlehli.

Rakousko po ultimátu napadlo Srbsko, 
kam vedly stopy tajné organizace Černá 
ruka. Tím začala první světová válka, neboť 
na stranu Rakouska se postavilo spojenecké 
Německo a k nim se připojily Turecko s 
Bulharskem. Srbsku na druhé straně přišly 
na pomoc státy tzv. Trojdohody - Rusko, 
Francie a Velká Británie a pak i další. Hned 
na počátku války byl uzavřen parlament a 
vliv na rozhodování ve státě získalo vedení 
armády. Zároveň s tím byla omezena 
občanská a politická práva.

Původní předpoklady velících důstojníků, 
ale i obyčejných lidí, že půjde o rychlou válku, 
vzaly brzo za své. Na vleklou, vyčerpávající 
zákopovou válku nebyl nikdo připraven ani 
materiálně, ani psychicky. Rakousko-uherská 
armáda, v níž samozřejmě sloužili i Češi, 
bojovala především na východní frontě proti 
Rusku a na frontě v Itálii. Několikanásobně 
menší Srbsko porazila až při druhém tažení s 

pomocí Německa a Bulharska.
V roce 1914 odešel z Čech do emigrace 

známý sociolog a profesor filozofie na 
pražské Karlově univerzitě Tomáš Garrigue 
Masaryk. Spolu se svými spolupracovníky, 
Čechem Edvardem Benešem a Slovákem 

Milanem 
Rastislavem 
Štefánikem, začal 
T. G. Masaryk psát první kapitoly 
československého zahraničního odboje. 
Založil a vedl Československou národní 
radu, která organizovala vlastní vojsko z 
krajanů žijících v cizině či z vojenských 
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Devadesáté výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků
zajatců a přeběhlíků z řad rakousko-uherské 
armády.

Československé vojsko bylo nasazeno 
na frontu ve Francii, Itálii a především 
v Rusku. V tomto státě, zmítaném po 
uchopení moci bolševiky občanskou válkou, 
Československé legie v počtu několika desítek 
tisíc mužů ovládly celou transsibiřskou 
magistrálu. Hlavně díky legiím a jejich 
úspěšnému vojenskému vystoupení se 
Československé národní radě podařilo získat 
pro československý stát mezinárodní uznání. 
Založen byl na myšlence čechoslovakismu 
- jednoho národa o dvou větvích, české a 

slovenské.
Doma byla situace za války 

těžší než v zahraničí. Stupňovaly se 
zásobovací a hospodářské potíže. Zprvu 

všechny významné české politické strany 
zachovávaly ke státu loajalitu. A když ne, 
Rakousko-Uhersko neváhalo sáhnout k 
tvrdým trestům. Čeští politici Karel Kramář 
a Alois Rašín byli za velezradu odsouzeni k 
smrti. Na poslední chvíli jim život zachránilo 
úmrtí císaře Františka Josefa I., který již 
nestačil rozsudek potvrdit. Nastupující císař 
Karel I. jim udělil milost a v roce 1917 se 
oba mohli zapojit do politiky.

Ve válečných letech vytvořila česká 
politická reprezentace společný politický 
orgán, Národní výbor. V něm byly jednotlivé 
strany zastoupeny podle výsledků voleb z 
roku 1911. Dne 28. října 1918, po zveřejnění 
nóty rakousko-uherského ministra zahraničí 
Andrássyho o ochotě Rakouska jednat o 

příměří, vyhlásil Národní výbor samostatnou 
Československou republiku. Předcházela 
tomu mnohá jednání a zaslání deklarace 
o nezávislosti (původní text zaslaný do 
Washingtonu najdete na straně 12. )

Vyhlášení vzniku státu neznamenalo 
automatické převzetí moci na celém území. 
Čeští Němci žijící v okrajových částech 
státu zvaných Sudety nechtěli ztratit svou 
pozici vládnoucího národa a s odvoláním na 
právo na sebeurčení národů vyhlásili několik 
samostatných provincií, které byly připojeny 
k Rakouské republice. Po ztroskotání jednání 
mezi českými a německými politiky dobývalo 
pohraničí vznikající československé vojsko.

Na mírové konferenci ve Versailles 
vítězové 1. světové války rozhodovali i o 
československých hranicích komplikovaných 
historickými, etnickými, hospodářskými i 
vojenskostrategickými důvody. V českých 
zemích nakonec dle ustanovení mírových 
smluv platily historické hranice s menšími 
změnami ve prospěch Československa.

Na Slovensku, které bylo po dlouhá 
staletí součástí uherského království, se 
československá státní moc neustanovila 
okamžitě po vyhlášení samostatného 
státu. Maďarsko, nástupnický stát po 
uherském království, se nechtělo vzdát 
části svého území ani obyvatel žijících 
na slovenském území. Československé 
vojenské jednotky musely přemoci odpor 
Maďarska včetně komunistického pokusu o 
Maďarskou republiku rad. V demokratickém 
Československu se slovenský národ mohl 
rozvíjet nesrovnatelně lépe a svobodněji než 
před rokem 1918.

Dne 29. února 1920 Národní shromáždění 
přijalo československou ústavu. Prezidentem 
byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Ochrana 
menšin byla stanovena již v mírových 
smlouvách z Versailles. V Československu 
byla vzhledem k mnohonárodnímu složení 
obyvatel zakotvena v ústavě a v jazykovém 
zákoně, který byl přijat spolu s ústavou.

V zahraniční politice se Československo 
opíralo o spojeneckou Francii, nejsilnější 
evropský stát po první světové válce. Na 
snahy posledního rakouského císaře Karla 
o převzetí moci v Maďarsku reagovaly tři 
sousední státy - Československo, Rumunsko 
a Jugoslávie - vytvořením obranné aliance 
tzv. Malé dohody. Stejně jako jeho hlavní 
spojenec Francie, i Československo uzavřelo 
spojeneckou smlouvu se Sovětským 
svazem.

Československá tzv. První republika 
položila základy na kterých dodnes leží 
samostanost českeho naroda.  

Zdroj:www.czech.cz

Portréty: 
Profesor Thomas G. Masaryk, Dr. Edward Beneš, Generál Dr. Milan R. Štefánik

T.G.Masaryk je vítán na Václavském náměstí, 
Dobová malba E.Boháče,
Dobový plakát Victora Preissiga
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ
�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. Od 10.00 hodin na Masaryktownu v 
restauraci Praha. Užijte si nákupů i dobrého jídla.
�NE 2.11. v 17.00 hod. - PANOCHOVO KVARTETO. Kostel Sv. Václava
�PÁ 21.11. v 19:30 hod - SWING INTO CHRISTMAS, “THE  ASSEMBLY  HALL”
1 Colonel Samuel Smith Park Drive, Toronto, Info: 416-766-5574 mmmdance1@yahoo.ca
�do 26.12. Výstava v LIBRARY OF CONGRESS na památku založení 
Československa, North Gallery of the Great Hall of the Thomas Jefferson Building, 10 
First St. S.E. Návštěvní hodiny 10 a.m. to 5 p.m., ponděli-sobota. 
�20.2. BOHEMIAN BALL 2009,The Fairmont Royal York Hotel in Toronto, 
Tel: 416-239-8561, Informace: http://bohemianball.ca
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ZA EMOU KOUKOLOVOU-JAROŠOVOU
 
Žila dlouhý a požehnaný život - narodila se 21.května 1911 v Jižních Čechách 
a zemřela 31. srpna 2008 v nemocnici v Nymburku, kam byla převezena z 
domova důchodců v Poděbradech. Velkou část svého života prožila v Kanadě. 
Znal jsem málo lidí, kteří svou zemi milovali tak beze zbytku jako Ema (Emily) 
Koukolová. Dokázala to svým odporem  proti nacistům i proti komunistům, 
dokazovala to denně i v Kanadě svou vášnivou národopisnou prací, sbíráním a 
udržováním národníh krojů a psaním knih. Také jsem znal málo lidí, kteří šli za 
svým cílem tak neodchylně a někdy i bojovně, jako Ema Koukolová. Nebylo 
snadné říci jí : ne.
Do roku 2005 vydala  třináct knih, mezi nimi: Mezi novou a starou vlastí, 
Sedmnácti státy Ameriky očima Čecho-Kanaďanky, Vancouver mezi horami a 
mořem a Krojové oblasti Čech a Moravy. Čest její památce. Její rodině v České 
republice vyslovujeme upřímnou soustrast. 

Josef Čermák

ZA ZDEŇKEM MIROSLAVEM DOBROVOLNÝM
 
9. října 2008 zemřel v Montreálu ve věku 83 let významný sokolský pracovník 
Zdeněk Miroslav Dobrovolný. Narodil se 8.února 1925 v Borkovanech, kde také 
začal (dokonce v předškolním věku) sokolovat. Jako dorostenec cvičil v Nosislavi 
u Židlochovic, po válce během univerzitních studií v Sokolu Brno a jako student-
uprchlík v Sokolu Curych (1948-50). Ze Švýcar odešel do Paraguaye, odkud na 
podzim 1956 přesídlil do Montreálu.
V Montreálu, vedle rodiny a zaměstnání (účetnictví a ekonomie) věnoval 
většinu svého volného času Sokolu: od roku 1957 byl členem výboru Sokola 
Masaryk a zastával - stejně jako v Sokolské župě Kanadské - funkce jednatele, 
vzdělavatele a starosty. Ve výboru bývalého Ústředí československého sokolstva 
v zahraničí zastával osm roků (1978-1986) funkci jednatele a dalších osm let 
funkci pokladníka. Podílel se na organizování župních letních a zimních her a 
sokolských podniků v Kanadě a - jako sletový jednatel - sletu Ústředí v rámci 
Světové výstavy v Montreálu v roce 1967 a VIII. župního sletu v roce 1988. Na 
5. Jubilejním sletu ve Vídni v roce 1982 oslovil Sokoly na akademii projevem, 
nazvaným “Žijme a pracujme pro dnešek a pro budoucnost”, projev, v němž 
varoval proti žití v minulosti nebo pro minulost, jakoliv slavnou.

Josef Čermák

Vážení čtenáři, 
již i podzim vypadá že se chýlí ke 

konci a já přitom stále nemohu uvěřit že 
léto je skutečně pryč. Tento rok je plný 
udalostí v komunitách v Kanadě i v České 
republice díky pokračujícím oslavám 
„osmiček“ v našich dějinách. 

Nový domov se snaží držet krok se 
všemi událostmi a informovat vás o nich 
co nejzábavnější formou. Toto vydání si 
připommíná si devadesáté výročí založení 
samostatného státu Čechů a Slováků. 
Doufám, že vás potěší možnost přečíst 
si původní text Deklarace o nezávislosti, 
která byla zaslána do Washingtonu v roce 
1918 a jejíž originál je možné vidět na 
výstavě v americké Library of Congress 
- informace naleznete na str.7. 

Poprvé vám také nabízíme samostatnou 
přílohu Nového Domova v anglickém 
jazyce. Doufáme, že tímto způsobem 
můžeme informovat širší skupinu našich 
příznivců či přátel českého a slovenského 
původu, kteří však neovládají náš jazyk. 
Přílohu Nového domova v anglickém 
jazyce můžete vytáhnout a použít 
samostatně, třeba ji dejte svým přátelům 
v Kanadě ... 

Naše noviny vám přináší mnohé texty 
a příspěvky dobrovolných  dopisovatelů, 
kterým za ně velmi děkujeme, a já bych 
ráda podpořila všechny čitatele a příznivce, 
aby nám poslali své úvahy, názory a 
zážitky, či fotografie ze života. Uvítáme 
i příspěvky v anglictině ať již pro příští 
anglickou přílohu, nebo na elektronický 
blog. Tam můžete ostatně psát sami - jen 
se nezapomeňte zaregistrovat (sign in), 

potom můžete publikovat svůj postoj 
pouhým „kliknutím myšky” samosebou 
po té hodince kterou jste strávili psaním 
svého příspěvku. 

Navštivte také naše webové stránky, 
neboť pilně pracujeme na převedení 
starých čísel Nového domova na 
elektronickou formu. Nejstarší výtisky 
již drží tak tak pohromadě. Opatrně 
je snímáme abychom je uchovali pro 
další generace a součastně je můžeme 
nabídnout na našich webových stránkách. 
Je v nich zachycena skutečná historie 
české a slovenské komunity v Kanadě. 

Čas letí jako voda a vzhledem ke 
všem teoriím o globálním oteplování je 
přeci jen obtížné přivítat v Torontu první 
sněhové vločky již koncem řijna. Ale je 
to tak. 

Musíme začít plánovat a připravovat 
se na zimní dovolené a svátky. Chtěli 
bychom vám za malý poplatek umožnit 
poslat vánoční či novoroční přání 
komunitním skupinám, organizacím či 
jednotlivcům prostřednictvím našich 
novin. Neváhejte a zašlete svá přání na 
novydomov@masaryktown.org  .

Dejte nám také vědět o všech akcích 
které plánujete na kterémkoli konci 
Kanady. Náš blog se může stát s vaší 
pomocí skutečným informačním centrem 
událostí malých i velkých, neboť máte 
snadný a rychlý přístup k těmto informacím 
kdekoli na světě. A teď už jen na závěr 
tohoto krátkého úvodníku přeji krásné 
podzimní dny, pěkné počtení a těším se 
na naši spolupraci.  AK                        �

Nový Domov – Propagace:
A 30x60 mm osobní  $12.50 one column, 5 lines (20words)
B 30x125 mm větší osobní $25 two columns, 5 lines, (40words)
C 100 x 60mm 1/16 stránky $40 larger business card – one column 
D 100 x125mm 1/8 stránky $80 two columns – 10cm high
E 170x125 mm čtvrtstránka $150 quarter page
F 170x255 mm půlstránka $300 half page
G 340x255mm celá stránka $600 full page

Please provide .pdf (best) or .jpg version of your ad. Use the best available resolution. 
150dpi is acceptable, e-mail to novydomov@masaryktown.org
Při objednávce čtyř a více otištění  nabízí ND 15% slevu. Kontaktujte kancelář MMI 
nebo ND na office@masaryktown.org, tel.
Šeky vypište nad Nový Domov a zašlete na adresu MMI. Masaryk Memorial Institute 
Inc. 450 Scarborough Golf Club Rd. Toronto, ON, M1G 1H1
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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“.

V úvodníku píše pan Kott, že zaznamenal 
poranění pravdy válkou v roce  2001. Mnoho 
našich lidí na obou kontinentech to ovšem 
zaznamenalo už v roce 1991, když vyšly v 
Praze zákony diskriminující naše lidi, kteří 
utekli před komunistickou hrůzovládou. 
Této diskriminaci, kterou odsuzuje Výbor 
Spojených národů pro lidská práva, se 
Nový Domov nikdy nevěnoval. Je to věc 
nepříjemná české vládě, která je nadále a 
nepřetržitě ovlivňovaná komunistickou 
klikou.
Jde o majetky neprávem zabavené 
uprchlíkúm, kterých se zmocnili význační 
členové KSČ. Ono nejde jen o majetky. Tatáž 
kategorie našich občanů i jejich dědici  byli 
odstrčeni od všech privilegií, které zákony 
poskytli těm, kteří byli za komunismu 
zavřeni, nasazeni do pracovních táborů 
nebo zavlečeni do Sovětského svazu.

Jan Sammer

Nevěřil jsem svým očím ....
Za necelé dva měsíce bude tomu 40 
let co jsme přistáli v Kanadě. V zemi 
veliké, svobodné, ekonomicky zdatné, 
demokratické. S elánem a nadějí započali 
jsme nový život. Tehdy P.E.Trudeau 
byl na počátku své dlouholeté kariery 
ministerského předsedy.
   Když jsem se po pár měsících začal v 
zemi orientovat, sotva by mne napadlo, 
čeho budu za oněch 40 let svědkem. A 
dokonce dva večery po sobě, neboť země 
je oficiálně bilinguální. Dávno už mi, v 
klidu sedícímu před televizní obrazovkou, 
tak silně nevystoupil v krvi adrenalin, jak 
toho středečního a čtvrtečního večera.
   Jsou už letitou praxí debaty vůdců 
kanadských politických stran (stejně 
jak je tomu v USA) nedlouho před tím, 
než voliči půjdou k urnám, aby si pro 
sebe vybrali vládu. A nejednou taková 
debata, přenášená televizí k milionům 
potencionálních voličů, měla větší či 
menší vliv na rozhodnutí hlavně těch, 
kteří ještě o své volbě rozhodnuti nebyli.
   Podstatou takové politické debaty je, 
nebo by měla být, solidnost, úroveň, 
stejná práva pro každého účastníka a 
snad i, z praktických důvodů, účast jen 
reprezentantů těch stran, které mají v zemi 
dostatečnou podporu občanstva.
   V dokonale ostudném paskvilu oněch 
dvou debat 2008 (v podstatě stejná témata, 
prvně v jazyce francouzském, den nato 
v anglickém) jakoby se ta neuvěřitelná 
skupina organizátorů právě tomu rozhodla 
dokonale vyhnout. Fair play a demokracie 
dávno už nedostaly takový políček jak v 
průběhu těchto ne právě nedůležitých akcí. 
Divák vybavený jen trochou soudnosti 
nemohl nežli žasnout, vztekat se nebo 
uronit hořkou slzu do sklenky pokud 
možno silného alkoholu.
    Možná, že něco takového se dělo v 
Kostnici s Janem Husem, že něčemu 

podobnému byl vystaven kanadský 
předseda vlády S.Harper. Rád bych 
poznal ignoranty, kteří určili formát debat, 
jak jedné tak druhé a těch chytráků, kteří 
jej schválili! Nepochybně jeden druhého 
poplácavali po ramenou jak budeme zase 
originální! Neboť formát se skutečně v 
mnohém od minulých debat lišil. Změny 
nemohly být horší.
    Ale  raději stručně od všeobecného ke 
konkrétnímu.
    Samozřejmě, že toto je nežli můj osobní 
názor, nemusí s ním souhlasit každý, ale 
snad proto jsou noviny, aby se o takových 
věcech psalo, byť i amatéry a písaři jako 
jsem já. Dovoluji si ale odhadovat, že 
většina čtenářů tohoto listu bude se mnou 
souhlasit.
(1) Agenda byla určena otázkami 
různých lidí, sdělovanými v obrazovém 
záběru. Na ty pak pět kandidátů existence, 
sedících pro změnu kolem oválného stolu, 
v jehož čele trůnil vždy moderátor a to 
fiasco, jež mělo být debatou, řídil.
(2) Účastniky byli šéfové stran 
Konzervativní, Liberální, NDP, BQ a 
Green Party
(3) Reakce a odpovědi k danému 
tématu okamžitě se proměňovaly ve 
výslech a nejednou i napadání S.Hapera, 
který se musel ze svých politických činů 
zodpovídat. Aby divadlo bylo dokonalé, 
ve svých odpovědích byl mnohdy 
přerušován a hlavně J.Layton (NDP), 
pasující se do role kouzelníka, který vše ví 
a zná, nejednou si počínal agresivně jako 
rozčilený vozka. 
(4) Bylo až očividné, oč méně 
času k vyjádření dopřával ten chlapík v 
čele stolu Harperovi nežli oněm čtyřem 
Robin Hoodům, kteří vypalovali šípy 
svých obvinění na klidného, mírně se 
usmívajícího předsedu vlády. Co si asi v 
tu chvíli myslel o těch svých oposičních 

kolegáčcích, zalykajících se nelibostí? 
Divím se, že ani jednou nezvýšil hlas a 
neposlal křiklouna k šípku.
(5) Posluchač se pramálo dozvěděl 
o tom, jak by si asi paní May (GP) 
představovala řízení země v případě 
vítězství její strany.
(6) Harper nedostal příležitost, aby 
pohovořil o nedostatcích opozičních stran 
maje sotva dost času k vysvětlená svých 
chyb a přečinů.
(7) Už vidím komentáře kanadských 
novinářů a jejich rozbory! Zatím jsem 
četl na internetu jen jeden, který fiasko 
zhodnotil tím snad jedině pro soudného 
člověka možným způsobem: že to byly 
akce v krajním případě nepodařené, 
jakési trapné utkání čtyř proti jednomu s 
rozhodčím na přesilové straně.

Ve stejnou dobu probíhala debata 
amerických vice prezidentských 
kandidátů, kterou jsem si ze záznamu 
později pustil. Jaký to diametrální rozdíl v 
obsahu a provedení. V osobnostech! A ten 
mamlas, řídící čvrteční debatu, ukončil jí 
sdělením, že nepochybně byla zajímavější 
než ta americká. Má Kanada nedostatek 
inteligentních mužů nebo žen, které by 
mohla poveřit takovou dosti klíčovou 
rolí? Po doposlechu obou debat zdá se mi, 
že odpověď je nabíledni.
   Myslím si, že ať už je politická preference 
posluchače jakákoli, po zhlédnutí těchto 
dvou smutných komedií, měl by S.Harper 
získat nejen většinu, ale většinu značnou. 
Je dosti vlastností, které dělají politika 
politikem schopným a navíc slušně si 
počínajícím. To, co předvedeno v debatách 
snad by se více hodilo do jiné země, nežli 
této.
Och, Kanado, Kanado, jak jen se tohle 
mohlo stát? 

Vladimír Cícha

Milí čtenáři Nového domova,
někdo moudrý řekl, že pohlazení je lepší 
než kopanec. Vaše laskavost vůči mně 
vždycky patřila mezi pohlazení, jež mne 
těšila nejvíc. Před několika měsíci byla 
v redakci Nového domova nadhozena 
legitimní otázka: má smysl, aby stejné 
články byly uveřejňovány v obou 
krajanských novinách? Tato otázka byla 
nyní zodpověděna kladně, také snad proto, 
že v určitých oblastech Kanady, a mimo 
Kanadu (a ostatně i v Torontu samotném) 
krajané odbírají jen jedny noviny. Rád proto 
přijímám pozvání redakční rady Nového 
domova k obnově spolupráce a připojuji 
několik drobností: Zprávu o mezinárodní 
konferenci o Československu na Torontské 
univerzitě, nekrolog o významném 
montreálském sokolském pracovníku 
Miroslavu Z. Dobovolném a zdravici k 85. 
narozeninám Miroslava Pouzara.

Josef Čermák

Miroslav Pouzar oslavil 85. narozeniny 

23. dubna 1949 připlula do Halifaxu loď “U.S.A.T. Le Roy Eltinge”. Mezi 
jejími pasažéry bylo 113 československých uprchlíků. Jedním z nich byl 
Milroslav Pouzar. Narodil se 17.10. 1923- nemýlím-li se, ve Slaném - 
kde také vystudoval obchodní akademii. V Torontu si našel práci jako 
“manager” a účetní u firmy Mobile Automotive Products a současně 
dělal účetnictví několika menším podnikům. Jeden z těchto podniků bylo 
pekařství, založené v roce 1958 Victorem a Tonym a dvěmy pytly mouky 
denně. Tony a Victor pekli dobrý chléb a za dva roky se zmohli na starou 
budovu, vypůjčili si pár tisíc, koupli starší pec a míchačku, inkorporovali 
splečnost a pozvali do podniku Miroslava Pouzara, aby se staral o 
administrativu. Miroslav pozvání přijal, vložil do podniku $20,000.00 a 
stal se třetím společníkem. Z malé pekárny se stala velkopekárna, která 
své pečivo dodávala do podniků jako Swiss Chalet, CARA Operation, 
Bristol Place, Constrellation, Marriot, Royal York Hotel,  zaměstnávala 
155 zaměstnanců a její roční tržba byla sedm milionů dolarů.
Miroslav ale nebyl jen úspěšný podnikatel. V roce 1972 se stal členem 
ředitelské rady Československé Kampeličky (která, bohužel, již není 
mezi námi) a vstoupil do Sokola Toronto, kde dlouhá léta vzorně vedl 
účetnictví. A Sokolové jeho narozeniny nepochybně patřičně oslaví. A my 
se připojujeme ke gratulantům.                                        Josef Čermák

Zdena Salivarová oslavila 75. narozeniny

Dvacet let pracovala pro záchranu české literatury. Spisovatelka, překladatelka 
a scénáristka Zdena Salivarová spolu manželem Josefem Škvoreckým v 
jejich torontském nakladatelství vydávala autory, co nemohli publikovat 
doma. A sama přidala několik vlastních děl. Předtím doma zpívala a tančila 
na divadle a objevila se i v několika filmech. V úterý 21.10. oslavila své 
75. narozeniny. Nakladatelství Sixty-Eight Publishers, v němž postupně 
vyšlo 227 titulů české a slovenské exilové a samizdatové literatury, vzniklo 
v roce 1971 a vedla je především ona. V Torontu žije s manželem dodnes, v 
posledních letech mimo jiné tráví zimy na Floridě. Roku 1990 byli společně 
poctěni Řádem bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě. 

HUDOBNO  POETICKÉ  SKVOSTY 
             
5. cyklus

uvádzajú: 

„ Interview so Suchoňom“
k stému výročiu narodenia veľkého Slovenského

hudobného skladateľa Eugena Suchoňa.

Scenár a réžia: Oľga TUROK

 Kedy?       14. DECEMBER 08
 O koľkej?   5. P.M.
 Kde?          Kostol sv.Václava,
                        496 Gladstone Av., Toronto

Jedinečným spôsobom môžete
spoznať život a dielo tohoto velikána.

 
Vstupné: $ 20

Sponzori: 
Enterprice 200, InterWay Inc.,

BS-Zone Inc.-Vinea, Canada SK Ent.Inc.
TV Slovenský svet.

Po koncerte vás srdečne pozývame na občerstvenie.



4 Nový domov   22.10. 2008

Ve dnech 2. až 4. října 2008 probíhala v 
Munkově  centru pro mezinárodní studia 
na Torontské univerzitě konference 
Light in shadows-Czechoslovakia 1968, 
organizovaná Centrem pro evropská, 
ruská a evropskoasijská studia. Plánování 
konference vlastně započalo už v 
roce 2006, po skončení konference o 
Maďarském povstání administrátorem 
Centra, dr. Robertem Austinem a členem 
české komunity v Torontu, k nimž se 
brzy připojil generální konzul České 
republiky v Torontu, Richard Krpač, o 
němž nedávno dr. Austin prohlásil, že je 
nejlepším diplomatem, s jakým  během 
svých patnácti let ve své funkci pracoval.
 
Konference se konala pod záštitou ministra 
zahraničních věcí České republiky, Karla 
Schwaryenberga, s podporou generálního 
konzulátu ČR v Torontu. Sponzory byli: 
Sonja a Thomas Bata, Fond Rudolfa a 
Rosalie Čermákových, Fond Rudolfa a 
Viery Fraštackých, Děti Georginy Šteinské-
Sehnoutkové (básnířky Inky Smutné), 
SVU Edmonton, Český turizmus, Centrum 
pro evropská, ruská a evropskoasijská 
studia, Pozůstalost po Emilii Peřinové, 
Department of Slavic Languages and 
Literatures, Forschungsstelle Osteuropa, 
University of Bremen, Wirth Institute, 
University of Alberta a Prague Fine 
Food Emporium. O úspěch konference 
se rovněž zasloužily tyto instituce: Ustav 
pro současné dějiny v Praze, Masarykova 
univerzita v Brně, Open Society Archive, 
Budapest a International Samizdat 
Research Association. 
Čestnými sponzory byly: České a slovenské 
sdružení v Kanadě, Československý 
baptistický sbor v Torontě, Českoslovnští 
legionáři, Kanadské listy, Masarykův 
ůstav, Nová vize, Nové divadlo, Nový 
domov, Římsko-katolický kostel sv. 
Václava v Torontu, Satellite, Slovenský 
evanjelický kostol sv. Pavla  v Torontu, 
Slovensky Svet a Kanadský Sokol.
Na konferenci  přednášelo 35 profesorů 
(a dva nebo tři neprofesoři - je-li takové 
slovo) z těchto univerzit či akademických 
institucí: University of Toronto, Columbia 
University, University of Potsdam, 
Masarykova univerzita, University of 
Bremen,
Open Society Institute, Budapest, 
Ustav pro současné dějiny v Praze, 
Macalester College, Trent University, 
Drake University, University of Illinois, 
Canadian Forces College, University 
of Belfast, McGill University, Cardiff 
University, University of Michigan, 
Univerzita Karlova.
 
Ačkoliv ústředním tématem konference 
byla invaze armád waršavského paktu 
a události kolem roku 1968 vůbec, 
přednáškami prosvítaly.  i jiné osmičkové 
roky, 1918,1938,1948 i rok 1989 a mihla 
se jména vzdálená v čase, včetně jména 
Jana Husa. Po zahájení konference 
Richardem Krpačem byl promítán 
film, zachycující invazi a hlavně reakci 
Pražáků . První skupina přednášek 
(předsedal jí Piotr Wrobel) se podívala 
na rok 1968 z globálního hlediska 
(Paříž, Varšava, Moskva). Z této skupiny 
přednášek zvlášť zaujal Robert Johnson z 
Torontské univerzity, odborník na ruské 
(a hlavně sovětské dějiny) rozborem 
postojů v sovětském politbyru. Druhou 
skupinu přednášek, jejichž tématem byla 
zážitky Kanaďanů v Českolovensku a 
Čechoslováků v Kanadě, řídil Michal 
Schonberg. Paul Wilson, který přišel do 

Československa jako mladý kanadský 
levičák (jeho formulace), stal se zpěvákem 
disidentského orchestru Plastic people a 
skončil jako nejvýznamnější a nejlepší 
překladatel Václava Havla, Josefa 
Škvoreckého atd; Wilson, stejně jako Don 
Sparling, Kanaďan, mezinárodní mluvčí 
Masarykovy univerzity, prožil invazi v 
Československu. Paul Robert Magocsi, 

profesor Torontsko univerzity a představitel 
vzešeného dědictví podkarpatských 
Rusínů v Československu prožil invazi 
na Slovensku. Ivan Kalmar měl osobité 
vypomínky stejně jako já: dny těsně před 
invazí jsem prožil v Československu 
a dny těsně po invazi v Kanadě. O 
nejcitlivější vzpomínky se s námi podělila 
Helen Notzlová, která srpen 1968 prožila 
v Československu (a která v roce 1967 
výrazně přispěla centeniálnímu vydání 
Našich hlasů  esejí o Československé 
hudbě. Pracovní část prvního dne 
konference byla zakončena uvedením 
skvělé výstavy fotografií, kterou připravily 
Heidrun Hamersky z University of Bremen 
a Olga Zaslavaskaya, Semizdat Archive, 
Open Society Institute v Budapešti. Den 
byl zakončen recepcí Centra pro evropská, 
ruská a evropskoasijská studia.
 
Začátek druhého dne konference byl 
ochuzen nepřítomností Jacques Rupnika, 
který onemocněl, ale pokračoval 
neobyčejně úspěšně a zajímavě serií 
přednášek na téma “ The Fateful Flirtation 
with the fFgure Eight: 1918,1938, and 
1948”, které přednesli  mladí historici 
Michal Kopeček, Nadya Nedelsky a 
Peter Bjel, jehož téma drsně připomnělo 
nepříjemné skutečnosti: “Between Hitler 
and Tiso: The ‘Ludak’ Factor in Wartime 
Slovakia”. Stejně zajímavé byly odpolední 
přednášky na téma: “1968: Socialism with 
a human Face?”,  téma, na které pohovořili 
Alena Heitlinger, Kieren Williams, Carol 
Skalnik Leff a Michal Vašečka. Jejich 
přednášky se zaslouží samostatný článek- 
nebo ještě lépe knižní vydání (stejně 
jako ostatní přednášky) - je opodstatněná 
naděje, že všechny vyjdou tiskem. Poslední 
téma druhého dne konference navazovalo 
na téma předchozí: “From 1968 to 1989 - 
Legacies of the Prague Spring”. Přednášeli: 
Barbara Falk, Aviezer Tucker, Libora 
Oates-Indruchová, James Krapfl, Jiří 
Přibáň a Victor Gomez. Každá z přednášek 
si zaslouží samostatné ocenění, ale 
doufám, že si je všecky přečteme. Druhý 
den konference byl zakončen v Baťově 
muzeu obuvi. A byla to nějaká událost. 
Večer zahájila brilantně a s neuvěřitelnou 
energií paní Sonja Bata hrstí kouzelných 
vzpomínek. Po té bylo vyjádřeno uznání a 
předán dar Centra pěti osobám za zásluhy o 
Centrum. Byli to Josef Škvorecký a Zdena 

Salivarová-Škvorecká (ze zdravotních 
důvodů se omluvili), Josef Čermák, 
Lubomír Doležel a Luba Fraštacká. O 
Josefu Čermákovi promluvil dr. Robert 
Austin a o všech ostatních prof. Veronika 
Ambros. Konec večera byl věnován filmu, 
v němž Eda Ottová vzpomíná na léta 
prožitá v komunistických vězeních a které, 
stejně jako jejímu manželu, Františku 

Ottovi in memoriam, byla paní Radmilou 
Locherovou po skončení filmu předána 
za jejich zásluhy (včetně jejich práce 
na vytvoření sochy ‘Znovu ukřižovaný 
‘ na Masaryktownu} Masarykova cena 
Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. 
Film, který uvedl Josef Čermák a který se 
svým synem Brandonem česky natočila 
Zuzana Hahnová, byl v české verzi  před 
několika měsíci promítán v Praze. Poslední 
verze má výborné anglické podtitulky 
(rovněž práce Zuzany) a je svědectvím 

neuvěřitelné statečnosti pozoruhodné 
ženy. V okamžicích zvlášť citlivých ve 
filmu zazní Dvořákova Humorska, v 
podání Karoliny Kubálkové - po skončení 
filmu tato neobyčejně talentovaná mladá 
houslistka Humoresku nádherně zahrála 
znovu. 
Sobota, 4.října, poslední den konference, 
byla věnována divadlu, knihám a filmu. 
Ráno Herbert Eagle, Veronica Ambros, 
Petra Hanáková a Wolfgang Schlot 
promluvili na téma: “Cinema: The Czech 
New Wave” a druhá skupina přednášek, 
kterým předsedal Lubomír Doležel, 
měla neskrovné téma: “Prague: Theater 
Capital of Europe”. Přednášeli: Herta 
Schmid, Pavel Drabek a Eva Slaisova. 
Poslední skupina přednášek se zabývala 
fikcí :”Fiction: Shadows of the Past”. 
Přednášeli Tomas Kubicek, Michal 
Schombeg a Pavlina Radia. Předsedal 
známý kanadský autor a kritik, Sam 
Solecki. Shonbergova přednáška byla 
oslavou exilového nakladatelství manželů 
Škvoreckých, Sixty-eight Publishers.  
Michal Schomberg citoval dopis Milana 
Kundery, v němž nakladatelství hodnotí 
jako nejvýznamnější čin za celých 40 let 
komunistického režimu. A pak už jsme 
se jen pobavili filmem Jana Svankmajera 
“End of Stalinism in Bohemia.”

Konference, kterou jeden z přednášejících 
nazval “fenomenální” byla zakončena 
recepcí v rezidenci generálního konzula 
Richarda Krpače. I tuto ecepci zásobilo 
Prague Fine Food Emporium a i o ní lze 
říci, že byla fenomenální.    

Josef Čermák
foto: Alena Kottová

LIGHT IN SHADOWS - CZECHOSLOVAKIA 1968, (Světlo v stínech - Československo 1968)Zpráva z konference
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Své turné “Jarek Nohavica on the road 
2008 “ začal český písničkách prvního dne 
měsíce října. V jeho průběhu zavítal do 
Anglie, Irska, USA a také Kanady, kde jsme 
jej mohli vidět  na jediném jeho koncertu 
ve čtvrtek 9. října. To měl za sebu 7492 km 
letu a 350 km po dálnici. Humor neztratil. 
Uvítali jsme jej přesně po třech letech ve 
stejném objektu – v Ukrajinském kulturním 
středisku v Torontu, odkud odlétal do 
Chicaga za doprovodu 
svých  nejbližších 
spolupracovníků. 

„Možná vás bude 
zajímat, co jsem za 
ty tři roky, co jsem 
tady byl naposledy, 
udělal: Natočil jsem 
nové album s názvem 
Ikarus,  splnil jsem 
si dávný klukovský 
sen už někdy ze 70. 
let (tehdy jsem si v 
Německu  koupil 
desku   Figarova svatba 
a říkal si,  ty vole, 
kdybys uměl mluvit, to 
by z toho byly pěkné písničky... ).  Poté, 
co jsem ji přeložil do češtiny - už ji hrají 
také  v opeře...“ 

Písničkář a autor neuvěřitelných více 
než dvou set písniček si jen tak splnil sen 
– završil tak překlady tří nejznámějších 
a nejhranějších oper W. A. Mozarta – 
připomeňme si, že první byla Cosi van 
tutte ( 1789/90, operu začal  psát vrstěvník 
Mozartův Salieri, ale dokončil ji Mozart), 
následovala Potrestaný prostopášník aneb 
Don Giovanni (Don Giovanni, 1787),  a 
završila ji Figarova svatba (1786) . Ke 
všem třem napsal svého času libreta 
věhlasný libretista a básník Lorenzo Da 
Ponte, který se narodil v Itálii a zemřel v 
New Yorku. Na svém kontě jich měl více 
než třicet pro různé skladatele tehdejší 
doby. Ovšem to nebyl, pokud se týká libret 
Jaromíra Nohavici, počinek první – na 
svém seznamu má již přebásnění (r. 2000) 
věhlasného polského muzikálu Malované 
na skle Ernesta Brylla a Katarzyny 
Gätnerové, jemuž předcházelo Nohavicovo 
přeložené libreto k romantické opeře 

Heinricha Marschnera Vampír. 
„A jestli chcete slyšet, jak zní Mozart 

v češtině, tak si zajděte k nám, stojí to za 
to, protože Mozart je genius a v širokém 
slova smyslu písničkář. Chtěl jsem to 
udělat pro radost. A radost to také i tehdy 
byla, dokud nepřišel wágnerovský těžký 
kabát,“  vyjádřil se autor na čtvrtečním 
koncertu před třemi stovkami návštěvníků.  
A dokonce i část árie z  Cosi van tutte - 

Vzácné dámy, když předtím se omluvil, 
že k opernímu projevu nemá školený hlas, 
zazpíval.  

Celý večer se nesl v krásném přátelském 
ovzduší. Diváci, z nichž mnozí přijeli z 
velké dálky, zpívali písničky s autorem a 
interpretem v jedné osobě. Každé z písní 
předcházelo doprovodné slovo, jak jinak  
než vtipné a úsměvné, které hostům dalo 
připomenout doby, kdy se mohli ze slovních 
hříček také doma těšit, připomeňme kupř.  
Ladovská zima, Přívozská pouť, Kozel, 
Pijte vodu, O Františku Šiskovi, anebo na 
vážná až filozofická témata – Zítra ráno v 
pět, Sarajevo, Pane prezidente, aj.  Možná 
že to je právě to, co v emigraci chybí – tolik 
pověstné české slovní hříčky, jimiž si umějí 
Češi  ze sebe dělat legraci či nastavovat 
sami sobě zrcadlo. Jak se ukázalo, většina 
z přítomných byla tvorby Jarka Nohavici 
znalá, takže nebylo složité vtáhnout je do 
zpěvu také. Měli jsme možnost s mistrem 
písně a slova hovořit, a tady jsou některé 
jeho odpovědi: 
VK: Písničky jsou na různá témata, 

o lidech různých charakterů, věku či 
společenského postavení – jsou to příběhy, 
které se vám udály anebo většina z nich je 
Vaše fantazie? 
JN: To je různé, připomněl bych 
Hemingwaye, který říkal, že literární 
pravda je více než ta prostá každodenní, 
protože v té literární se schází to, co člověk 
vidí, co člověka potká, o čem člověk slyší, 
o čem se člověk dočte, co zažije, ale také co 
zažijí jiní lidé a tvoříte nové fikce, aby to 
bylo ještě pravdivější než je pravda sama. 
A to je také  jako v těch písničkách. 
Mohl bych u mnohých písní říci,  co 
se stalo, u některých bych ale raději 
pomlčel, že je to třeba vymyšleno, 
u některých je to příběh, který jsem 
někde slyšel, jiný je fantazie, nebo 
jsem kousek zahlédl, ale důležité je 
– teď to prozradím – prozradím v 
této chvíli, že nejlépe je  neprozradit 
nic, ať si každý ten svůj příběh, 
každý to své z té písničky vytáhne. 
Není dobré   nechat nahlédnout 
do zákoutí, do tajemství, a navíc, 
kolikrát to nevím ani já.  Jsou to 
věci sesbírané ze mne, ze světa, 
z vesmíru, z tajemství písní a z 
mlčení, nechejme to tak,  nechejme 
písničce její tajemství…”   
VK: Nahlédl jste do světa muzikálu, 
do světa opery, co jste tam viděl, s 
čím jste se tam potkal?  
JN: Kdekoliv jsem nahlížel, ať už 
to bylo do té opery, do muzikálu 
či do písně lidové nebo rockové, 
či folkové a v poslední době jsem  
zkoušel něco dělat s klukama do 
hip-hopu, tak je to totéž a je to to 
jediné – je to píseň,  zpívané slovo. 
Lidský dech přenesený do tónu, 
které nesou nějaké slovní poselství, 
ať je to muzikál, opera nebo píseň,  
pořád je to totéž  – to je lidský zpěv, 
který se nese od časů, kdy člověk 
začal dýchat a zpívat, až do časů, 
kdy to tady všechno skončí…je to píseň. ”  
VK: Vaše písničky jsou jako když se hrají 
kuličky . slova se sypou jedno za druhým, 
mají vtip, moudrost,  filozofii, mají v 
sobě radost  - také to tak cítíte, že si jako 
cvrnkáte kuličky? 

JN:  Já bych hlavně zcela upřímně řekl, 
že ty koncerty pro mě jsou radost. Nehraji, 
abych naplnil nějakou povinnost, nebo 
nedej bože vydělával jenom tak, že si to 
odehraju, mně se to na tom podiu, a to jsem 
si dneska uvědomil se vší tou torontskou 
trémou a se všemi těmi lidmi tady, že mám  
na tom jemně vyvýšeném prostoru radost 
z toho, že to mohu dělat. Když mluvíte o 
cvrnkání kuliček, já si ty kuličky cvrnkám 
sám do svého ďolíku a dělá mi radost, 
když se do toho ďolíku trefím…” 

    Kdy Jaromír Nohavica přiletí nanovo, to 
sám neví. Z unavených, i když šťastných 
očí, bylo lze vyčíst, že únava se hlásí o 
své právo.  Ale ani za těchto okolností 
neztratil mistr slova a melodie glanc.  A 
pokud to byl pro něj koncert pro radost, 
nám udělal radost dvojnásobnou – naplnil 
naše potěšení z jeho tvorby vrchovatě.  

Text a foto Věra Kohoutová 

J. Nohavica: “Nechejme písničce její tajemství…” Jaromír Nohavica, čtvrtek 9. 10. 2008

Jaromír Nohavica a Vera Kohoutová
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4.10.
V Praze se udělovaly ceny Gratias Agit
Brněnský rodák sir Frank Lampl je 
přesvědčen, že český národ je mimořádně 
vzdělaný, a když člověk žije doma, ani 
si to nemusí uvědomit. Podle něj je vždy 
nezbytné najít vhodný způsob, jak své 
znalosti a kvality představit. Svět jim 
uvěří v případě, že je člověk prezentuje s 
pokorou, řekl ČTK sir Lampl. Byl mezi 
19 osobnostmi, které v pátek dostaly od 
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga 
letošní cenu Gratias Agit. Česká diplomacie 
dává ocenění v podobě křišťálové koule za 
šíření dobrého jména Česka. 

• • •
Profesor Antonín Holý, objevitel řady 
účinných látek proti virovým chorobám 
jako AIDS nebo žloutenka, je podle 
předsedy Akademie věd Václava Pačesa 
jediným současným českým vědcem, 
který by padal v úvahu jako kandidát 
na Nobelovu cenu. Navržen by na ni mohl 
být spolu se svým belgickým kolegou, 
mikrobiologem a imunologem Erikem 
De Clercqem z Katolické univerzity v 
belgickém Leuvenu. 

• • •
Mezinárodní tým s účastí českých vědců 
sestavil “mapu” největšího chromozomu 
pšenice. Její znalost v budoucnu usnadní 
šlechtění výnosnějších a odolnějších 
odrůd. Klíčem k řešení byla unikátní 
technologie třídění chromozomů, kterou 
vyvinuli vědci z Ústavu experimentální 
botaniky Akademie věd v Olomouci. 
Badatelé z Francie, ČR a dalších čtyř zemí 
použili metodu českých vědců k vytvoření 
takzvané fyzické mapy chromozomu 3B. 
Vědci již nyní vytvářejí fyzické mapy 
dalších tří chromozomů. Dokončení 
fyzické mapy celého genomu pšenice lze 
očekávat během tří až pěti let.

• • •
V Kutné Hoře si v pátek dali dostaveníčko 
knihovníci z Čech, Moravy a Slezska. 
Happeningem plným soutěží a zábavy 
zde zahájili dvanáctý Týden knihoven. 
Jeho letošním mottem je Knihovny - 
rodinné stříbro. Kutná Hora si navíc letos 
připomíná 200. výročí narození rodáka 
Josefa Kajetána Tyla (1808 až 1856) 
a období Tylovské, období národního 
obrození bylo štědré k zakládání knihoven. 
Na akci se sjelo přes 200 knihovníků. 

• • •
4.10.

Životnost českých jaderných elektráren 
v Temelíně a Dukovanech by se měla 
prodloužit minimálně na 60 let. 
Doporučuje to vládou jmenovaná nezávislá 
energetická komise v čele s předsedou 
Akademie věd ČR Václavem Pačesem ve 
své závěrečné zprávě, jejíž oficiální verzi 
k oponentuře zveřejnila na serveru www.
vlada.cz. 

• • •
Novým biskupem v Litoměřicích 
jmenoval papež Benedikt XVI. 
Jana Baxanta, generálního vikáře 
českobudějovické diecéze. Radio Proglas 
uvedlo, že biskupské svěcení přijme Baxant 
22. listopadu v litoměřické katedrále 
svatého Štěpána z rukou pražského 
arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka.

• • •
Vyprodaným koncertem v Londýně 
začal v pátek večer písničkář Jaromír 
Nohavica své měsíční zahraniční turné 
On the Road 2008. V deseti městech v 
Británii, Irsku, Kanadě a Spojených státech 
bude hrát především Čechům a Slovákům 
žijícím v zahraničí. 

• • •
Ochutnat letošní burčák i vyzkoušet si 
otočit starým dřevěným vinařským lisem 
mohli lidé na Pražském hradě. V sobotu a 
v neděli se totiž v Královské zahradě koná 

vinobraní, při kterém lze nejen vyzkoušet 
letošní víno, ale dozvědět se i zajímavosti o 
pěstování révy a výrobě vína dnes a dříve. 
Třetí ročník vinobraní na Hradě přilákal 
mnohé domácí návštěvníky i turisty

• • •
5.10.

Opoziční ČSSD nechce podpořit 
vládní návrh na zvýšení počtu českých 
vojáků v zahraničních misích, zejména 
v Afghánistánu. Takové mise tradičně 
odmítá KSČM, ke stejnému postoji nyní 
vyzvalo poslance a senátory ČSSD i její 
stranické grémium. 

• • •
Vedení Vrchního soudu v Praze (VS) si 
stojí za morální a odbornou způsobilostí 
svých soudců. ČTK to řekl tiskový mluvčí 
VS Jan Fořt, který tak reagoval na výroky 
senátora Martina Mejstříka. Senátor v 
pátek řekl, že členství části soudců v 
předlistopadové komunistické straně se 
odráží v jejich verdiktech, a neměli by 
proto rozhodovat případy vztahující se k 
totalitní minulosti. 

• • •
6.10.

Protikorupční policie vyšetřuje rozsáhlý 
případ údajného praní špinavých peněz, 
pachatelé podle detektivů zlegalizovali 
a vyvedli z České republiky nejméně 5,3 
miliardy korun pocházejících z trestné 
činnosti. Takzvané praní špinavých peněz 
má od září ztěžovat zákon proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Novela mimo jiné ukládá 
lidem povinnost identifikovat se při každé 
obchodní transakci převyšující částku 
1000 eur (zhruba 25.000 korun). 

• • •
Ministr financí Miroslav Kalousek 
(KDU-ČSL) bude v pátek při 
příležitosti zasedání ministrů financí a 
guvernérů národních bank členských 
států Světové banky a Mezinárodního 
měnového fondu vyhlášen ministrem 
financí roku 2008 v postkomunistických 
zemích. Ocenění vyhlašuje každoročně 
mezinárodní časopis Emerging Markets. 
Ten každý rok vyhodnocuje vývoj 
veřejných financí v postkomunistických 
zemích Evropy a v rozvojových zemích 
Asie, Latinské Ameriky a Afriky. 

• • •
Světová finanční krize již zasáhla také 
český automobilový průmysl, který se 
podílí zhruba pětinou na tuzemském 
hrubém domácím produktu. Mnoho firem 
včetně automobilky Škoda Auto bude muset 
sáhnout k úsporným opatřením, omezením 
investic, redukci svých výrobních plánů a 
propouštění. 

• • •
7.10.

Ministerstvo financí navrhne vládě 
v reakci na současnou globální krizi 
finančních trhů zvýšení garance 
vkladů. Návrh by měl rovněž odstraňovat 
takzvanou spoluúčast. V současnosti 
vláda garantuje 90 procent výše vkladu, 
maximálně však do 25.000 eur. Nově by 
měla tato spoluúčast odpadnout a vláda 
by měla garantovat plnou výši vkladu do 
50.000 eur. 

• • •
Premiér Mirek Topolánek navštíví na 
konci října Washington. Naopak americký 
ministr vnitřní bezpečnosti Richard 
Chertoff by měl na konci měsíce jednat v 
ČR. Topolánek do USA, kde byl naposledy 
letos v únoru, zamíří zřejmě už večer 28. 
října, hned po oslavách nejvýznamnějšího 
českého státního svátku. V Americe by 
měl Topolánek zřejmě jednat o situaci 
okolo vzniku radaru systému protiraketové 
obrany na českém území a také o zrušení 
vízového režimu pro české občany cestující 
do USA. O zrušení amerických víz pro 

české občany bude pravděpodobně v Praze 
koncem října jednat také americký ministr 
vnitřní bezpečnosti Richard Chertoff. 
Nadále se počítá s tím, že víza by mohla 
padnout 17. listopadu, 2008.

• • •
Pražský hrad připravil k nadcházejícímu 
90. výročí vzniku Československa několik 
výstav, které se budou týkat například legií 
v Rusku a symboliky 28. října, kdy nový 
stát vznikl. Prezidenti Česka a Slovenska 
Václav Klaus a Ivan Gašparovič by také v 
hradní Jízdárně v den výročí měli otevřít 
expozici s názvem Slovenský obraz 
(Antiobraz), kde Slovensko představí své 
moderní a postmoderní umění. 

• • •
Sokolové si výročí vzniku ČSR 
připomenou výstavami i cvičením. 
V rámci oslav bude také poprvé mimo 
USA uveden nový americký dokumentární 
film o československých legiích za první 
světové války a úloze Sokolů při vzniku 
samostatného státu Nahodilá armáda. 
Hlavní sokolské akce se uskuteční od 17. 
do 19. října, a to nejen v Praze, ale také 
například v Děčíně, kde se narodil jeden 
ze zakladatelů Sokola Miroslav Tyrš. 
Jemu bude věnována i jedna z výstav 
pořádaných k výročí na děčínském zámku. 
Oslav se vedle českých Sokolů zúčastní 
zástupci zahraničních jednot mimo jiné 
z USA, Francie, Německa, Rakouska, 
Slovinska a Srbska. Byli to právě 
Sokolové, kteří se významně zasloužili 
o vznik Československa. Pomáhali v 
zahraničí budoucímu prezidentovi Tomáši 
Garriguovi Masarykovi, který vedl český 
odboj za první světové války, účastnili se 
bojů v legiích a po vzniku státu v době 
absence policie a armády se také zapojili 
do jeho správy. Roli Sokola při zrodu 
nového státu budou hodnotit přední čeští 
historici na konferenci v Senátu 18. října.

• • •
8.10.

Na Chebsko se po delší odmlce opět 
vrátilo zemětřesení. V noci na středu 
otřesy dosáhly síly 2,5 stupně Richterovy 
stupnice a podle zatím předběžného 
odhadu odborníků to nemusí být ještě 
konec. Seismická aktivita na Chebsku má 
periodický charakter a po asi desetiletém 
období se stupňuje. Poslední velké 
zemětřesení zasáhlo tuto oblast na přelomu 
let 1985 a 1986. Tehdy šlo o otřesy o síle 
4,7 stupně, při kterých už praskaly zdi, 
padaly komíny a vznikaly další škody. 

• • •
9.10

Sklářští odboráři chtějí demonstrovat 
před úřadem vlády. Odborový svaz 
pracovníků průmyslu skla a porcelánu 
chce 23. října od 11:00 demonstrovat před 
úřadem vlády. Důvodem jsou mzdy sklářů 
z uzavřených skláren Sklo Bohemia ve 
Světlé nad Sázavou a Skláren Bohemia 
v Poděbradech ze skupiny Bohemia 
Crystalex Trading (BCT). Představitelé 
sklářských odborů vyzvali už na konci 
září stát a banky ke změně postojů při 
financování skupiny Bohemia Crystalex 
Trading (BCT). Ministr financí Miroslav 
Kalousek však několikrát zopakoval, že 
jakákoli intervence státu je vyloučena, 
neboť by šlo o veřejnou podporu. 
Případným krachem skupiny BCT a 
majetkově spojené Porcely Plus by přitom 
o práci přišlo kolem 7000 lidí. 

• • •
U téměř 3000 léčivých přípravků klesne od 
1. listopadu jejich maximální cena. Pacienti 
díky tomu ušetří za rok 1,64 miliardy 
korun a úspora zdravotních pojišťoven 
dosáhne 1,14 miliardy korun. Pokles cen 
přispěje k tomu, že přibude léků, u nichž se 
doplatek započte do pětitisícového ročního 
limitu. Po jeho dosažení vrací zdravotní 

pojišťovna jednou za čtvrt roku pojištěnci 
peníze vydané za doplatky. Ceny klesnou 
například u protinádorových léků, v roční 
spotřebě to uspoří zdravotnímu pojištění 
dvě miliardy, a u přípravků na bolest, kde se 
čeká roční úspora tři čtvrtě miliardy korun. 
Maximální ceny SÚKL určil porovnáním s 
tím, za kolik se prodává lék v EU. Pokud se 
někde prodává levněji, cenu v Česku sníží. 
Zvýšení cen se týká především domácí 
produkce a léčiv, která se v ČR prodávají 
dlouhodobě pod cenami EU.

• • •
10.10.

Zemědělci ani po jednání s Topolánkem 
blokádu neodvolali. Agrární komora ani 
po pátečním jednání s premiérem Mirkem 
Topolánkem, na kterém se probíralo 
dorovnání přímých plateb pro zemědělce 
v příštím roce, neodvolala protestní akci 
plánovanou na příští týden. Nespokojení 
rolníci chtějí v pondělí kvůli krácení 
rozpočtu vyjet se zemědělskou technikou 
na silnice po celé zemi a na dvě hodiny na 
nich zablokovat dopravu. Vláda má čas na 
písemný příslib dorovnání plateb ještě do 
pondělka. Do pondělka by ale zemědělci 
museli obdržet od premiéra Topolánka 
písemné potvrzení příslibu dorovnání 
přímých plateb na požadovaných 90 
procent úrovně, kterou dostává farmář v 
Rakousku, Německu, Francii. 

• • •
11.10.

Freedom not fear, tedy Svoboda místo 
strachu je název akce, kterou v sobotu 
odpoledne v Praze uspořádali mladí lidé 
na protest proti omezování občanských 
svobod. Akce byla zahájena na Štvanici 
a po 16.00 hod. vyšel průvod několika 
set účastníků v maskách a s alegorickými 
vozy po trase nábřeží Kapitána Jaroše - 
náměstí Curieových - Pařížská - Dlouhá 
- Revoluční - Na Poříčí - Petrské náměstí. 
Na pořádek dohlíželo několik desítek 
policistů. Organizátoři chtěli upozornit na 
trend stále většího monitorování občanů 
i na četné zákazy, které státní správa i 
samospráva uplatňuje - zakazuje se pít 
alkohol na veřejnosti i mít psa bez vodítka 
či odhodit žvýkačku na zem. Karneval je 
součástí mezinárodní iniciativy, během 
soboty se měl konat ve více než 20 městech 
různých zemí.

• • •
Po 80 letech má tuto sobotu v Paříži 
opět premiéru opera Bedřicha Smetany 
Prodaná nevěsta. Vůbec poprvé je 
uvedena ve starobylém paláci Garnier 
Pařížské národní opery a poprvé také zní 
v češtině. Dirigentem nového nastudování 
je Jiří Bělohlávek, režie se chopil Gilbert 
Deflo. Český pěvec Aleš Briscein se ujal 
role Jeníka, Mařenku zpívá Christiane 
Oelzeová a Kecala Franz Hawlata. Paříž 
byla v roce 1928 poslední významnou 
evropskou metropolí, ve které měla Prodaná 
nevěsta premiéru. Ve francouzském 
nastudování slavila úspěch a s četnými 
reprízami se udržela na repertoáru do 
roku 1932. Prodaná nevěsta se hrála také 
v dalších francouzských městech, zejména 
ve Štrasburku v roce 1929 nebo v Cannes v 
roce 1932. O jejím uvedení ve francouzské 
metropoli se vyjednávalo i v roce 1868.

• • •
Cenu Jaroslava Seiferta za rok 2008 
převzal v pátek v pražském kostele 
svaté Anny bývalý český prezident a 
dramatik Václav Havel. Ocenění udílené 
Nadací Charty 77 získal za osmý svazek 
Spisů. Více než osmisetstránková Havlova 
kniha vydaná loni nakladatelstvím Torst 
obsahuje projevy a jiné texty z let 1999 až 
2006, literární koláž Prosím stručně a text 
divadelní hry Odcházení. Cenu převzal 
z rukou zakladatele Charty 77 Františka 
Janoucha. Seifertova cena se uděluje za 



The New Homeland English Language Supplement
Pravda zvítězí!

Canada‘s Czech and Slovak biweekly published by Masaryk Memorial Institute Inc., www.masaryktown.org, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto ON  M1G 1H1, Canada, since 1950.

No. 19 (2705), Volume 59    Issue Date: October 22, 2008    www.novydomov.com    Price: $2.00    PAP Registration No. 8108    ISSN 0839-2668

NOVÝ  DOMOV

The Founding of the First Republic of Czechoslovakia
Throughout the 19th Century, the 
Czechoslovak lands were experiencing 
a renaissance of national self-esteem, 
nationalism in the older sense (closer to 
the way we use the word “patriotism” 
these days). It was largely related to the 
cultivation and re-
statement of the Czech 
language and carried 
out to great extent 
by cultural activities. 
Many of the time’s 
leading political 
figures were scholars. 
This includes the 
first president of the 
Republic.
Masaryk was already 
very well known 
towards the end of 
the century. He had 
decided to face the 
public opinion on 
two occasions. One 
was an anti-Semitic criminal case, where 
he defended the Jewish victim of the hatred 
campaign. The other was more damaging, 
as he argued the case against two fake 
Early Middle Age epics, written by two 
contemporary poets. The epics were 
widely accepted as true and statues were 
named after heroes of the texts. Together 
with a handful of other scholars, notably 
the linguist Jan Gebauer, Masaryk faced 
severe depiction. Many of the times’ great 
cultural figures joined the newspaper 
hotheads in labeling the scholars as agents 
of the Austrians or enemies of the nation. 
Several decades later, as he accepted the role 
of the first president, he may have been the 
most beloved figure in the state. There was 
a lot of enthusiasm and naivety, Masaryk 
was often treated as a Tsar-like Father of 
the Nation, flawless, perfect, undisputed. 
The twist in the perception of this man 
was extreme. Why? Maybe the public took 
time and realized that national identity and 
dignity can’t be based on a lie, however 
well meant may it be. And he proved his 
devotion to the Czechoslovak independence 
transparently enough on many occasions. A 
respected figure, he developed strong ties 
with the Western powers, whose support 
was essential in 1918. Notoriously it was 
President Wilson’s claim of a right for 
self determination and his explicit support 
of Czechoslovak independence. Not to 
forget Czechoslovak military units, the 
independent legions fighting abroad on the 
side of Allied powers. 
What we should also bear in mind is the 
fact that there was no consensus about 
Czechoslovak independence within the 

country itself. Prague was indeed the 
centre of the movement against monarchy, 
but there were various voices, some 
advocating the view that monarchy should 
be preserved. It was, in eyes of many, at least 
a stable subject and there were fears about 

the new state’s 
vitality. This view 
was not shared 
by the public and 
Masaryk became 
the symbol of 
the more radical, 
uncompromising 
stance, trusted that 
he will manage 
the new state and 
in most respects 
he did. 
The days the republic 
was founded were 
marked with great 
political cultural 

activity. There were 
political speeches, mass demonstrations 
and strikes, the general strike of January 
22 for example. The 50th anniversary 
of the  founding of the 
National Theatre turned 
into a celebration of Czech 
independence struggle. 
Leading political figures 
used the event to transform 
it into a political one and 
there seems to have been 
no problem with that: the 
atmosphere must have been 
very ecstatic and hopeful. 
The bloody, exhausting 
was ending, the Austrian- 
Hungarian Empire was in 
ruins and the hopes for an 
independent state had a 
strong basis, since Masaryk 
had negotiated with the 
world’s major powers that 
they would accept the 
independent Czechoslovak 
state. On the other hand, it was 
very turbulent a time and harsh 
in many respects. What we 
tend to forget is the disastrous 
Spanish flu epidemic, which 
was devastating Europe those 
days. And, of course, the 
economy was weakened and 
the question of war reparations 
was hanging in the air. 
What followed was an 
escalation of pressure: 
manifestations and strikes, independent 
assemblies. Emperor Karl I tried to settle 
tensions down by offering a federation, 

but its shape was unacceptable as Czechs 
would lose the border regions and Slovakia 
would remain a part of Hungary. However, 
until October 27 the regime still proved 
strong enough to contain all-out political 
demonstrations.
On the mentioned day the foreign affairs 
minister of Austria- Hungary sent a letter 
to President Wilson, asking for peace talks. 
Although it was not a capitulation yet, it 
was interpreted as such by the public and, 
at the news center on Wenceslas square, 
in front of the exposed printed news, a 
demonstration was formed. Also, because 
the minister mentioned self- determination 
of Slavic states, it was seen as an approval 
of Czech and Slovak independence. Tens 
of thousands marched through Příkopy, 
crossed the Old Town Square and then 
returned to the Wenceslas Square. The 
numbers grew considerably and the new 
beginning was taken for granted. 
Apart from Masaryk one ought to 
remember the role of, among others, Karel 
Kramár, Vladimír Svehla or Alois Rasín, 
who unfortunately became victim of 
assassination five years later. 

The new state was declared under the 
St. Wenceslas monument on Wenceslas 
square at 11 am, 28 October. Other cities 

September 3, 1918 
Czechoslovak National Council recognized 
as co- belligerent by Washington. 
October 16, 1918 

Masaryk sends draft of Czechoslovak 
Declaration of Independence to Washington 
October 16, 1918 

Official American recognition of the 
Czechoslovak National Council 
October 18, 1918 

Czechoslovak Declaration of Independence 
communicated to Washington 
October 28, 1918 

The new state was declared under the St. 
Wenceslas monument on Wenceslas square. 

Final days

Exhibition at Library of Congress 
Commemorating the Founding of 
Czechoslovakia.

An exhibition commemorating the 
80th anniversary of the founding of 
Czechoslovakia will be on display at the 
Library of Congress September 18 through 
December 26.
The exhibition will contain a variety of 
materials drawn from the collections of 
the Library of Congress pertaining to the 
movement during World War I to create an 
independent Czechoslovakia, which was 
strongly supported by Czechs and Slovaks 
living in the United States.
On display will be photographs and 
correspondence of leaders of the 
independence movement, such as Thomas 
Masaryk, Milan Stefanik, and Edvard 
Benes, and a typescript copy of the 
Czechoslovak Declaration of Independence 
from the Woodrow Wilson Papers, as well 
as additional correspondence between 
President Wilson and Thomas Masaryk. 
Posters created in 1918 by the Czech artist 
Vojtech Preissig (1873-1944) in support of 
the independence movement and the U.S. 
war effort also will be displayed.
The exhibition will be located in the 
North Gallery of the Great Hall of the 
Thomas Jefferson Building, 10 First St. 
S.E. Exhibit hours are 10 a.m. to 5 p.m., 
Monday through Saturday. 

were to follow, but there were certain 
communication problems due to lack of 
time and period technology, the result 
being that the declaration was mostly a 
Prague event. The Slovaks formally joined 
the Czech declaration several days later.

Source: www.prague-spot.com

First President T.G.Masaryk

A period poster “The birth of the Czechoslovak Republic” presents 
portraits of (from left) American President Woodrow Wilson, 
T.G.Masaryk, R.Štefánik and Marshall Foche of France. The statue 
of Liberty is linked symbolically with the Czech heights of Vyšehrad.



warp, and to use a separate element, a 
weft, to secure on the beads. Separating 
the strings in two weaving elements, warp 

and weft, required the use of a loom. The 
bow loom is the most elemental form of 
free-standing loom (meaning no part of the 
work is attached to the weaver).
Using a bow loom, beads can be individually 
strung on a doubled weft, which is parted 
and passed around each warp string, paired 
again and passed through a bead, and so 
on. This technique is called ‘double-strand 
square-weave’. The weave is ‘square’ 

Beads are perhaps one of the earliest forms 
of Native American art. Beads are by their 
nature, intended to be strung on cord and 
various techniques have developed and 
evolved over the millennia in the eastern 
Woodlands. Some methods of stringing 
beads are similar to those used in textile 
and basket weaving. Beadweaving shares 
many technical traits with woven mats and 
twined baskets, and it may have developed 
alongside these other industries. 
Woven Beadwork consists of two things: 
beads and string. The string used can 
range from animal proteins such as twisted 
sinew or hide thong to twisted cord from 
numerous plants, bark and roots. Twisted 
cordage needed to be made from otherwise 
short fibers for beadweaving, as it requires 

a string long enough to go through a great 
length of beads. Dogbane stalks, basswood 
bark and cedar bark or roots are commonly 
made into cord for bead weaving. Though 
European threads were available during 
early contact, Natives continued to use 
their own cordage, which was also deemed 
of superior quality by Europeans.

In weaving, as opposed to knotting or 
looping strings around each other, the 
bead represents an alternate way to secure 
strings together. Without the beads, loom 
work would fall apart! The earliest forms 
of weaving by Natives of North America 
were probably hand-held ‘finger-woven’ 
techniques, developed from simple forms 
of braiding, using techniques similar to 
braiding. This technique is often referred 

to as ‘wire-work’. Ironically, though ‘wire-
work’ is perhaps the first type of woven 
beadwork, the term comes from a 20th 
century type of beadwork using glass seed 
beads on thin wire to make rings and other 
commercial jewelry. Many Native artists 
today draw from the tradition of native 
woven beadwork and produce beautiful 
jewelry. Many products made by the native 
communities are made of the Czech glass 
beads, because of their high quality. The 
consistency of the shape and size allows for 
high quality of woven beadwork. European 
contact introduced metal tools, enabling 
the Native production of smaller shell 
beads, and also made available a flood of 
glass trade beads and iron needles. Native 
Americans developed ways to weave 
larger pieces of beadwork using smaller 
tools and supplies. It is more practical to 
anchor both ends of the long strings, the 

Czech Glass beads in Native American Art
because it progresses across each row to 
the next column, in a square direction.
The technique has parallels with Native 
American twined mats and baskets. The 
weft makes a pattern of X’s on the outer 
warps of the beadwork, showing how each 
weft crosses it mate as it moves to string 
on the next row of beads.
Another beadwork technique for the 
loom, commonly used today by many 
Native Americans, is ‘single-strand square 
weave’. With this technique, a single weft 
is used that passes through the same row 
of beads twice, before progressing to the 
next row. Because weft cannot secure the 
beads on either side of the warp one at 
a time, a needle must be used to get the 
weft through back through the entire row 
of beads. This method of beadwork has 
obviously been used for a long time, as 
wampum belts from the 1600’s through the 
1800’s also use the ‘single-strand square-
weave’ technique
For each of the basic hand-held and loom 
work methods, there are innumerable 
variations. An infinite number of effects 
can be achieved by wrapping or varying 
the number of warps, or by changing the 
way the weft goes around the warp. On a 
very local level, as the degree an intensity 
of European contact varied from area to 
area, there appears to be a chronological 
sequence from hand-woven multi-strand 
beadwork to needle-loomed single-strand 
beadwork, coming full circle back to a 
revival of hand-woven ‘wire work’ in this 
century.

AK, Source: www.nativetech.org
Photo: J.Kott

The New Homeland English Language Supplement8 Nový domov  22.10. 2008

The oldest discovery of glass beads 
within the Czech Republic dates from 
the early Bronze Age, when this territory 
was populated by Celts who knew the 
technology of glassmaking and enamel. 
Archeological testimony confirms that 
glass beads were very popular in those 
times. 
The range of medieval glass was 
surprisingly rich and includes graceful 
transparent glasses decorated with beads. 
The spectacular glass mosaic „Day of 
Judgment,“ which adorns the golden gate 
of St.Vitus‘s Cathedral in Prague, confirms 
the extreme delicacy and craftsmanship of 
medieval Czech glassmaking.
In the 1550‘s a major glass industry 
was founded in the cities of Jablonec, 
Stanovsko, and Liberec in Bohemia (in 
the current Czech Republic).The area had 
three main attractions. First of all, nearby 
mountains contained quartz deposits that 
were easily mined. Second, Bohemia had 
an abundance of cheap skilled labor. Third, 
and most important, was the expansive 
Bohemian forests, an abundant source for 
wood to heat the large furnaces required to 
melt glass. The Bohemian factories turned 
out mainly glassware and cut glass stones. 
Beads were a secondary product. 
From earliest times there have been many 
ways of forming glass beads. The earliest 
was to wind molten glass around a form 
and allow it to set and cool, creating round 
beads. The glass can also be blown into a 
form or mold, creating hollow shapes in 
the beads which are lighter than wound 
ones. A third method is to create blown 
glass beads without a mold. Beads made in 
this way are the lightest and most delicate. 

The story of making Czech Glass Beads
All these methods have been known for 
thousands of years, but it was not until 
1860 that the first pressed glass molds 
were developed in Bohemia, producing 
a product that is more durable and robust 
than earlier methods. 
‚Pressing‘ was a completely new process. 
A dollop of glass was taken up and placed 
in a pair of mold tongs, after it was formed 
it would be pierced by an iron rod. The 
bead was then drawn off the rod and 
allowed to cool slowly. This method left a 
wide seam around the circumference of the 
bead, which would be ground away after 
the bead cooled. Pressed glass beads are 
more dense than other types and the fact 
that the beads are pierced after they are 
formed means that offset or multiple holes 
are possible. The creative possibilities are 
endless.
Perhaps, no other country in the world can 
point to as long a tradition of glassmaking 
as the Czech Republic. Extensive regions 
within Bohemia and Moravia continue 
to remain centers of Czech glassmaking 
and manufacture. From the earliest days, 
Czech glass set the tone in European, and 
world glassmaking.
At the end of 17th and the beginning of 
the 18th century, Czech glass achieved 
major reputation and world recognition. 
There was strong development within 
specialized Czech production, including 
the decorating of glass by painting, 
engraving and cutting. Czech glass of 
these times put to shame the previously 
favorite Venetian glass.
The demand for beads grew and production 
increased. The 19th century was also 
a period of industrial innovation. New 

machines that could produce a vast variety 
of beads were developed, depending on a 
process of pressing molten glass into a 
heated mold. This meant that thousands 
of identical beads could be turned out 
quickly and inexpensively. 
Political upheaval seems the normal state 
of affairs in Europe. In the early 20th 
century WWI not only disrupted, but nearly 
destroyed the bead making industry. After 

the war , Bohemia became part of the new 
state of Czechoslovakia and by 1928 the 
Czechs were the largest bead exporters 
in the world. Czech glassmaking held its 
dominance through the early 20th century 
and until the Nazi invasion of 1938, when 
world markets disappeared in the smoke 
and ruin of World War Two. This was soon 
followed by another disruption - arrival 
of the communist regime in 1948, that 
caused Czechoslovakia to slide silently 
behind the Iron Curtain, not to be heard 

from again until the Velvet Revolution of 
1989. In 1948 the communist regime in 
Czechoslovakia nationalized the entire 
glass making industry. Beads were not 
a part of the official party line. It went 
into decline as a result. In these times 
of ‚yesterday‘s news,‘ sixty years is 
more than sufficient time for the world 
to have forgotten the centuries of Czech 
domination in the glassmakers art. 
Bohemia and Moravia are but clouded 
memories in a reconfigured Europe and 
yet these lands make up the present day 
Czech Republic, where the glassmaker‘s 
tradition thrives once again. Today the 
Czech Republic is making and exporting 
large numbers beads and the Czechs are in 
the forefront of the world bead market. 
“Runway 08” fashion show, hosted in 
Toronto by John Bead Corporation Ltd. in 
cooperation with Jablonex Group, offered 
a unique display of Jablonex jewellery, 
which draws on the unique tradition of 
glass and fashion jewellery production 
typical of the North Bohemian region 
in Czech Republic. The reputation of 
Jablonex jewellery can be attributed to 
the superior quality of workmanship and 
endless variety of jewellery and garment 
components manufactured. John Bead 
was featured as the only Canadian stop 
on the world tour for the Czech Republic 
manufacturing group. Transforming their 
showroom into a mélange of lights, music, 
models and jewellery, guests were treated 
to a dazzling display of finished jewellery.  
Top runway models from the Czech 
Republic combined glam, glitz and beauty 
drawing rounds of applause from the 
appreciative crowd.                         AK

Unusual connections 

Greg Dreawer in beaded native costume 
at John Bead show 2008.



What if you were a King and didn’t even 
know it? When it comes to great tasting 
and healthy food, Chef Tom Kral lives 
up to his name, which means ‘King’ in 
Czech. Tom’s grandparents and parents 
came to Canada escaping communist 
Czechoslovakia, and were forbidden to 
ever visit their homeland. They started the 
Prague Deli as a way of staying in touch 
with their roots, 
and giving other 
Eastern European 
immigrants a taste 
of home. Tom grew 
up barely able to 
speak the Czech 
language, but that 
was no barrier for 
him while helping 
in the family 
business. His 
first summer job 
at age 16 was at 
Cleveland’s House 
Resort where he 
first fell in love 
with the passion of 
cooking. He continued to pursue a career 
in cooking after high school, studying the 
Chef Training program at George Brown 
College. In the family business, Tom’s 
father was training Susur Lee in the art 
of sausage making. This is how Tom was 
introduced to Susur, who noticed Tom’s 
passion in cooking and would often ask 
him to help out in private catering events. 
It was Susur Lee who later introduced 
Tom to John Higgins, who offered Tom 
an apprenticeship at the King Edward 

Hotel. Here he had the opportunity to 
assist Culinary Team Canada. After 
finishing the apprenticeship under John 
Higgins in 2001, Tom Kral has worked 
in some of the city’s top restaurants. He 
worked at Pangaea Restaurant working 
numerous cooking stations, and later 
became Chef de Partie at Colony Café. 
From there he worked with Liberty 

Entertainment Group where he catered 
media events, Sous Chef of Left Bank, 
and helping out in Liberty Grand 
banquets, Court House, Rosewater when 
needed. Tom never envisioned himself 
in the family business. It was only after 
Tom had the opportunity to visit the 
homeland of his parents and experience 
his rich background for himself that 
he saw his future in it. His first trip to 
Czech Republic was a major turning 
point in his career, as he realized that the 

Pilsner in Canada

Taste of Prague
Prague Deli is one of the few places in 
Toronto where one can experience some 
of the wholesome tastes and flavours of 
central Europe. But Tom wanted more 
than just to experience these flavours; he 
wanted to share his excitement of Czech 
cuisine with all Torontonians. He started 
renovations to the old Prague Deli that 
would open up new opportunities for 

the business, as well 
as Toronto’s various 
communities. He 
would include new 
seating and offer 
customers the option 
of having full table 
service while they 
dine. He would still 
offer their well-
known deli products, 
but open up and focus 
on being a restaurant 
as well. The goal 
was to please their 
regular customers, 
and to entice new 
people to experience 

the flavours of Prague. Tom has also 
started a catering service that would be 
as versatile as his 14 years of experience 
and skills have to offer. One thing The 
Prague will always have is hearty home 
cooked meals at an honest price. They are 
proud of their solid reputation and plan 
to impress the community even more 
in the coming years. For more of what 
they have to offer, including full catering 
service, please visit www.theprague.ca 

Kristina Kottova

PALACINKY
750ml. Milk, 300gm. Flour, 3 x Eggs Fresh, 
Pinch of Salt *Recipe yields 6 Palacinky
Blend together until smooth, no lumps. 
Heat a lightly oiled non-stick pan on med/
high Pour enough batter to coat pan Cook 
until golden brown on both sides.

You can prepare savory or sweet filling:
Savory Filling:
8oz. Boneless, skinless, chicken breast 
strips 6 x Cremini mushrooms, cut in ¼1 
x Roma Tomato, cut in ½ ” pieces 1 tsp. 
Fresh garlic, chopped 1oz. White wine 2 x 
handfuls of baby spinach leaves 3oz.Brynza 
Cheese (or Feta) Salt & Pepper to taste
In a separate pan, sauté chicken strips, 
mushrooms in olive oil Add tomato, garlic 
Splash of wine to deglaze pan Add spinach, 
salt & pepper until spinach is wilted 
Sprinkle Feta cheese inside Fold filling 
inside Palacinky.
Sweet Filling:
2 x Banana, sliced 4 x Strawberry, sliced 1 
x Orange, peeled, cut into ½” cubes 1 cup 
Plain Yogurt ¼ cup Blueberry Compote
Fold fruit inside Palacinky Top with yogurt 
and blueberry compote. Dust with sugar.

Tom’s Kitchen
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After years of absence, the grandfather 
of all pilsners, Pilsner Urquell, found its 
way to taps at select Ontario restaurants. 
SABMiller, the importer, in co-operation 
with Consul General of the Czech Republic 
in Toronto Richard Krpač, hosted a grand-
opening dinner at Toronto’s Beer Bistro 
restaurant.
After a brief address by Mr. Krpač, in 
which he instructed the guests on the proper 
pronounciation of Czech toast “Na zdraví“, 
the audience received a special treat: a 
presentation about the origin of Pilsner 
Urquell by Ryan N. Johnson, a beer specialist 
with SABMiller. He complemented his brief 
lecture with an explanation of proper ways 
to taste beer and enjoy Pilsner Urquell to its 
fullest.
After the dinner we asked Mr. Johnson and 
his marketing colleague Katie Rankin a few 
questions:
ND: What makes Urquell unique among 
beers? Ryan mentioned the historical 
perspective and the 0-120 scale that beer 
geeks use…
RYAN JOHNSON: Pilsner Urquell was 
the first and original golden beer. Before 
1842 and Pilsner Urquell’s birth, all beer 
was dark and cloudy. It is also a very hoppy, 
weighing at 36 International Bitterness 
Units- IBU’s.  That is relatively high for this 
style of beer and makes the beer that much 
more delicious then others in its class.
ND: Explain the difference between beer 
tasting and wine tasting. How do you 
properly drink and taste Urquell?
RJ: With beer, the liquid must be swallowed 
to understand and enjoy the delicious 
bitterness. Bitter taste buds are at the rear 
of your tongue- so one must enjoy the finish 

of beer to properly enjoy the experience.  
Beer glasses must be beer clean- meaning 
cleaned really well with little soap, rinse 
very well and then allowed to air dry.  Never 
use a towel to polish, never use heavy soaps, 
never face down when drying, and always, 
always, always RINSE with hot water 

thoroughly.  The beer should be served at 
45 degrees F as well, so as not to freeze the 
taste buds and allow the full flavor of the 
beer to blossom on your tongue.
ND: With all the intricacies of beer 
tasting, why is beer drinking considered 
not as cultivated as wine drinking?
RJ: There are many more occasions when 
drinking beer then drinking wine and many 
of them aren’t sensory analysis oriented.  
Whereas most wine occasions are.  However, 
beer deserves all of the respect and honor 
that wine has been granted over the last 
20 years because it is much more complex 
with many more ingredients, depending on 

the style.  Each liquid is delicious and both 
deserve their due.  It just depends on the 
occasion and when and how and why and 
what is occurring when the liquid is being 
enjoyed that truly makes the experience.
ND: What type of food goes best with 
Urquell? Are there restaurants that 
specialize in “beer friendly” food? How 
to find them?
RJ: The Beerbistro on King in downtown 
Toronto is one of the best in North America.  
One should begin there to truly understand 
the beauty and scope of this wonderful 
culinary pairing phenomenon.  With Pilsner 
Urquell the chef should just remember not 
to overpower the beers’ subtle complexities 
and to attempt to bring out the caramelized 
sweetness from the Moravian barley malt.  
So I recommend pork tenderloin, mild to 
stronger tasting fish (halibut to salmon) and 
earthy vegetables as sides, such as roasted, 
buttery Yukon gold potatoes or Belgian 
Frites.  The beautiful thing about Pilsner 
Urquell is that it is one of the friendliest 
beers in the world with a plethora of culinary 
dishes.  Explore and have fun and drink a 
Pilsner Urquell!
ND: How would you compare Urquell 
with its closest competitor?
RJ: It has no competition; it is the 
“original.”  Every other clear golden lager 
wouldn’t exist without it!  Most of the other 
Czech beers are sweeter and don’t have the 
spine of Pilsner Urquell. This beer deserves 
the most respect for those beers that are the 
most similar, typically other Czech beers.
ND: Urquell is being ‘reintroduced’ here 
in Canada, after years of absence. Can 
you tell us something about what led to 
this happy event?

RJ: Toronto beer 
lovers spoke and 
the world listened.
KATIE RANKIN: Pilsner Urquell has 
been in Canada a long time in bottles and 
tall boy cans which are available at the Beer 
Store and LCBO. New to Canada is Pilsner 
Urquell on draught which became available 
to Canadian consumers on August 20th. In 
order to bring the draught to Canada we 
wanted to grow the market and introduce 
the bottled product so that there would be 
a demand for the draught and it would be 
well received.
ND: What are your plans with Pilsner 
Urquell in Canada? How can we find 
which restaurants / pubs have it?
KR: Pilsner Urquell has seen dramatic 
growth in Canada over the last 5 years 
through increased sales of bottles and 
cans. Due to SABMiller’s initiatives, many 
restaurants and bars across Ontario are 
carrying packaged Pilsner Urquell. Since 
draught has just recently been introduced, 
we are just starting to see restaurants 
carrying the draught. We expect Pilsner 
Urquell to continue to grow in Canada; we 
are very excited about the brand and are 
happy to provide draught to our Canadian 
consumers. Currently in Toronto there are 
some restaurants already pouring Pilsner 
Urquell draught such as Beerbistro, 
Boardwalk Pub, Fiddler’s Dell, One, Spoke 
Club, Hair of the Dog and many more.

We would like to thank Katie and Ryan 
for their time, and wish them all success 
in bringing this wonderful beverage to 
Canadian consumers.

Jaroslav Kott

Ryan Johnson
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Introduction
The mandate for the Masaryk Memorial 
Institute includes a requirement for 
educating our Canadian compatriots about 
Czech culture.  Small countries like ours 
do not have much exposure in this area 
and a good example is art.  We know, for 
example, the most famous artists from 
large countries - take Picasso 
for example - but you have 
to visit the Prague Gallery of 
Modern Art to see the treasure 
of modern paintings by Czech 
painters and sculptors to see 
that the world is poorer for not 
knowing about them.  We will 
try to rectify this in one of the 
future articles in this series.  
We picked music as the starter, 
because here we seem to do 
better than in the other cultural 
fields.
About Czech music
Canadian music lovers have no problem 
recognizing Dvořák as a Czech composer. 
More obscure composers hail from the 
early music period. This refers to the 
repertoire from the historical period 
preceding the Middle Ages and Baroque 
eras.  The first epoch of Czech nationalism 
(the Hussite revolution 1419 - 1434) gave 
birth to the early appearance of original 
Czech music in the form of war songs  
(Who are the warriors of God...) and also 
the translation of the Gregorian Chant into 
Czech.  Czech composers participated  
mainly as employees of the aristocracy in 
their various castles and chateaux, as well 
as churches promoting compositions of 
liturgical chants. One of my idols of the 
Baroque era is Jan Dismas Zelenka (1679 
- 1745) who, by the way, was  very much 
admired for his work by Johann Sebastian 
Bach.  Zelenka‘s legacy: several masses 
and oratorios as well as many instrumental 
compositions.
Between 1750 and 1820, considered the 
Classical Era of music, composers such as 
Haydn, Mozart and Beethoven developed a 
new, simpler musical style more in tune with 
contemporary music lovers‘ values.  Almost 
all subsequent musical compositions have 
some relationship to those of these three 
masters. Czechs pride themselves on the 
then newly built Prague‘s Nostic Theatre 
(now Stavovské divadlo) which became the 
venue of first performances of such operas 
as Mozart‘s Don Giovanni (1787) and La 
Clemenza di Tito (1791).  It was the time 
when the city‘s musical life flourished, 
with many instrumental music concerts in 
churches and various halls big and small.  
The programming in Prague‘s theaters at 
the time included classical opera and other 
musicals including singspiels in German, 
adaptations of French comic operas and 
Viennese operettas.
Czech composers worked in several 
European centres (in composing operas) 
such as Mysliveček (Il Bellerofonte). Benda 
(Ariadne on Naxos and Medea),singspiels 
and ballets by Vranicky, Josef Kohout 
in Paris (French operas comiques).  The 
latest trends in instrumental music also 
made way into the Czech lands at that time.  
Probably the best known Czech composer 

here is Václav Stamic (1717 - 1757).  As 
was usual at the time composers made 
a living as conductors while composing 
in parallel.  Stamic brought international 
fame to the leading German orchestra of 
Mannheim with his impeccable rendering 
of his own symphonies.(he wrote 58 
that survive to this day). He was also a 

competent violinist.  Four other members 
of his family including his sons Karel and 
Jan became prominent musicians.  Another 
interesting personage of that time was jan 
Ladislav Dušek (1760 - 1812).  Something 
of an early Romantic, Dusek was feted 
from London to St. Petersburg as a touring 
piano virtuoso and composer. His concertos 
and sonatas are considered by some experts 
as more adventurous than Mozart‘s or 
even Beethoven‘s.  If you don‘t know the 
Bertramka in Prague, it is worth a visit.  It 
was Dušek‘s home and now houses a small 
Mozart museum.  Mozart often visited 
there.  Anton Reicha (1770 - 1836) was 
another prominent Czech composer of 
that period.  His instrumental works were 
widely performed. He befriended Haydn 
and Beethoven and they with Berlioz and 
Liszt admired his forward-looking ideas.  
In 1818 Reicha was appointed professor at 
the Paris Conservatory.                                              
The growth of nationalism in Europe 
influenced what historians now describe as 
the Czech national revival.  Among others, 
this resulted in the founding of the Prague 
conservatory, of the well-known choral 
society Hlahol and chiefly the building of 
the Czech National Theater (1868 - 1881).  
The latter, to this day, is the venue of 
celebrating patriotic occasions.  This was 
the time to establish a strong portfolio of 
national operas - a chief provider of these 
being Bedřich Smetana, chiefly known 
here as the composer of the tone poem 
Moldau (Vltava) and the opera Bartered 
Bride.  However, his opera Libu3e based on 
the Czechs‘ most powerful queen, became 
the symbol of the nation‘s self-confidence 
and newly-found pride. Smetana produced 
many operas, little known here,which is 
a pity, as for example the Kiss (Hubička)
and the Devil and Kaca.  For the first time 
heard in Toronto in September 2008, was 
his cycle of six tone poems Ma vlast (My 
Country) inclusive of the Moldau.  This 
work traditionally opens the annual Prague 
Spring International Music Festival, held 
in the famous Dvořák Hall, considered by 
experts as one of the top world concert 
centres for acoustics.   Smetana‘s two string 
quartets in E-minor „From my Life“ and his 
piano trio in G-minor are among his most 

performed works.
Now we come to Dvořák (1841 - 1904), 
perhaps the best known and most-performed 
Czech composer in this part of  the world.  
Dvořák‘s father was an innkeeper and 
butcher in Nelahozeves, a village outside of 
Prague, and the young Dvořák was destined 
for the same trade.  However, he showed 
promise as a viola player and after studying 
at the Prague Organ School, took a position 
with the Bohemian Provisional Theater 
Orchestra. He started composing and won 
the competition for best work which drew 
the attention of Johannes Brahms.  Through 
this connection,  Dvořák‘s reputation grew 
first in  Europe and then in the United 
States where he became a director of the 
National Conservatory of Music in New 
York.  He and Brahms became friends and 
admired each  others‘ music.  Dvorak‘s 
symphony #7 ranks among the finest of the 
genre.  Equally important are his Slavonic 
Dances and his Cello Concerto, Op.104.  

His opera Rusalka was recently performed 
in Toronto.  During his American stay, he 
composed the popular symphony #9 from 
the New World and the „American“ string 
quartet in F-major.   Returning to Prague, 
he became an early conductor of the Czech 
Philharmonic Orchestra and teacher at the 
Prague Conservatory of Music. 

The culture of our land: music Ernie Zucker 
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Canadian Communities Unite
to Remember Victims of Crimes of Communism

TORONTO: Representatives from Canada’s ethno-cultural communities have 
created a non-profit organization, 

Tribute to Liberty
to establish a memorial in Ottawa to the Victims of the Crimes of Communism. 

“Because of this project Canadians will have an opportunity to learn about 
the Crimes of Communism, and how they have affected the lives of so many 
Canadians. Public awareness is very low in terms of the huge number of 
Canadians who have suffered under Communism in the countries they came 
from, and this memorial will change that,” says Philip Leong, Tribute to Liberty 
Board Chair. “Ambassadors and their delegates from 14 countries have written 
to the Prime Minister calling for the creation of a memorial,” says Leong. “We 
hope to build on that broad international endorsement with comparable support 
from Canadians coast to coast to coast.”

Proponents of the project are engaging with representatives from a range of 
communities in Canada including Afghan, Armenian, Chinese, Cuban, Czech, 
Estonian, Hungarian, Korean, Latvian, Lithuanian, Mennonite, Polish, Russian, 
Slovakian, Tibetan, Ukrainian and Vietnamese, among others.

CONTACT: Carolyn Foster, Project Coordinator, Tribute to Liberty
416.421.4114

info@tributetoliberty.ca

The two giants of Czech music Smetana 
and Dvořák, were followed by several 
other composers of world renown such as 
Josef Suk (1874 - 1935), actually Dvořák‘s 
son-in-law. his best known work performed 
here being the Serenade for Strings.  His 
Asrael Symphony is probably his finest 
composition.  Leoš Janáček (1854 - 1928) is 
considered to be one of the most significant 
opera composers of the 20th century.  A late 
„bloomer“, he was nearly fifty  before he 
completed his first successful opera Jenůfa.  
Six other operas followed, the last being 
From the House of the Dead, also being 
produced in Toronto recently.
His other often-performed compositions 
include the Sinfonietta and the Galagolitic 
Mass.  The latter being one of many choral 
music compositions he produced.  Bohuslav 
Martinů (1890 - 1959) whose compositions 
combined the tradition of Czech folklore 
influence with jazz, for example.  The results 
of his work: 15 operas, a ballet (the Kitchen 

Variety Show), Concerto Grosso, 
the cantata The Opening of the 
Wells, the 4th piano concerto, the 
6th symphony etc.
Czechs contributed and continue 
to contribute to musical life in 
Canada as well.  Oskar Morawetz 
(1917-2007), teacher and 
composer, garnered two Junos for 
Best Classical Composition.  He 
composed over a 100 orchestral 
and chamber works. Among other 
Czech-Canadians whose work 
enhanced Canadian musical life 

count Antonín Kubálek (piano 
virtuoso and teacher), Karel Ančerl 
(conductor of the Toronto Symphony 
Orchestra) and many other Czech-Canadian 
musicians past and present,  active in 
composing and performing. 
The author is a member of the Board of 
Directors of the Masaryk Memorial Institute 
who has been very active in the effort to 

Bedřich Smetana                    Antonín Dvořák

Oskar Morawetz                    Antonín Kubálek
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vynikající básnické či beletristické dílo 
vydané v posledních třech letech, výjimečně 
i za dílo celoživotní. Je s ní spojena finanční 
odměna 300.000 korun. Cena Jaroslava 
Seiferta vznikla v exilu, aby připomínala 
jméno jednoho z největších českých 
moderních básníků a aby podporovala 
nezávislou českou a slovenskou literaturu 
v letech normalizace.

• • •
12.10.

Spisovatel Kundera prý udal svého 
známého komunistické policii.
Světově proslulý spisovatel Milan Kundera 
údajně v mládí udal komunistické policii 
kamaráda své kolegyně z vysokoškolských 
kolejí. Uvedla to Česká televize s odkazem 
na pondělní vydání týdeníku Respekt. 
Muži prý hrozil trest smrti, který mu byl 
později změněn na dlouholetý žalář. 

• • •
Zemědělci odvolali pondělní blokády 
silnic po celé České republice. Protestovat 
nebudou ani odboráři. Zemědělci přijali 
příslib premiéra Mirka Topolánka, že jim 
vláda příští rok dorovná přímé platby.

• • •
V pražském parku Stromovka se v neděli 
dopoledne propadla půda v místech, kde 
společnost Metrostav razí tunel pro silniční 
okruh. Nikdo nebyl zraněn. Na místě se 
vytvořil kráter o rozměrech asi dvacetkrát 
dvacet metrů. Pracovníci Metrostavu 
místo ohradili a zabezpečují. Místo 
hlídá také městská policie. Půda se ve 
Stromovce propadla už v květnu letošního 
roku. Havárie podle odhadu stavbařů 
zdrží stavbu v těchto místech na týdny až 
měsíce. Stavbaři možná budou muset začít 
razit tunel z druhé strany z Letné.

• • •
Vltavu v centru Prahy znečistila v 
neděli ráno ropná látka, nejspíš olej. 
Skvrna dlouhá asi 200 a široká deset metrů 
se táhla mezi Palackého a Jiráskovým 
mostem. Na místě zasáhli hasiči, kteří 
vybudovali na řece nornou stěnu a skvrnu 
posypali speciální látkou, která ji na sebe 
navazuje. Hasiči nevědí, odkud ropné látky 
pocházejí. Příčinu ekologické havárie 
by měla vyšetřit policie. U podobného 
případu zasahovali pražští hasiči letos 
v dubnu, kdy se u Dvořákova nábřeží 
střetla dvě plavidla a pětitunový stavební 
člun se potopil. Hasiči nornými stěnami 
zachycovali palivo, které z lodi uniklo.

• • •
13.10.

Stát musí vrátit barokní zámek v 
Kolodějích, přilehlé budovy a zámeckou 
oboru restituentovi Vítězslavu Kumperovi. 
S konečnou platností o tom rozhodl odvolací 
pražský městský soud. Podle odvolacího 
senátu byly při zabavování zámku zneužity 
dekrety prezidenta republiky. Stát zabavil 
zámek a další budovy v roce 1948 Antonínu 
Kumperovi podle takzvaných Benešových 
dekretů. Ty však měly podle soudu sloužit 
k potrestání lidí, kteří kolaborovali s 
nacistickým režimem. Kumpera ale již 
v roce 1945 dostal osvědčení o národní 
spolehlivosti. “To znamená víc než 
pozdější tendenční prohlášení v době 
nesvobody po roce 1948,” uvedl odvolací 
senát. Konfiskací kolodějského zámku stát 
Kumperu politicky persekvoval. Poslední 
majitel zámku ležícího při východním 
okraji Prahy Antonín Kumpera působil 
za První republiky jako ředitel Waltrovky. 
Koloděje koupil před válkou. V roce 1947 
objekt převzalo ministerstvo vnitra a 
zřídilo tu školu Sboru národní bezpečnosti. 
Od roku 1955 využívala zámek vláda 
ke slavnostním účelům či k jednáním. 
Průmyslník opustil Československo a až 
do své smrti žil v Brazílii. Po listopadu 
1989 nárok na budovy vznesl jeho vnuk, 

který podle svého advokáta žije nyní v 
Praze.

• • •
14.10.

Ludmila Brožová-Polednová, bývalá 
prokurátorka z procesu s Miladou 
Horákovou, podala k Městskému soudu 
v Praze žádost o šestiměsíční odklad 
svého šestiletého trestu za účast na justiční 
vraždě. Šestaosmdesátiletá žena žádost 
zdůvodnila svým zdravotním stavem. 
Nástup do věznice s dozorem v Plzni-
Borech určil Brožové-Polednové soud 
do konce října. Ve prospěch Brožové-
Polednové nedávno podala žádost o milost 
nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. 
Prezident Václav Klaus se však rozhodl, 
že Polednovou, odsouzenou za podíl na 
justiční vraždě čtyř lidí včetně Milady 
Horákové, neomilostní. 

• • •
Klaus věří, že prioritou summitu EU 
bude finanční krize, ne klima
Václav Klaus, který ve Varšavě 
představuje svou knihu Modrá, nikoliv 
zelená planeta, věří, že na nadcházejícím 
summitu Evropské unie bude hlavním 
tématem finanční krize a nikoli klimatický 
balíček. Klaus ve své publikaci mimo jiné 
zpochybňuje výrazný podíl lidské činnosti 
na globální oteplování a vyslovuje obavy z 
vyvolávání paniky a zneužívání strachu ze 
změn klimatu k politickým cílům. 

• • •
15.10.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek 
chce spolu se svými kolegy ze zemí 
visegrádské skupiny předložit Evropské 
komisi stížnost na nadměrnou přísnost 
kontrol při čerpání peněz z evropských 
fondů. Čunek to řekl na tiskové konferenci 
po zasedání vlády. Celá administrativa 
tak spotřebuje velké prostředky, které by 
jinak mohly být vynaložené na rozvoj 
území a další projekty,” řekl Čunek. Za 
hlavní problém považuje Čunek dvojité 
kontroly žadatelů o dotace z evropských 
fondů. Spolu s ministerstvem financí prý 
nyní MMR pracuje na materiálu, který by 
takzvané duplicitní kontroly odstranil.

• • •
Generálmajor Stanislav Hlučka, známý 
český stíhací pilot z druhé světové války, 
zemřel v noci na středu v Ústřední 
vojenské nemocnici v Praze. Muž, 
který létal u 313. stíhací perutě ve Velké 
Británii i v 1. československém stíhacím 
leteckém pluku v tehdejším Sovětském 
svazu, zemřel čtyři dny před svými 89. 
narozeninami. Je nositelem řady státních 
vyznamenání, včetně britských. Po 
komunistickém převratu v roce 1948 byl 
zatčen a odsouzen k jednomu roku vězení. 
Po propuštění z vězení se do armády 
nemohl vrátit a živil se manuální prací. V 
60. letech byl rehabilitován, povýšen a v 
roce 1969 opět povolán do činné služby. 
Do výslužby odešel v roce 1976 v hodnosti 
plukovníka. 

• • •
Vědecká expertiza rozboru malty z 
pražského Karlova mostu potvrdila 
přítomnost bílkoviny, pověst o přidávání 
vajec do malty při jeho stavbě se tak 
nejspíš zakládá na pravdě.
Trvalo několik let, než se podařilo získat 
skutečně původní maltu. Objevena byla při 
rekonstrukci mostu až letos na jaře, teprve 
poté ústav zahájil dosud nejpodrobnější 
a nejdražší analýzu vzorků odebraných z 
několika sond přímo z nitra mostu.

• • •
16.10

Uranový důl v Rožné na Žďársku 
bude činný déle, než se původně 
předpokládalo. Podle loňského rozhodnutí 
vlády může těžba pokračovat, pokud se 

bude ekonomicky vyplácet. Zatím se 
předpokládalo, že to bude do roku 2012. 
Další průzkumy už ale odhalily další 
dobré zásoby uranových rud, díky nimž by 
se těžba měla udržet minimálně do roku 
2015.

• • •
17.10.

Voliči s výjimkou pražských si v 
pátek odpoledne vybírat své krajské 
zastupitele. Na třetině území republiky 
včetně tří pražských obvodů navíc mohou 
volit i senátory. V krajských volbách 
lidé rozhodnou o tom, kdo bude určovat 
rozvoj jejich regionu a bude mít vliv 
na dostupnost zdravotní péče nebo stav 
silnic. V senátních volbách pak určí, kdo 
bude mít v horní komoře sílu prosadit 
ústavní změny. Současné vládní koalici 
zůstane v Senátu nadpoloviční většina 
i ve spíše teoretickém případě, že by se 
žádný z kandidátů vládních stran letos 
neprosadil. Nyní zvolení senátoři se budou 
za necelých pět let podílet na výběru 
příštího prezidenta, pokud se parlament 
nerozhodne pro přímou volbu hlavy státu 
a nepřevede ji tak na voliče.

• • •
Česká národní banka získala za novou 
tisícikorunu s novými ochrannými 
prvky, kterou vydala do oběhu letos v 
dubnu, ocenění Bankovka roku 2008. 
České mince a bankovky získaly od vzniku 
samostatné české měny tři ocenění. V roce 
1993 získala od magazínu World Coin 
cenu tehdy nová padesátikorunová mince. 
V roce 1999 pak byla oceněna zlatá mince 
v nominální hodnotě 10 000 Kč s motivem 
výročí založení Nového Města Pražského 
Karlem IV. Cenu za tisícikorunu obdržela 
ČNB v průběhu konference k měnám 
- Currency Conference 2008, která se 
uskutečnila v Praze ve dnech 13. až 15. 
října 2008.

• • •
Okres Milam v americkém státě Texas 
vyhlásil letošní říjen jako Měsíc českého 
dědictví. Tímto způsobem místní úřady 
uznávají podíl zdejších Čechů na rozvoji 
Texasu. “Poněvadž Češi prosluli svou 
příkladnou pracovní etikou a láskou k 
demokracii a zavedli skvělé standardy 
občanů hodné následování v soukromí i 
na veřejnosti, se říjen 2008 prohlašuje za 
Měsíc českého dědictví,” citoval texaský 
deník The Cameron Herald ze zápisu 
správní rady okresu Milam.

• • •
18.10.

Triumfem opoziční ČSSD skončily 
krajské volby ve všech regionech. ČSSD 
drtivě vyhrála i první kolo senátních voleb. 
Krajské volby naopak skončily debaklem 
vládní ODS, která neobhájila vítězství 
ani v jednom kraji. Příliš úspěšní nebyli 
ani vládní lidovci a opoziční komunisté, 
zcela propadli zelení. Krajské volby měly 
nejvyšší volební účast v historii tohoto 
hlasování. K urnám přišlo 40 procent lidí. 
Úspěch jedněch a neúspěch druhých ještě 
neznamená, že se nebudou podílet na správě 
13 krajů. V příštích dnech totiž začnou 
jednání o krajských koalicích a teprve ta 
ukážou, kdo bude kraje řídit. Komunisté již 
oznámili, že začali vyjednávat s ČSSD. 
V celorepublikovém průměru vede ČSSD 
s téměř 36 procenty před ODS, jež má 23,5 
procenta hlasů. Třetí místo patří KSČM, 
pro kterou hlasovalo 15 procent voličů. 
KDU-ČSL získala přes 6,5 procenta 
a Strana zelených o něco více než tři 
procenta hlasů. 

• • •
Stromem roku 2008 se stala Lípa Jana 
Gurreho z jihočeského Římova. Strom, 
který roste u tamního kostela Svatého 
Ducha, získal ve veřejném hlasování 
rekordních 34.000 hlasů. Lípě se tak 

dostalo podpory více než třetiny všech lidí, 
kteří se do letošního ročníku této známé 
ankety zapojili. Druhou příčku obsadila 
oskeruše z Josefova u Hodonína s 18.000 
hlasy. Třetí skončil s 16.500 hlasy dub 
rostoucí v ulici Mezivrší v Praze-Braníku, 
který v hlasování dlouhou dobu vedl. 
Výsledky ankety byly v pátek vyhlášeny 
na brněnském Koncertu pro stromy, 
jehož cílem je podpořit výsadbu nových 
dřevin v republice a vzbudit u veřejnosti 
zájem o zeleň. Letošního hlasování o 
nejsympatičtější dřevinu republiky se 
zúčastnilo kolem 80.000 lidí, tedy o pětinu 
více než loni. Hlasovalo se zasíláním 
dárcovských esemesek. Ekologové tak 
získali 620.000 korun, které použijí k 
výsadbě nových dřevin v České republice. 
Nadace Partnerství již v uplynulých letech 
poskytla peníze na výsadbu několika tisíc 
stromů

• • •
19.10.

Po drtivé porážce ODS v krajských 
a senátních volbách je pro ČSSD 
Mirek Topolánek v čele vlády v době 
českého předsednictví Evropské unii 
nepřijatelný. Na tiskové konferenci po 
zasedání politického grémia sociální 
demokracie to řekl její předseda Jiří 
Paroubek. Kdyby prý byl na Topolánkově 
místě, tak by odstoupil dobrovolně. 
Paroubek zopakoval svá dřívější vyjádření, 
že by měla nynější vládu nahradit vláda 
odborníků s podporou parlamentních 
stran, která by Česko provedla evropským 
předsednictvím. Vládnout by měla do 
mimořádných voleb, které by měly 
být spolu s volbami do Evropského 
parlamentu. 

• • •
Premiér a předseda ODS Mirek 
Topolánek je přesvědčen, že vláda 
hlasování o nedůvěře vládě přežije. 
Nedokáže si prý představit poslance vládní 
koalice, který by se ve středu vyslovil proti 
kabinetu. Premiér to řekl v diskusním 
pořadu České televize věnovanému situaci 
po krajských volbách. Předsedové vládních 
stran dali najevo, že navzdory volebnímu 
neúspěchu je koaliční kabinet teprve v 
polovině svého působení a čeká jej české 
předsednictví v Evropské unii. Podle 
Topolánka je předsednictví připravené do 
nejmenších podrobností. 

• • •
20.10.

Ruský tisk si všímá hlavně dopadů 
českých voleb na radar, neboť 
vítězství opozice v místních volbách 
může zkomplikovat snahu české vlády 
premiéra Mirka Topolánka prosadit v 
parlamentu dohodu se Spojenými státy o 
vybudování radaru protiraketové obrany v 
Brdech. To zdůraznil v pondělí ruský list 
Kommersant. Nevylučuje, že tato prohra 
a vnitrostranický boj v ODS může vést 
k Topolánkově demisi na prosincovém 
sněmu jeho strany. Moskva se od počátku 
staví ostře proti záměru Washingtonu 
vybudovat v Polsku a Česku protiraketové 
základny, které Kreml vnímá jako ohrožení 
ruských zájmů.

• • •
21.10.

Sněmovna v úterý odsunula rozhodující 
hlasování o antidiskriminačním zákoně. 
S odkladem souhlasilo jen 158 ze 199 
poslanců. Stalo se tak už podruhé. K prosazení 
normy, kterou vetoval prezident, je potřeba 
nejméně 101 hlas. Dolní komora by zákon 
měla projednávat na své listopadové schůzi. 
ČR je poslední zemí unijní sedmadvacítky, 
která zákonnou ochranu před diskriminací 
nemá. Hrozí jí za to od Evropské komise 
žaloba a vysoká pokuta.
Radio Praha, ČTK
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At this grave moment, when the 
Hohenzollerns are offering peace in order 
to stop the victorious advance of the Allied 
armies and to prevent the dismemberment 
of Austria- Hungary and Turkey, and 
when the Habsburgs are promising the 
federalization of the Empire and autonomy 
to the dissatisfied nationalities committed 
to their rule, we, the Czechoslovak National 
Council, recognized by the Allied and 
American Governments as the Provisional 
Government of the Czechoslovak State 
and Nation, in complete accord with the 
declaration of the Czech Deputies made in 
Prague on January 6, 1918, and realizing 
that federalization, and still more, 
autonomy, mean nothing under a Habsburg 
dynasty, do hereby make and declare this 
our Declaration of Independence. We do 
this because of our belief that no people 
should be forced to live under a sovereignty 
they do not recognize, and because of our 
knowledge and firm conviction that our 
nation cannot freely develop in a Habsburg 
mock-federation, which is only a new form 
of the denationalizing oppression under 
which we have suffered for the past three 
hundred years. We consider freedom to 
be the first prerequisite for federalization, 
and believe that the free nations of central 
and eastern Europe may easily federate 
should they find it necessary. We make this 
declaration on the basis of our historic and 
natural right. We have been an independent 
state since the seventh century; and, in 
1526, as an independent state, consisting of 
Bohemia, Moravia, and Silesia, we joined 
with Austria and Hungary in a defensive 
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union against the Turkish danger We have 
never voluntarily surrendered our rights as 
an independent state in this confederation. 
The Habsburgs broke their compact with 
our nation by illegally transgressing our 
rights and violating the Constitution of our 
state which they had pledged themselves 
to uphold, and we therefore refuse longer 
to remain a part of Austria-Hungary in 
any form. We claim the right of Bohemia 
to be re-united with her Slovak brethren 
of Slovakia, once part of our national 
state later torn from our national body, 
and fifty years ago incorporated into the 
Hungarian state of the Magyars, who, by 
their unspeakable violence and ruthless 
oppression of their subject races have 
lost all moral and human right to rule 
anybody but themselves. The world 
knows the history of our struggle against 
the Habsburg oppression, intensified and 
systematized by the Austro-Hungarian 
dualistic compromise of 1867. This 
dualism is only a shameless organization 
of brute force and exploitation of the 
majority by the minority; it is a political 
conspiracy of the Germans and Magyars 
against our own as well as the other Slav 
and the Latin nations of the Monarchy. 
The world knows the justice of our claims, 
which the Habsburgs themselves dared 
not deny. Francis Joseph, in the most 
solemn manner, repeatedly recognized 
the sovereign rights of our nation. The 
Germans and Magyars opposed this 
recognition, and Austria-Hungary, bowing 
before the Pan- Germans, became, a 
colony of Germany, and as her vanguard to 

the east, provoked the last Balkan conflict, 
as well as the present World War, which 
was begun by the Habsburgs alone without 
the consent of the representatives of the 
people. We cannot and will not continue 
to live under the rule-direct or indirect-
of the violators of Belgium, France, and 
Serbia, the would-be murderers of Russia 
and Rumania, the murderers of tens of 
thousands of civilians and soldiers of our 
blood, and the accomplices in numberless 
unspeakable crimes committed in this war 
against humanity by the two degenerate and 
irresponsible dynasties. We will not remain 
a part of a state which has no justification 
for existence, and which, refusing to 
accept the fundamental principles of 
modern world-organization, remains 
only an artificial and immoral political 
structure, hindering. every movement 
toward democratic and social progress. 
The Habsburg dynasty, weighed down by 
a huge inheritance of error and crime, is a 
perpetual menace to the peace of the world, 
and we deem it our duty toward humanity 
and civilization to aid in bringing about 
its downfall and destruction. We reject the 
sacrilegious assertion that the power of the 
Habsburg and Hohenzollern dynasties is 
of divine origin; we refuse to recognize the 
divine right of kings. Our nation elected 
the Habsburgs to the throne of Bohemia 
of its own free will and by the same right 
deposes them. We hereby declare the 
Habsburg dynasty unworthy of leading 
oar nation, and deny all of their claims to 
rule in the Czechoslovak land, which we 
here and now declare shall henceforth be 
a free and independent people and nation. 
We accept and shall adhere to the ideals 
of modern democracy, as they have been 
the ideals of our nation for centuries. We 
accept the American principles as laid 
down by President Wilson: the principles of 
liberated mankind,-- of the actual equality 
of nations,- -and of governments deriving 
all their just powers from the consent of 
the governed. We, the nation of Comenius, 
cannot but accept these principles 
expressed in the American Declaration of 
Independence, the principles of Lincoln, 
and of the Declaration of the Rights of Man 
and of the Citizen. For these principles our 
nation shed its blood in the memorable 
Hussite Wars five hundred years ago, for 
these same principles, beside her allies 
in Russia, Italy, and France, our nation is 
shedding its blood today. We shall outline 

only the main principles of the Constitution 
of the Czechoslovak Nation; the final 
decision as to the Constitution itself falls 
to the legally chosen representatives 
of the liberated and united people. The 
Czechoslovak State shall be a republic. 
In constant endeavor for progress it will 
guarantee complete freedom of conscience, 
religion and science, literature and art, 
speech, the press and the right of assembly 
and petition. The church shall be separated 
from the state. Our democracy shall rest 
on universal suffrage; women shall be 
placed on an equal footing with men, 
politically, socially, and culturally. The 
rights of the minority shall be safeguarded 
by proportional representation; national 
minorities shall enjoy equal rights. The 
Government shall be parliamentary in 
form and shall recognize the principles of 
initiative and referendum. The standing 
army will be replaced by militia. The 
Czechoslovak Nation will carry out far-
reaching social and economic reforms; 
the large estates will be redeemed for 
home colonization, patents of nobility 
will be abolished. Our nation will assume 
its part of the Austro-Hungarian pre-war 
debt;--the debts for this war we leave to 
those who incurred them. In its foreign 
policy the Czechoslovak Nation will 
accept its full share of responsibility in 
the reorganization of eastern Europe. It 
accepts fully the democratic and social 
principle of nationalism and subscribes 
to the doctrine that all covenants and 
treaties shall be entered into openly and 
frankly without secret diplomacy. Our 
Constitution shall provide an efficient, 
rational, and just government, which 
will exclude all special privileges and 
prohibit class legislation. Democracy has 
defeated theocratic autocracy. Militarism 
is overcome,--democracy is victorious;--
on the basis of democracy mankind will be 
reorganized. The forces of darkness have 
served the victory of light,--the longed-for 
age of humanity is dawning. We believe 
in democracy,--we believe in liberty,--and 
liberty evermore. 

Given in Paris, on the 18th day of 
October 1918. 

PROFESSOR THOMAS G. 
MASARYK Prime Minister and Minister 
of Finance 

GENERAL DR. MILAN R. STEFANIK 
Minister of National Defense 

Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government
Virtual Archive on Central European History; File No. 861.00/3124 

The President of the Czecho-Slovak Provisional Government (Masaryk) to the 
Secretary of State [Lansing][Washington], October 18, 1918

MR. SECRETARY: Political reasons as well as administrative exigencies induced our 
National Council to assume, in accordance with the recognition by your and the Allied 
Governments, the title of Government, and to publish the enclosed declaration.
As you, Mr. Secretary, did not express any wish concerning the date of publication, I assume 
that it is of no consequence and publish the declaration to-day, forced to do so by the rapid 
developments in Austria-Hungary.
Our Government has been constituted in the following manner:
Prime Minister and Minister of Finance: Professor Thomas G. Masaryk;
Minister of National Defense: Gen. Dr. Milan R. Stefanik;
Minister of Foreign Affairs and of Interior: Dr. Edward Benes.
The seat of the Government is in Paris. Believe me [etc.]
T. G. MASARYK
[Enclosure]
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Když se Jiří a Maruška Pichlíkovi 
rozhodli k emigraci, přibalili do kufru 
především svoje bohaté zkušenosti 
z vedení  prodejny  s potravinami  a 
uzeninami do koutka svého srdce tajné 
přání mít je kde “v té Kanadě”  uplatnit. 
Ovšem, kdo zná Jiřího, který v dubnu 
oslavil své 91. narozeniny, ví, že je to 
člověk, který se hned tak nevzdává. Po 
krátkém čase už obcházel kolem prodejny 
Prague Meat Specialities na 638  Queen 

“Prague Deli” oslavuje čtyřicet let služeb zákazníkům

St. W v Torontu, kterou vlastnil M. Roušal. 
Slovo dalo slovo a  majitel se zájemcem 
se dohodli. “Nic tam nebylo, měli jsme na 
podlaze piliny a za výlohou dvě mouchy… 
když přijedeš z Prahy z obchodu, jaký 
jsme vedli tam… hodně jsem se nabrečela, 
ani jsem tady být nechtěla,  ” vzpomíná 
Maruška Pichlíková. “Ale děda jen zatnul 
zuby a říkal, že nějak začít musíme. Ze 
začátku jsme to táhli sami dva – ráno v 
pět do krámu, 

v devět z krámu. V neděli se uklízelo.  
Doma v Praze  jsme v pět měli frotnu před 
krámem, tady bylo deset a ani človíčka… 
postupně ale začali chodit zákazníci 
– Němci, Jugoslávci, Češi. Situace se 
hodně zlepšila po vpádu spojeneckých 
vojsk do Československa, to nastal velký 
příliv emigrantů z Česka a nám  přibyly 
starosti i radosti, jak je udržet a přitáhnout 
natrvalo.  Sháněli se po českém zboží, po 
mouce, evropském chlebu, začali jsme s 
karbanátkami, řízky, polévkami, později 

jsme začali péct koláče, sami vyráběli 
uzeniny, vařili knedlíky, české deserty 
apod., vzpomíná babi. “Kdyby viděl, jak 
to dnes vypadá, tak by se Roušal  propad, 
to by neprežil,” směje se  vítězoslavně 
Jiří Pichlíik, první majitel tehdejšího 
Prague Deli. “Stejně počítal s tím, že  to 
nestačíme utáhnout a že on to dostane 
zpátky. Jenomže se přepočítal,  zůstalo 
to v rodině již po tři generace. My jsme 
tvrdý…” 

Musela být tvrdá nejen první generace 
majitelů, ale také druhá –  syn Vladimír 
a snacha Květa  Královi, kteří rodiče 
následovali hned po roce. Práci si rozdělili 
– “předek” – tedy zákazníky a obsluhu , 
měli na starosti rodiče, “zadek” –  produkci 
a technické zázemí,  mladí. Vzájemně 
se respektovali a doplňovali. Vladimír 
přijel s černým řemeslem – byl vyučený 
zámečník, Květa zase vyučená aranžérka 
obuvi – radikální životní změna je však 
nezaskočila. “Děda – jak všichni začali 
familiárně přezdívat Jiřímu Pichlíkovi, 
mi to vysvětlil jednoduše,” směje se ještě 
dnes Květa: “To nic není, tady to máš 
jako v botách: boty dětský, dámský a boty 
pánský – maso telecí, hovězí a vepřový  - 
to je to samý, ničeho se neboj.” 

Co že bylo nejtěžší? -  shodují se oba na 
odpovědi: “Udržet dědu, aby neinvestoval 
peníze do dalších podniků, ten by pořád 
otvíral další byznysy, museli jsme ho 
brzdit – to jsme si teda s ním užili…”  

Vážně ale dodávají, že nejhorší frmol byl 
na vánoce: vánočky, cukroví, klobásy, 
nakládané zelí, jelita, jitrnice, vinná 
klobása, knedlíky … nač si jen vzpomeneš. 
A ještě zásilky zákazníkům, kteří žijí na 
Yukonu, ve Vancouveru, Edmontonu, 
Halifaxu, Texasu… pravidelně si psali o 
vánoční výrobky. “Teď se klientela přece 
jen změnila, dříve převažovalo evropské 
složení, dnes  se naši zákazníci vracejí 
právě v době svátků, přes všední dny 

převládají Kanaďané.”  Ale češtinu tady 
slyšíte stejně dále - protože u Pichlíka se 
i dnes dozvíte, co se kde doma děje a jak 
to tam vypadá či nevypadá. I dnes visí 
na nástěnce drobné inzeráty, plakáty akcí 
hlavně české komunity, najdete na stolech 
vizitky českých byznysů, v poličkách 
české komunitní noviny.  

V těchto prostorách vyrostly všechny 
tři děti manželů Králových. Helen, 
Barborka a Tom.  Nejstarší Helenka a  
nejmladší  Tom jsou s obchodem hodně 
spjati. Helen se netají tím, že začínala 
o sobotách za pokladnou, Tom zase v 
kuchyni. A ta dělba jim zůstala dodnes, 
přirozeně na vedoucích postech. Jestli se 
zeptáte, jak Květa a Vladimír všechen ten 
rachot s obchodem a dětmi a domácností 
a Sokolem zvládali, ani nedostanete 
ucelenou odpověď: “Ani nevím. Dnes, 
když vychovávám děti svých dětí, tak si 
sama říkám, jak jsem to všechno mohla 
zvládnout…” usměje se, a za tím úsměvem 

je všechno to dovážení dětí na aktivity, do 
škol v centru Toronta a praní a žehlení 
prádla v basementu, zatímco se nahoře 
ještě dovařovaly dršťky či vypékalo 
škvarkové sádlo anebo dopékaly  vánočky  
či udily klobásy…  

Tom u svých rodičů a prarodičů  
oceňuje  jejich oddanost této profesi, 
přesvědčení, že pro spokojenost zákazníka 
nestačí jen dobře uvařit, ale umět jej 
i obsloužit. “Máma, táta, děda a babi 

pracovali opravdu tvrdě, jsem šťastný, že 
mohu pokračovat v jejich práci, která je 
naplňovala. Nebylo to jenom o penězích, 
ale hlavně o péči o potřeby zákazníka. Chci 
v tom pokračovat,” odpověděl na otázku 
– čeho si u rodičů nejvíce váží, nejmladší 
z rodu Králů. “Je to krásné výročí, jsem 
vděčná za to, že mohu ranovat tento 
byznys. Moje rodina tady tvrdě pracovala 
a dodnes pracuje…,” říká Helen a dodává 
:”… možná mě bude následovat moje 
malá Emily…”         

Byznys na Queen St. se nadále 
úspěšně rozvíjí. Zákazník si v “Praze” , 
jak nazývá prodejnu zjednodušeně, může 
objednat ze širokého menu i na dovážku. 
Kvalita služeb tohoto obchodu, který je 
snad v celé  severní Americe svého druhu 
jediný, je prověřená lety. Kde jinde byste 
dostali chutnější knedlo-zelo-vepřo či 
bramborový salát s řízkem, než právě 
tady. A každý je tady vítán.     

Věra Kohoutová
Photo: V.Kohoutová, J.Kott

VOLAJTE:
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CESTY NA SLNKO 

A DO CELÉHO SVETA

Tři generace:                         Jiří a Maruška Pichlíkovi                                                             Vladimír a Květa Královi                                                     Helen Ninavaie a Tom Král
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Spisovatel Milan Kundera důrazně 
popřel tvrzení historiků, že v 50. letech 
udal někdejšího letce a později západního 
agenta Miroslava Dvořáčka. Informace, 
které zveřejnil Ústav pro studium totalitních 
režimů, v telefonickém rozhovoru s ČTK 
označil za lež. “Jsem úplně zaskočen něčím, 
co jsem nečekal, o čem jsem ještě včera 
nevěděl a co se nestalo. Toho člověka jsem 
vůbec neznal,” řekl Kundera poté, co se 
dozvěděl z médií informace, které byly v 
ČR zveřejněny. To, co ústav a spolu s ním 
média učinila, označil za “atentát na autora”. 
To, že historikové našli jakýsi dokument, na 
kterém je jeho jméno, je podle něj záhadou. 
Na základě informací zveřejněných ústavem 
se podle Kundery v tisku objevilo i to, že byl 
ve službách státní bezpečnosti. “To je totální 
lež, přeci mě paměť nemůže klamat, nebyl 
jsem ve službách tajné policie,” rozčiluje 
se spisovatel. Vyšetřován státní bezpečností 
byl prý často - později, až v 60. letech. “Ne 
ale v raných 50. letech, nebyl jsem ani z 
ničeho podezřelý, byl jsem neznámý student 
fakulty. Jestli se někdo za moje jméno 
schoval, to nevím,” uvedl. 

Ústav na svém zjištění trvá, byť připouští, 
že důkazy proti Kunderovi nejsou absolutní. 
V případě, že se zachovaly originální 
dokumenty, jsou údaje policie podle ústavu 
velmi důvěryhodné. Jsou dvě indicie, ale 
stoprocentní jistota samozřejmě není, 
dokud se nepodaří získat všechny 
pamětníky, a to se bohužel podařit už 
nemůže, řekl v Rádiu Impuls pracovník 
ústavu Vojtěch Ripka. Podle něj také 
chybí například policejní protokol 
podepsaný Kunderou, i když to 
tehdy nebylo prý vždy potřeba. 

Ústav pro studium totalitních 
režimů (ÚSTR) zveřejnil podrobnosti 
z příběhu Miroslava Dvořáčka, kterého 
v roce 1950 podle ústavu Kundera udal 
komunistické bezpečnosti na svých 
internetových stránkách. Dvořáčkovi 
hrozil trest smrti, nakonec byl odsouzen 
na 22 let odnětí svobody, z nichž si v 
komunistických věznicích odseděl 14 let. 
Dvořáček podle ÚSTR uprchl v roce 1949 
během vojenské služby spolu s přítelem do 
tehdejšího západního Německa. Do vlasti 
se vrátil o rok později jako takzvaný agent 
chodec s úkolem získat pro spolupráci se 
Západem vysoce postaveného pracovníka 
československého chemického průmyslu. 
V Praze ale náhodou potkal bývalou dívku 
svého přítele Ivu Militkou, k níž si na kolej 
uložil kufr. Když se pro něj později dostavil, 
čekala na něj policie a zatkla ho. Na to, že 
Dvořáček 14. března 1950 odpoledne přijde 
na koleje Kolonka na Letné, bezpečnost 
údajně upozornil právě Kundera, který 
tehdy studoval na FAMU a s Militkou se 
znal prostřednictvím jejího přítele. Dokládá 
to záznam policejního oddělení v Praze 6 z 
téhož dne, který na webu ÚSTR zveřejnil. 
Na případ narazil historik Adam Hradilek, 
který se na ÚSTR věnuje výzkumu agentů 
chodců. Co budoucího autora proslulého 
románu Žert k udání člověka, kterého vůbec 
neznal, vedlo, ale není podle ÚSTR zřejmé. 
Žádné dochované dokumenty tuto záhadu 
prý neobjasňují. 

Z reakce amerického tisku na nařčení 
spisovatele Milana Kundery, že jako student 
udal západního špiona tehdejší komunistické 
moci, je cítit jistá nedůvěra k původnímu 
zdroji informace, jímž je protokol 
československé komunistické policie. Média 
vesměs čerpají z agenturních materiálů 
a domnělý Kunderův čin nehodnotí. 
Rozsáhlejší článek přináší The New York 

Times, který cituje Kunderovo odmítnutí 
jakékoli viny, jak ho poskytl v rozhovoru 
pro ČTK. “Případ je nejdramatičtější z 
nedávných epizod v přerývaném procesu 
účtování východoevropských zemí s 
komunistickou minulostí, s dobou, do níž 
se Češi s jejich měkkou sametovou revolucí 
proti sovětskému systému jen neochotně 
noří do hloubky,” píše list. Kunderu dává 
do souvislosti s nositelem Nobelovy ceny 
za literaturu, německým spisovatelem 
Günterem Grassem, který se předloni 
přiznal, že za druhé světové války jako mladý 
hoch dobrovolně vstoupil do nacistických 
jednotek SS. 

Rozruch vyvolaný údajným udavačstvím 

českého spisovatele Milana Kundery, 
který žije ve Francii, se v úterý dostal i 
na stránky mnoha francouzských novin. 
Články se ale omezují na popis kauzy a 
připomenutí autorových vztahů k rodné 
zemi a neobsahují žádné soudy. Zpráva 
týdeníku Respekt zapůsobila v Kunderově 
rodné zemi jako bomba. Přilila opět olej 
do ohně komplikovaného vztahu Čechů ke 
Kunderovi, kterého “obdivně nenávidí” a 
kterému nemohou odpustit, že ve své literární 
činnosti od roku 1993 opustil rodný jazyk. 
V deníku Libération vyšel text agentury 
AFP, který na internetových stránkách listu 
komentovali čtenáři. Reakce se pohybují 
od naprostého překvapení až po obhajování 
Kundery takřka za každou cenu. 

Někdejšího západního agenta Miroslava 
Dvořáčka udal podle literárního historika 
Zdeňka Pešata tehdejší student pražské 
filozofické fakulty Miroslav Dlask. Dlask se 
tehdy údajně Pešatovi svěřil s tím, že oznámil 
Dvořáčkův pobyt v Praze bezpečnosti. Dlask 
měl pocit, že musí informovat i příslušnou 
organizaci KSČ, a protože Pešat byl členem 
stranického fakultního výboru, řekl to právě 
jemu. Mluvčí Ústavu pro studium dějin 
totalitních režimů Jiří Reichl ČTK ve středu 
zopakoval, že si instituce za zjištěním svých 
pracovníků stojí. “Tezi toho dokumentu 
potvrzuje paní Militká, která říká, že jí pan 
Dlask řekl, že o návštěvě pana Dvořáčka 
řekl panu Kunderovi. To je všechno,” uvedl 
mluvčí. Případ podle něj historici ÚSTR 
ozřejmili dostatečně a nechystají se ho prý 
hlouběji zkoumat. 

Britský list The Guardian ve středu 

vyjádřil pochyby nad tím, že by se spisovatel 
Milan Kundera vzpíral spojování svého 
života se svým dílem kvůli tomu, že prý 
v mládí někoho udal. Pokud by však bylo 
nařčení pravdivé a on dnes lže, znamenalo by 
to větší zradu, vyplývá z krátkého komentáře 
nazvaného Kunderovu prózu neohrozí stíny 
minulosti. 

Historik, který zveřejnil policejní zprávu 
s Kunderovým jménem, tvrdí, že údajné 
konfidentství by vysvětlovalo Kunderův 
odpor k tomu, aby se jeho dílo interpretovalo 
jeho životem. Takové tvrzení je důsledkem 
špatného pochopení, uvedla komentátorka 
listu. “Na tom, že romanopisec trvá na 
odlišení mezi svými postavami a sebou 
samým, není nic zlověstného.” Kdyby byl 
skutečně informátorem, tak by to zdaleka 
nezpochybnilo Kunderovy knihy a jejich 
protikomunistický tah, ale mohlo by to 
potvrdit hloubku a složitost jeho deziluze, 
píše list. Podle jednoho z nejcitovanějších 
Kunderových prohlášení je “boj člověka s 

mocí bojem paměti se zapomněním.” Kdyby 
obvinění bylo pravdivé, mohl by být viněn 
méně za to, co udělal tehdy, a více za to, co 
nepřiznal nyní, napsal The Guardian. 

Spisovatel Milan Kundera tvrdí, 
že ke kauze údajného udání západního 
agenta Miroslava Dvořáčka nedostal 
možnost se před jejím zveřejněním nijak 
vyjádřit. Kundera se vyjádřil až následně 
v telefonickém rozhovoru s ČTK, kdy to 
důrazně popřel. “Nedostal jsem nic ani od 
Respektu, ani od toho ústavu. Padlo to na 
mne z nebe,” Kundera dostal od badatele 
Adama Hradilka, který kauzu v týdeníku 
Respekt zveřejnil, fax už měsíc před 
zveřejněním kauzy ale tyto informace ihned 
nepopřel. 

Spisovatel Milan Kundera podle historika 
Jiřího Pernese z Ústavu pro soudobé dějiny 
(ÚSD) Akademie věd v roce 1950 jako 
student zapálený pro komunismus neudával 
agenta, ale informoval policii o podezřelé 
osobě na vysokoškolské koleji. Kundera 
jako předák kolejí měl podle Pernese 
odpovědnost, z níž vyplývaly povinnosti. 
Jestliže ho Dlask informoval o cizím člověku 
na kolejích, pak to oznámil na policii. Tehdy 
mu možná ani nedocházelo, že tím Dvořáčka 
může dostat na léta do vězení. Byla to pro 
něj epizoda, proto je možné, že už si na ni 
nevzpomíná, dodal. O pravosti zveřejněného 
policejního záznamu historik nepochybuje. 
Zvláštní podle Pernese je, že komunistický 
režim tohoto udání nepoužil proti Kunderovi 
mnohem později, když emigroval. Ředitel 
ÚSD Oldřich Tůma připomněl, že podobný 
dokument komunisté použili proti bývalému 

tajemníkovi KSČ Zdeňkovi Mlynářovi, 
aby ho v exilu pošpinili. Na tehdejší dobu 
podle Tůmy ale nelze pohlížet dnešníma 
očima. V té době bylo mnoho mladých lidí 
komunismem nadšeno, věřilo mu a mezi 
ně patřil i Kundera. Bylo proto obvyklé, 
že pohyb podezřelých lidí, kteří by mohli 
být “nepřáteli režimu”, oznamovali 
bezpečnostním složkám. 

Ve francouzském tisku se začaly 
objevovat články místních spisovatelů, kteří 
zvedli pero, aby se zastali svého kolegy 
českého původu Milana Kundery, proti 
kterému bylo v Česku vzneseno obvinění 
z udavačství. Na stránkách odpoledníku 
Le Monde se vyjádřila francouzská 
spisovatelka Yasmina Rezová. O den dříve 
se “francouzského spisovatele českého 
původu”, jak zdůrazňují francouzská 
média, zastal jeho přítel, romanopisec 
BenoŚt Duteurtre v listu Le Figaro. Rezová 
považuje za odsouzeníhodné, jak rychle a 
rázně se proti Kunderovi roznesla obvinění 
opírající se pouze o jediný a nespolehlivý 
zdroj, jímž je dodatečně sesmolené policejní 
hlášení z roku 1950. Duteurtre se v článku 
s nadpisem: “Kdo má na Kunderu pifku?” 
rovněž pozastavil nad tím, že počin týdeníku 
Respekt, který na Kunderu vysypal obsah 
odpadkového koše, se tak rychle mediálně 
rozšířil. Český Ústav pro studium totalitních 
režimů označil autor za novodobou 
podezřelou inkvizici a připomněl, že 
komunistická policie ráda vyráběla hory 
falešných dokumentů. 

Pracovníci Ústavu pro studium totalitních 
režimů budou dále zkoumat události z 
jara roku 1950, které vedly k odsouzení 
někdejšího západního agenta Miroslava 
Dvořáčka. V televizi Prima to řekl mluvčí 
ústavu Jiří Reichl. Před týdnem ústav 
zveřejnil dokument, podle něhož v případě 
jeho udání mohl figurovat spisovatel Milan 
Kundera. Ten to však rozhodně popřel. 
“Tím, jak se objevila nová svědectví a nová 
tvrzení, kolegové jsou připraveni dotyčné 
lidi, kteří k tomu nyní mají co říct, podle 
zásad orální historie vyzpovídat, udělat s 
nimi biografické rozhovory. Stejně tak to 
platí o panu Kunderovi,” řekl Reichl. 

Za způsob, jakým ústav svá zjištění 
prezentoval, sklízejí jeho pracovníci kritiku 
od jiných historiků. Jako porušení pravidel 
vědecké práce označují především to, že 
se spokojil s jediným dokumentem, který 
nedostatečně interpretoval. Vytýkají také 
ústavu to, že se více nesnažil kontaktovat 
Kunderu. V jediném faxu z 11. září ho ústav 
požádal, aby si vzpomněl na události na 
zmíněné koleji v roce 1950, neuvedl však, co 
našel v archivech. Za Kunderu se staví nejen 
čeští spisovatelé a literární historici, ale i 
zahraniční intelektuálové. Mluvčí Reichl 
znovu zopakoval, že ústav za výzkumem 
stojí a zveřejňování archivních dokumentů 
je podle něj posláním ústavu. 

Bývalý prezident Václav Havel vyzval 
zvláště mladé historiky v souvislosti s 
kauzou údajného udavačství spisovatele 
Milana Kundery k větší opatrnosti při 
posuzování dějin. V aktuálním vydání 
týdeníku Respekt napsal, že by jinak mohli 
napáchat v dobré víře více škody než užitku. 
Podle Havla byl spisovatel na stará kolena 
zapleten do veskrze kunderovského světa, 
od něhož se jako fyzická osoba dokázal tak 
umně po léta držet stranou. “Milane, buďte 
nad věcí! Člověka, jak jistě víte, potkávají na 
jeho pouti životem horší věci než zhanobení 
v tisku,” napsal Havel.

Alena Kottova 
na základě zpráv Radio Praha, ČTK

Spisovatel Milan Kundera důrazně popřel tvrzení historiků



15Nový domov   22.10. 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 

Křížovka pro volnou chvíli

Film Ostře sledované vlaky,  který natočil 
úžasný režisér Jiří Menzel podle  novely  
úžasného  spisovatele Bohumila Hrabala, není 
zapotřebí dlouze představovat (tato a další 
próza  byla přeložena do 28 jazyků). Filmový 
Miloš Hrma  se svými starostmi dospívajícího 
muže, jemuž osud nedopřál dočkat se vítězství 
nad fašisty, doslova prolétl světem, aby  v 
roce 1967 vrátil se soškou  Oskara v náručí. 
Ovšem není to 
jediná povídka, 
která se stala 
filmovou předlohou. 
A není to ani jediná 
próza, která našla  
zajímavou podobu 
ve své dramatizaci.  
Naši diváci mají 
to štěstí, že Adolf 
Toman, zakladatel 
Nového divadla v 
Torontu,  si literární 
práci Bohumila 
Hrabala velice oblíbil a že hodlá s divadelním 
souborem onu čtyřicítku, kdy zde po emigraci v 
roce 1968  nalezl nový domov, oslavit po svém:  
nastudováním  zdramatizované novely Ostře 
sledované vlaky v úpravě Václava Nývlta. 
Účinek hry si mohl ověřit jako režisér nedávno 
na scéně Hálkova městského divadla, kde měla 
premiéru 3. října.  S Hrabalovým dílem už má 
své zkušenosti -  režíroval už  Postřižiny a 
Obsluhoval jsem anglického krále.     
VK: Proč Bohumila Hrabala?  
Adolf Toman, zakladatel Nového divadla v 
Torontu :  
Pocházím z Nymburka a Kersko je rodiště 
pana Hrabala. Mám jeho literaturu rád a 
mj. i  “Vlaky” mě nadchly tím, že se jejich   
texty dají prosadit na jevišti, aniž je k tomu 
zapotřebí jiných triků či houfu běhajících 
lidí. Hrabalovy texty jsou tak silné a nosné, 
že se dají krásně reprodukovat. Úprava pana 
Nývlta je velmi dobrá a dává prostor hercům, 
aby ukázali, co umějí, a navíc trefně  vystihuje 
vztahy mezi lidmi  a atmosféru těch krásných 
českých nádraží.
VK: Proč by diváci měli vidět hru v nastudování 
právě Adolfa Tomana?   
Pavel Král, režisér, autor a herec Nového 
divadla:  Adolf na jevišti Nového divadla, které 
v podstatě založil,  vystupoval v roce 1990 ve 
hře od Karla Valdaufa Nejlíp je u nás doma, 
kterou režíroval. Ovšem všechny jeho režie se 
vyznačovaly  vysokou profesionalitou.  Nakonec, 
on jediný z nás v tom ansámblu vystudoval 

DAMU -  obor režie, a co jsem měl možnost s 
ním od roku 1983 hrát, tak všechny jeho režijní 
práce byly výtečné. Můžeme si připomenout od 
prvopočátku, kdy se dávala Jiráskova Lucerna, 
kupř. Léto  od F. Šrámka, Manon Lescaut od 
V. Nezvala, Strakonický dudák od J. K. Tyla, 
Dva muži v šachu od M. Horníčka. Mamzelle 
Nitouche od F. R. Hervého, Divotvorný hrnec  
a  Hej rup od Voskovce a Wericha, operetu 

Oskara Nedbala 
Polská krev a 
další. A tak jsme 
Ádu pozvali, aby 
při této vzácné 
p ř í l e ž i t o s t i 
režíroval to, co 
si sám vybere.  
Vybral si  Ostře 
sledované vlaky 
tak krásně 
zapadající i do 
našeho    “roku 
osmiček”, které 

si tady letos  připomínáme.     
Tomáš Mašek, režisér, autor a herec ND: 
Na svém posledním představení Familie 
jsem divákům oznámil, že je to moje poslední 
působení na scéně ND, a najednou jsem 
zpátky. Ovšem to jenom proto, že zavolal 
Áda Toman. Všechno, co umím  – od prvního 
kroku na jevišti až po jakýkoliv herecký výkon 
-  mě naučil on, takže když nám zavolal, musel 
jsem nepochybně přijet. Kupř. jeho práce 
Obsluhoval jsem anglického krále je úžasná 
věc – smál  jsem se i brečel, a věřím, že i Vlaky  
budou zrovna tak úspěšné. Áda je jako můj 
starší bratr (je o malounko mladší), já to tak 
cítím , a vážím si všeho, co dělá, co umí, a jsem 
rád, že jsem jeho přítel.
A tak vás všechny srdečně zveme k té naší 
divadelní čtyřicetinové vzpomínce. Moc by 
nás mrzelo, kdybychom vás  tam - naše milé a 
pamětnické obecenstvo  -  v kompletní sestavě 
nepotkali. Chceme se s vámi rozdělit nejen o 
naši vzpomínku, ale hlavně o radost, kterou 
nám Hrabalovo-Nývltovsko-Tomanova hra 
přinesla. 
Setkáte se se známými tvářemi svých 
oblíbených herců – Martinem Bonhardem, 
Radkou Tamchynovou, Ivanem Rázlem, 
Tomášem Maškem, Lenkou Kimlou, Josefem 
Čermákem, Zuzanou Novotnou, Jirkou 
Škodou, Milanem Crhákem, Janou Fabiánovou 
a Dášou Beláčikovou a dalšími. 
Nezapomeňte si včas rezervovat místa. Info: Plakát str. 4  

Věra Kohoutová  

Režiséři Nového divadla odpovídají na otázku:

Kdo je Adolf Toman?

Adolf Toman, Ivan Rázl a Tomáš Mašek

INTERNATIONAL TRAVEL 

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

IATA 67504986 TICO reg. 50016556

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

TEL 416.922.7775
 416.626.9779
TOLL FREE 1.877.922.8775

tatianatravel08@yahoo.com
www.intertravel.ca

DON’T HESITATE, CALL TODAY!

2009 SPRING / SUMMER  
FLIGHTS TO EUROPE  

ON SALE NOW!

Do you want to extend  
your summer in the  

coming winter months?  
WE OFFER NUMEROUS PACKAGES TO  

MANY SOUTHERN DESTINATIONS!

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

PAVEL HARTL
MBA, CFP, CA

416-365-0042 
paul@hartlbell.com
www.hartlbell.com
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Nový domov  22.10.2008Krajanský adresář
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. 

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Publications Assistance Program towards our mailing costs.


