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NOVÝ  DOMOV

Přejeme všem štěstí, zdraví, pohodu a lásku kolem vánočního stolu. Nashledanou v roce 2009.  

Milí čtenáři Nového domova, přátelé, 
krajané ať už tady v Kanadě, v Česku či 
jinde ve světě, také se vám zdá, že ten čas 
letí stále rychleji? No proč ne, vždyť je to 
naprosto zřejmé z matematického hlediska: 
čím jsme starší, tím je jeden rok relativně 
kratší část našeho života. Každý rok, když 
otáčím list s nadpisem “Leden” v kalendáři, 
říkám si: to už je jedna dvanáctina roku za 
námi? No, to už zase brzy budou vánoce. 
Každým rokem ty vánoce přispěchají 
rychleji a rychleji, a období předvánoční 
je tím pádem taky kratší - méně času na 
celý ten blázinec, jak to nazývala moje 
maminka.
Co mám na předvánočním období nejraději, 
jsou dvě věci: tradiční výlet na “sekání” 
stromečku, a “šudly mudly”. To sekání 
nepochází ode mně, to vymyslely moje 
děti, když byly ještě malé (daddy, when 
are we going to sekat strromeček?), a nějak 
se to ujalo. Každý rok na stejnou farmu, 
stejný druh stromku, stejná výbava: pilka 
pro dítka, pila pro rodiče, a fotoaparát na 
zvěčnění. Je to rituál, který jsme si sami 
vytvořili v tom našem novém domově, 
bez pomoci reklam, médií, či oficiálních 
institucí, zvyk se zavedeným pořádkem: 
projížďka na koňském povozu, dále 
traktorem do vzdálenějších oblastí farmy. 
Značkování potenciálních kandidátů na 
poražení, válení se ve sněhu, konečně výběr 

toho správného stromečku, a pak klínek: 
ten kousek kmene ve tvaru půlměsíce, který 
se napřed vyřízne, aby se pila nesvírala. 
Ta nádherná vůně pryskyřice, jiskřičky v 
očích dětí, když počítají letokruhy, a pak, 
rodinné foto. Návrat ke vstupní bráně, hot 
dog s horkým jablečným moštem, a pak už 
jen naložit stromeček na střechu, a vyrazit 
k domovu.
“Šudly mudly” označuje druhou činnost, na 
níž se podílí celá rodina: pečení vánočního 
cukroví. Samozřejmě, než se různě 
vytvarované kousky dají na plech a šoupnou 
do trouby, předchází tomu doba intenzivního 
šudlání a mudlání (tedy máte-li k tomu malé 
pomocníky). A jako s tím stromečkem, je to 
rituál který se opakuje každý rok, a který je 
nutno zvěčnit fotoaparátem.
Jsou to právě ty (před)vánoční rodinné 
obrázky, které měří náš společný čas a 
zachycují jeho řád, smysl, a určitou stálost. 
I když čas letí a každé vánoce přicházejí 
v kratších a kratších intervalech, můžeme 
se alespoň na chvíli zastavit, vrátit se do 
let minulých, vzpomenout na přátele a 
naše blízké, uvědomit si s pokorou vlastní 
nicotnost v chodu vesmíru a této planety, 
a zamyslet se nad naší sounáležitostí 
s ostatními členy té obrovské skupiny 
nazývající se hrdě “Homo sapiens”.
I Nový domov je takovým záznamem našich 
životů. Už padesát osm let přináší krajanům 

zprávy z blízka i daleka, rozhovory, názory, 
vzpomínky. Je to takové naše krajanské 
rodinné album, a já pevně věřím, že jím zůstane 
i nadále. Tak jako fotografická technika, i 
zpravodajství a média se rozvíjí překotným 
tempem. Mnohé noviny slovutných jmen se 
potýkají s nedostatkem čtenářů a poklesem 
odběratelů. Je tomu sotva týden, co prosulá 
Chicago Tribune podala u soudu v Delaware 
žádost of ochranu před věřiteli (Bankruptcy 
Protection). To, co nedokázala televize 
za více než půlstoletí své existence, se 
podařilo internetové technologii za necelou 
dekádu (první “blogy” se vyskytly zhruba 
kolem roku 2001) - vážně ohrozit existenci 
tištěných novin. Staří čtenáři odcházejí, a 
noví volí jiná média coby zdroj informací a 
zábavy.
Podobným útokům čelí i Nový domov, 
pro nějž byl rok 2008 rokem dramatických 
změn. Zavedli jsme blog s úmyslem 
zpřístupnit Nový domov a jeho přispěvatele 
širší čtenářské obci. Zatím se to daří se 
střídavými úspěchy (stále zbývá spousta 
práce na grafické úpravě blogu i jeho 
obsahu), a já pevně věřím, že s příchodem 
nového redaktora v brzké době dojde k 
dalším změnám, které dále zkvalitní tyto 
noviny a přitáhnou nové čtenáře.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří psali a 
zasílali své příspěvky Novému Domovu. 
Bez těchto obětavců by naše noviny 

postrádali rozmanitost, která je docela 
unikátní. Vedle uznávaných spisovatelů se v 
našich novinách vyskytují články a názory 
lidí, pro které je psaní pouhým koníčkem. 
Závěrem tohoto vánočního čísla mi dovolte 
poděkovat všem těm, kteří se podíleli na 
vydávání a distribuci Nového domova 
v bouřlivém období druhé poloviny 
tohoto roku: Manželům Ječmenovým, 
kteří vyzvedávají každé číslo z tiskárny, 
organizují balení a dovoz na poštu; 
dobrovolníkům kteří jim v tom pomáhají, 
Lídě Konečné a Daně Janoudové; ředitelské 
radě Masarykova ústavu za morální podporu 
Novému domovu a nekonečné hodiny 
věnované ve prospěch české a slovenské 
komunity v Torontu. V neposlední řadě chci 
poděkovat mé ženě Aleně, která (již podruhé 
v posledních několika letech), obětovala 
spoustu osobního času a profesionálních 
příležitostí ve prospěch Nového domova a 
naší (vaší) komunity.
Vážení čtenáři, přeji vám krásné, ničím 
nerušené vánoce, naplněné štěstím, láskou 
a pohodou. Ať vám Ježíšek nadělí pod 
stromeček něco kouzelného, na co nikdy 
nezapomenete. Ať proplujete rokem 2009, 
který slibuje mnoho nezvěstného, bez 
úhony, abychom se zde mohli ve zdraví sejít 
za tu krátkou dobu, co nás dělí od příštích 
vánoc, zase o rok moudřejší.

Jaroslav Kott

Klid, mír a pokoj lidem dobré vůle ...
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ
�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., 
Washington, DC, Návštěvní hodiny 10 a.m. to 5 p.m., ponděli-sobota. 
�NE 28.12. v 17:00 hod. - HUDOBNO  POETICKÉ  SKVOSTY-… ešte jeden vianočný darček !; 
kostel Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto
�PÁ 9.1. v 20:00 hod. - HORUCE LETO Fairview Theatre, Toronto Public Library, 
Informace: 416 221-0882, divadlo@torontskeslovenskedivadlo. Ďalšie predstavenia sú v 
sobotu, 10. januára o 15. hodine popoludní a o 20. hodine večer.

Nový domov  17.12. 2008

Nový Domov – Ceník inzerce:
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. 416-439-4354
Šeky vypište na Nový Domov a zašlete na adresu MMI. Masaryk Memorial Institute 
Inc. 450 Scarborough Golf Club Rd. Toronto, ON, M1G 1H1

On behalf of the Board of Directors of Masaryk 
Memorial Institute (MMI), I wish all Novy 
Domov readers, advertisers and contributors, 
and MMI members and friends, a very merry 
Christmas, season’s greetings and best wishes 
for a very happy New Year in 2009.  
Another busy year here at Masaryktown has 
concluded with annual events and occasions 
that attracted hundreds of guests.  These 
celebrations are not possible without the 
volunteers who tirelessly donate their time and 
effort and the donors who give back to their 
Czech and Slovak community.  

We thank you all very much.

MMI utilizes many resources that require constant replenishment and attention, in 
order to host the many guests and dignitaries who make the trek to Masaryktown 
for community events.  For too long, a ‘missing generation’ of Canadians of 
Czech and Slovak heritage has been ignored or has not responded to an invitation 
to participate in community events.  If you have not expressed your thoughts and 
suggestions for how the Czech and Slovak community can survive in Canada, I 
ask that you contribute through Novy Domov.

As I recently read through the Novy Domov archives, I came upon a speech given 
in 1958 by Mr. Richard Marawetz, a 2008 recipient of the Masaryk medal, who 
said of naturalized Canadians that “it is one of our foremost obligations to learn 
the English language to the limit of our capability” and that he would like to 
issue an appeal to all Canadians, both native-born and naturalized “to never stop 
appreciating the freedom which we are privileged to enjoy here, and to preserve 
it always.”

MMI will continue its mandate to build bridges with those in the community 
who wish to work with us in educating the Canadian public.  Understanding 
Czechoslovak culture is, at times, a difficult endeavor.  To that end, MMI has been 
unfairly criticized by some.  In a free society, you have the freedom to have any 
opinion, informed or otherwise.  Undaunted and going forward, MMI will explore 
new ideas to showcase young artistic talent and continue to promote family events 
to help bring our community together.  Please join us in this endeavor.   

         Děkuji,                                          

Message of the President

Robert Tmej
President

Masaryk Memorial Institute

Kanadský tisk zve na vynikající kuchyni 
do restaurace Praha na Masaryktownu
Reportéři deníku National Post zavítali na Masaryktown a ve vydání ze 6. prosince 
uveřejnili, jak se jim „u nás“ líbilo. 

Kromě toho, že vysvětlili samotný název místa a krátce Masaryktown 
představili, zajímali se především o restauraci a její kulinářské umění. 
A na tom, věřte, chválou nešetřili! Restaurace má mezi krajany skvělou reputaci 
a fakt, že si ji oblíbí i širší veřejnost proto nikoho nemůže překvapit.

Přejme jí, ať má stále nabito a šíří tak nejen dobrou pověst vlastní, ale i 
dobré jméno česko-slovenské kuchyně. A za to ji patří náš dík!

A co, že si to zmínění reportéři National Post dali k večeří? Pokud jste si 
to nepřečetli přímo v jejich reportáži, uděláte nejlépe, když zajedete na 
Masaryktown. V restauraci vám to jistě rádi řeknou…

Drazí čtenáři, rok se blíží ke konci, Toto 
je naše poslední číslo turbulentního roku 
2008. Hlavním tématem jsou jedny z 
nejkrásnějších a nejvíce oblíbených svátků 
v roce - vánoce, ale přesto není možné 
přehlédnout dramatické události v Kanadě 
i ve světě. Mnozí dopisovatelé reagují i 
na události z minulosti, na které se nemá 
zapomínat. 
Česká a slovenská komunita po celé Kanadě 
oslavovala předvánoční období mnohými 
akcemi, ať už to byl tradiční Mikuláš, 
vánoční trhy, vánoční večeře či koncerty, 
divadla a poetická setkání. Přesto, že není 
možné je s Novým domovem všechny 
navštívit doufám, že jsme vás dostatečně 
informovali o tomto aktivním dění, a to ať 
v Torontu, či jinde v Kanadě. Je to jen díky 
vám, že se k nám informace dostanou a my 
děláme vše pro to, abychom informovali 
naše čtenáře, roztroušené  po celém světě. 
Doufám že budete i v příštím roce blízcí 
Novému domovu a budete nám psát o 
událostech ve vašem okolí. Myslím že není 
nikdy dost poděkování lidem, kteří nám 
píší, bez ohledu na to, jestli jsme mohli 
jejich texty  uveřejnit či ne. Je to však i 

vaše zásluha, že Nový Domov jsou jedny z 
nejdéle existujících novin v zahraničí. 
Co asi přinese příští rok? 
Všichni kteří doufají v klidnější rok 2009 
budou asi zklamáni. Nejen ekonomie ale 
i politická situace v Kanadě, ve světě i u 
nás v Čechách naznačuje problematiku 
obtížnou a rozporuplnou. V lednu plně 
vstoupí na politickou scénu Barack Obama, 
Česká republika zahájí své předsednictví 
Evropské unie, Kanada se teprve dozví, 
jak to dopadne s koalicí namířenou 
proti vládě Stephena Harpera. A to ani 
nezmiňuji situaci v Rusku a jinde ve světě. 
V globálním propojení všechny události 
ovlivňují jedna druhou v nekonečném 
chaotickém tanci. A výsledky? Kdo ví... 
Naše komunita a naše noviny budou však 
nadále vytvářet prostředí, kde se mohou 
sejít přatelé k diskusi i zábavě. Masarykův 
ústav i redakce Nového domova bude s 
vaší podporou nadále nabízet programy a 
akce obohacující kulturní život v Kanadě.
Přeji vám šťastné a veselé vánoce, hodně 
štěstí a úspěchů v novém roce 2009 a těším 
se na shledanou na stránkách Nového 
domova.                              Alena Kottová
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Milí přátelé v redakci, přispěvovatelé a 
čtenáři:

Kalendář nemilosrdně uhání ke konci roku, 
ale než k němu dospějeme, zaujmou nás 
svým kouzlem tradiční svátky radostného 
očekávání, zahledění se do našeho života, 
bilancování kladných i záporných událostí 
uplynulého roku.  
Pro naše předky Vánoce znamenaly 
radostnou zvěst o narození Spasitele, 
dávaly jim zapomenout na tvrdost života, 
obrátily jejich pozornost od denních 
starostí k věcem mimo tento svět.  
Ztratili jsme jejich prostotu čiré víry, ale 
nic nám nebrání vzít si z nich příklad a 
odpoutat se, alespoň na čas, od našich 
každodenních problémů, podívat se 
kolem nás a podat pomocnou ruku těm, 
kteří ji od nás potřebují.  Není lepšího 
léku na sebelitování.  Služba druhým je 
služba sobě a hned se nám nabízí typicky 
vánoční služba, snadná a efektivní -  psaní 

… a blízko, blizoučko Štědrý den …
a posílání vánočních přání.  U těch nejde 
jen o zdvořilost.  Je to podání ruky na 
dálku, je to ujištění, že člověk není sám, je 
to zviditelnění našich přátelských vztahů, 
virtuální schůzka příznivých duší, gesto lidí 
kteří o nás stojí natolik, aby nám věnovali 
nejen letmou vzpomínku, ale také čas 
potřebný k obstarání a napsání vhodného 
přání.  ,,Každá drobná laskavost dělá lidský 
život o nějaké to promile snesitelnějším.“ 
nám říká Vieweghův anděl Hachamel, a 
kdo by se přel s andělem!
Na světovém nebi se znovu shromažďují 
mraky, tentokrát ne válečné, ale 
ekonomické.  Jistě některým rodinám 
zkalí potěšení z letošních Vánoc, lidská 
duše nejistotu špatně snáší.  Ale je třeba 
posuzovat situaci v širší perspektivě a 
uvědomit si, že nic nového pod sluncem, 
vše už tu bylo.  
Přes všechny strašáky, kteří na nás jukají 
ze všech koutů světa, nikdo z nás nebude 
hladovět, ani nezůstane bez střechy nad 

hlavou, nezbytný luxus, který byl odepřen 
mnohým našim předkům a dodnes hrozí 
chudým občanům jiných kontinentů.  A 
je dobře zavzpomínat na dobu vlastně 
nedávnou.
Můj děda se narodil koncem devatenáctého 
století na Zbraslavi, do rodiny listonoše s 
jedenácti dětmi.  Jejich Vánoce nebyly 
ani stínem naší dnešní materiální 
extravagance.  Stromeček, darovaný nebo 
snad i  ukradený z c.k. lesa, levně ozdobený 
papírovými řetězy, šiškami, svítícím 
pozlátkem a tuctem scvrklých jablíček, 
se rychle stal zdrojem nespavosti starších 
ratolestí.  Všichni hlídali ostatní, aby si, na 
cestě do budky na dvoře, nepomohl někdo 
k jablíčku.  Děda byl vždycky první mezi 
nimi, žádostivý a podnikavý.  Procházelo 
mu to, až jednou zatáhl za jablko trochu 
prudčeji a celý stromeček se zkácel na 
zem.  Nastalá vřava vzbudila otce, který 
pohotově popadl řemen a děda konečně 
dostal ,,nadílku“, která  v jiné, žádostivější 

Začala se snad naše zeměkoule točit 
rychleji nebo pomaleji? Čím to je, že kam 
člověk pohlédne a nebo o čem se dozví, co 
sleduje v mediích, nestačí se divit. Tomu 
jak normální skoro země proměnily se v 
cosi jako Kocourkov. Nebo Absurdistan. 
Nebudu se zmiňovat o Iráku, to  je sice 
veledůležité, ale už malinko omšelé téma. 
(K tomu snad jen tolik, že dneska jsem si 
na tv obrazovce dočetl sdělení jakési US 
instituce v takových věcech specializované, 
že do konce roku 2013 islámští teroristé 
plánují provést  devastující útok na západní 
svět, nejspíš chemickými zbraněmi.) 

Jakoby 40ti letá minulost 
nebyla dost velikým poučením, 
dneska je v Čechách situace 
bezmála nepochopitelná tím, 
jak politika se odklání deleva. 
Za zmínku také stojí, že nabyté 
svobody se asi dalo lépe využít a 
to mnohem solidnějšími cestami. 
Možná, že právě toto zneužití 
takové možnosti způsobuje ten 
nastávající obrat. Jeden se nestačí 
divit.

Z jakéhosi nevysvětlitelného 
důvodu neblahé události v 
novodobé historii mojí domoviny 
váží se k osmičce na konci 
letopočtu (1938,1948,1968).

Ale žiji už 40 let v Kanadě, jsem Čecho-
Kanaďan a jakoby i mojí druhou domovinu 
postihl stejný osmičkový osud.

V těchto dnech dochází tu k 
neuvěřitelnosti, která mi nahání hrůzu, 
která mne znechucuje a která je pro blízkou 
budoucnost země dosti nebezpečná. 
Zamindrákovaní a neschopní politici, kteří 
neobstáli v nedávných volbách, rozhodli se 
provést cosi, pro co jediný termín je puč.  
Je to plivanec do tváře všech normálně 
uvažujících občanů země,  demokratické 
zásady respektujících voličů a daňových 
poplatníků, je to plivanec na všechny 
základní atributy vyspělé země, které 
až dosud v samé podstatě její politici  
respektovali. 

Ne tak v těchto dnech. Bystřejší 
pozorovatel mohl cosi nekalého vytušit již 
ve dvou předvolebních TV debatách, jež 
se solidní debatou neměly nic společného. 
Čtyři foxteriéři  (tři pejsci a jedna fenka) 
štěkali na klidnou dogu ... dovoluji si 

Snad měli pravdu Mayové ...? Vladimír Cícha

přirovnání z království zvířat.. A přesně tak 
to dopadlo. Snad už den pro prohraných 
volbách k nimž došlo před pouhými 6ti 
týdny,  začal triumvirát, který Kanadu 
zostudil, připravovat palácovou revoluci, 
vládu koalice, svržení zvolené vlády, které 
do většinového mandátu v nedávných 
volbách chybělo jen 12 křesel, která jich 
získala ještě více než ve volbách minulých. 
Čtenář asi ví o kom je řeč. Triumvirát tvoří 
liberál Dion, vůdce Nové demokratické 
strany Layton a zavilý separatista s Quebeku 
Duceppe. Tím napadeným je Prime ministr 
Harper.

Co mně uvádí do nejsmutnějšího úžasu 
je reakce medií a jisté části spoluobčanů. 
Místo, aby tento komplot byl bez jediného 
zaváhání odsouzen, debatuje a jedná se o 
něm denně a patrně vážná krize se blíží. 
Neboť za této situace návrat k normálnosti 
není prakticky možný. Co se tedy stalo, v 
nejzákladnější podstatě:

(1) V povolebním krátkém čase 
konzervativní vláda připravila předběžný 
ekonomický plán s tím, že konečná   a 
obsáhlejší verze bude uvedena v rozpočtu, 
který se většinou vyhlašuje koncem února, 
někdy i počátkem března, myslím. Vzhledem 
k všeobecné situaci ekonomické, termín 
byl posunut na 27.ledna 2009. Program 
obsahoval tři části: infrastrukturu (jednání 
s provinčními premiéry), equalization 
(zachování dosavadního zdravotního a 
sociálního systému) a assets distribution 
(privatizece sektorů, které by mohly lépe 
prosperovat v soukromých rukou ... takové 
případy přece nejsou ojedinělé, ač nechybí i 

vyjímky)
(2) Harper dále chtěl zavést zákaz 

stávky pro federální zaměstnance a zrušení 
podpory stranám ve výši 1.98 dolaru na 
každého získaného voliče. Tedy, jinými 
slovy, ať se strany postarají o agitaci z 
vlastních zdrojů a ne za pomoci platičů 
daní a to i za kandidáty stran, s jejichž 
programem volič nesouhlasí. Šlo o celkovou 
sumu 28 milionů dolarů.  A tu, aniž vyčkáno 
vyhlášení rozpočtu, aniž posouzeno, že na 
bodu 2 je více logiky než jejího nedostatku, 
v lebkách a myslích těch ve volbách 
poražených dychtivců po vládě za každou 

cenu, došlo k dohodě spojit se a svrhnout 
vládu  vyhlášením nedůvěry a v koaliční 
trojici se vlády ujmout.

Teď si dovolím sdělit, co mně na této 
situaci uvádí do stavu krajního zklamání a 
nechutenství:

(1) Je zcela nehorázným tvrzením, že 
Harper zklamal důvěru národa a nepřipravil 
ekonomický plán. Pravda je, že první krok 
byl udělán (viz výše), od voleb uplynul 
velice krátký čas a úplný rozpočet ještě 
nebyl předložen.

(2) Je až neuvěřitelné jakými 
prázdnými sliby Dion a Layton omamují 
voliče, ujištěním, že oni vědí zatraceně 
dobře jak na věc, jak učinit každého občana 
velespokojeným. Přitom: Liberální strana 
se dost nedávno deklasovala nemalým 
skandálem a v posledních nedávných 
volbách ztratila řadu křesel. O neschopnosti, 
hlavně ekonomické, strany NDP ví každý 
nebo by alespoň vědět měl, pokud chce 
situaci dnešní posuzovat.

(3) Pokud se t.zv.koalice dostane 
k moci, bude to jedině za pomoci strany 
BQ, jejíž vůdce se netají lačností po ještě 
větší finanční podpoře Ottawy a myšlenku 
odtržení Qubeku má stále na mysli. (Osobně 
bych si odtržení Quebeku přál, jenže za 
cenu absolutní nezávisloti  této provincie na 
Ottawě. Ať ukáží, co dovedou. Krom toho, 
co se stalo rozdělením Československa? Nic. 
A mnohé problémyjako třeba ten dnešní, by 
zde bez Quebeku vůbec  nenastaly!)

(4) Tento divoký muž Duceppe slíbil 
svým dvěma kumpánům, že nebude po 
dobu 18 měsíců v případě koaliční vlády, 

dělat vlny ... pokud budou ale 
respektovány jeho požadavky. 
A s tímto chlapíkem se dva 
výtečníci Dion, muž, který   po 
volbách resignoval na hlavu 
své strany, stal by se Prime 
ministrem a jeho soudruhem 
vůdce strany v minulosti ne 
právě ekonomicky proslavené. 
Není-li tohle přímo 
kocourkovská klasika, pak už 
nic není absurdní. Zkuste si 
toho nervního mužíka Diona 
představit na mezinárodním 
fóru!

(5) Stojí též za 
pozornost, že Duceppe svou 

řeč, reagující na krátký projev S.Harpera, 
pronesl celou francouzsky! Viva canadian 
unity!

(6) Ve včerejších projevech Dion 
a Layton hlásali, že Harper zklamal celý 
parlament a celý národ, aniž by slovo padlo 
o shora zmíněných návrzích a připomenutí, 
že rozpočet teprve bude vyhlášen. Ani 
zmínka o tom, že navzdory dnešní světové 
svízeli, Kanada je dosud uznavána jako 
nejméně postiženou vyspělou zemí! Jaké 
tedy zklamání důvěry? Ano, Harper velmi 
zklamal ... volebním vítězstvím jejich moci 
lačné ambice!

(7) Jak mnůže tato vládní krize získat 
cizí investory a jejich případnou pomoc 
ekonomickou?

(8) Žasnu nad postojem části medií a 
částí obyvatelstva, nad jejich zaslepeností 
vidět fakta., snadnou opojitelností líbivými, 
ničím nepodloženými frázemi. 

Takže, v tuto chvíli jedná S.Harper s 
M.Jean, guvernérkou Kanady. Jediným 

formě, pod stromečkem chyběla.  
Většína z nás, příslušníků starší generace, 
kteří pamatují léta čtyřicátá a padesátá, 
nikdy nezapomenou na Vánoce, prožívané 
v obavách o budoucnost naší i našeho 
národa.  
Je dobře si ty doby připomenout, abychom 
dovedli posoudit naše dnešní starosti z 
jiného úhlu.  Tenkrát jsme se přimkli k 
rodině a nejbližším přátelům, vytvořili 
si ostrůvek míru a pokoje v neklidném 
světě. Ti, kdo věřili ve vyšší spravedlnost, 
měli ten úkol snadnější - nenesli sami tíhu 
života.
Přejeme vám, aby letošní Vánoce přinesly 
i vám pokoj a mír, aby se vás týkaly jen 
ty problémy, na jejichž zvládnutí vaše síly 
stačí.  Užijte si darů země, vzpomínejte na 
ty, kteří nám odešli, těšte se z přítomnosti 
vašich drahých.  Ať se vám vše daří a nic 
zlého vás nepotká v příštím roce.

Vaši Zdeněk a Helena Verňákovi, 
San Mateo, Kalifornie

pokračování na str. 17

   Transparenty na Protikoaliční demonstraci v Torontu, před budovou Ontarijského parlamentu 6.12.2008
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Doposud jsem se nesetkala s jediným 
jazzmannem, který by netvrdil, že se jazzové 
hudbě věnuje také proto, že mu dává svobodu 
tvořit - improvizovat. “Improvizování lze 
definovat jako komponování z fleku,”  říká 
nadšenec tohoto druhu hudby, Jiří Grosman, 
jehož několik torontských kapel si přízeň 
svých posluchačů již podmanilo. “V 
klasické hudbě není improvizace  obvyklá, 
i když dobrým improvizátorem byl kupř.  
J. S. Bach. Je to obrovské umění, které 
vyžaduje vyspělou techniku, hlubokou 
znalost harmonie, procítění rytmu a chápaní 
úlohy dalších nástrojů, které jsou v kapele. 
Trumpetista Laco Deczi je improvizátor 
světového měřítka a saxofonista Braxton 
Hicks (člen Grosmanovy kapely -  pozn. 
autora) se mu vyrovná. Podle Laca Dezciho  
v  Čechách (a možná ani v celé Evropě) 
neexistuje hráč Braxtonova talentu. Ne 
že by tam chyběli hudebně dokonalí 
hráči, ale Evropanům prostě schází onen 
severoamerický smysl pro swing, pro 
rytmus, pro vklenutí rytmického pohybu do 
struktury skladby.” 

Torontský jazzmann, Jirka Grosman, 
nás s nadšením nechal nahlédnout do 
jazzového koncertu Nocturnes in the City, 
který se konal v hale farnosti sv. Václava v 
Torontu v pozdním nedělním odpoledni  30. 
listopadu (a den předtím v restaurantu Praha 
na Masaryktownu). Hostem Grosmanovy 
kapely Bohemian Jazz Band  byl právě Laco 
Deczi, světově známý a také doma velice 
oblíbený jazzový trumpetista, rodák ze 
slovenského Bernolákova. “Laco Deczi je  
fenomén, je světová liga, v níž jsou největší 
američtí trumpetisté ze  40. let. Pro mne bylo 

Laco Deczi hrál v Torontu vůbec poprvé.
obrovskou poctou si s Lacem zahrát; poprvé 
v životě jsem  si zahrál s hvězdou světového 
měřítka. Jen doufám, že i diváci ocenili, 
jaký umělec před nimi stál. Jeho umění 
není jednoduché:  be-bop je intelektuálně 

náročná hudba, jako třeba v klasice Mahler 
nebo Bartók, a v rukou takového mistra stojí 
za poslech každá nota.” 

Na secvičení mnoho času neměli, prošli 
si repertoár a ujasnili si, které skladby 
bude kapela hrát. A tak kromě jiných 
jsme měli možnost zaposlouchat se do 
neopakovatelných improvizací skladeb 
Take the “A” Train  (Ellington/Strayhorn),  
Summertime (Gershwin),  Blues in F 
(Charlie Parker), Misty (Errol Garner), 
Caravan (Juan Tizol) či Don’t Get Around 
Much Anymore (Ellington/Strayhorn) a 

dalších. Koncert by se dal jednou větou 
charakterizovat jako střídavé sólo pro 
trubku a tenor saxofon.  Kdo je Laco 
Deczi?  Možná překvapí, že vystudoval 
Střední průmyslovou školu v Bratislavě, ale 

už tehdy věděl, že ho živit nebude. Byl a 
zůstal muzikantem, který si pro svůj život 
vybral Ameriku hlavně proto, aby se naučil 
hrát. Když  se ve svých šestadvaceti letech, 
kdy už působil ve významných skupinách 
a orchestrech , mj. také v TOČRu v Praze 
(Taneční orchestr Československého 
rozhlasu),  rozhodl k emigraci, tak s trubkou 
v ruce a se svými idoly  Fatsem Navarrem, 
Blue Mitchellem a Cliffordem Brownem 
v mysli : „Hned za tejden jsem si sehnal 
jinou trubku ... V Točru jsem se mnoho 
naučil, byla to moje škola. Hráli tam velicí 

profesionálové...“  V roce 1967  založil doma 
vlastní kapelu s názvem Celula, která hrála 
jinak, než bylo tehdy zvykem – prosadila  
razantnější jazzový styl  east coast  a hard 
bop, vyznačující se širokou frází ovládanou 
až brutální útočností. Mimochodem,  
kapela ještě dnes tohoto názvu existuje  - 
v newyorském vydání jako Jazz Celula 
New York. V Kanadě ještě  umělec nehrál, 
takže pozvání Jirky Grosmana přijal velice 
rád. A po dobrých zkušenostech  si s ním 
domluvil  i další spolupráci: “Jirka je velice 
talentovaný muzikant,  navíc skvělý člověk 
a organizátor. Chceme spolu natočit sólové 
CD – jenom trubka a kytara.”     

Ti, kteří znají velice dobře česky 
mluvícího Laco Decziho hlouběji, 
nepřekvapí, že také píše hudbu pro filmy. 
Se svou kapelou si zahrál ve filmu Věry 
Chytilové Kalamita již v roce 1981.  Jeho 
životní kamarádka, jak trumpetista nazval 
režisérku formanovské školy a profesorku 
na FAMU v Praze Jitku Němcovou 
(která v době na studijním pobytu v Itálii 
spolupracovala i se slavným režisérem F. 
Fellinim), již natočila několik skvělých 
filmů, mezi nimž jsou snímky s hudbou 
Laca Decziho. Pokud však chceme pochopit 
mentalitu našeho hostujícího trumpetisty, 
měli bychom  zhlédnout komedii režiséra 
Júliuse Matuly Volná noha z roku 1989, 
který  je o muzikantovi, který hraje jako o 
život a žije jako by šlo o hru.   

A tak jsme se diky cyklu Nocturna 
seznámili s člověkem, jehož charisma 
si získá každého. Bez ohledu na to, zda 
vyznává klasiku či jazz. 

Text a foto Věra Kohoutová

Jiří GrosmanTrumpetista Laco Deczi
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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“.

Rozhodnutí rodičů, jejichž děti 
navštěvují doplňovací českou školu, má 
nejčastěji shodný zdroj. A tím je přání, aby 
jejich děti ovládaly jazyk svých prarodičů 
a rodičů natolik, aby se jím bez větších 
problémů alespoň domluvily. Někteří 
však jdou dále a přejí si, aby jejich děti 
nejen mluvily, ale dokonce 
i psaly a četly v češtině. 
Jenže je to těžké. A jak 
potvrzuje nejeden rodič, 
hlavně pro ně, protože se 
musejí dětem mnohem více 
věnovat. To znamená mluvit 
doma pokud možno česky, 
vyžadovat totéž na dětech, 
neustále bdít nad jejich 
jazykovými nedostatky a 
trvale vyhledávat způsob, jak 
jim tento, pro ně v pořadí již 
třetí jazyk v běžném životě 
(ve škole se učí angličtině a 
nejčastěji i francouzštině), spíše přiblížit, 
než znechutit. 

Způsoby, jak na to rodiče jdou, 
jsou rozmanité. Jedni se vedle výuky v 
doplňovací české škole chápají  i snahy  
po svém a s dětmi doma čtou, poslouchají  

pohádky,  češtinu denně používají a při 
každé příležitosti posílají děti do staré 
domoviny, odkud si nechávají dokonce 
posílat i učebnice. Jiní dávají přednost  
jenom škole,  kam dítě  každou sobotu  
na desátou hodinu odvedou. Tam se jich 
ujmou profesionálové: učitelka češtiny 

Jana Holubová a její asistentka  Katka 
Fausková, která tuto práci teprve začala. 
Jana Holubová je v této funkci druhým 
rokem a došla k závěru, že do školy 
chodí jenom ty děti, které to zjevně baví: 
”Neumím si představit, že by některý rodič 

přinutil dítě účastnit se výuky jazyka. Děti 
sem chodí pravidelně, málokdy některé 
chybí,” a nikdy nemusela řešit žádný 
přestupek.  

Líba Peichlová, členka ředitelské 
rady MMI,  doplňuje, že škola má 
učebnice a knihy z ČR: “… a to bychom 

měli poděkovat českému generálnímu 
konzulátu v Torontu, od něhož jsme 
některé knihy také dostali, zrovna tak 
jako českému velvyslanectví. Masarykův 
ústav získal knihy i od nakladatelství z 
ČR. Děti mají k dispozici sešity, pastelky, 

tužky, omalovánky na procvičování 
slov apod.”  Zároveň si posteskla, že 
v osmdesátých  letech byla třída s více 
než pětadvaceti dětmi, a v tomto případě  
mohli využít bezplatných služeb kanadské 
školní rady. K dispozici měli  školní třídu, 
učitelé dostávali finanční odměnu od této 

školní rady. Dnes, při  nízkém počtu dětí, 
nese Masarykův ústav celou finanční 
zodpovědnost a rodiče přispívají na školné  
pouhých pět dolarů na každou sobotu.  “V 
lednu 2009 chceme otevřít jarní semestr 
výuky českého jazyka, který poběží do 
poloviny června. Rádi bychom opět 
otevřeli lokaci i ve Scarborough, ale to 
záleží na počtu zájemců. Pokud si rodiče, 
kteří vozí  děti na výuku do Baťova muzea, 
budou přát změnu,  vstoupíme v jednání s 
vedením farnosti sv. Pavla v Torontu ...”

Mohu jen potvrdit, že rozhodne-li 
se rodič  přivést dítě do této školy, má 
zajištěné vlídné prostředí, vstřícnost a 
jistotu, že si dítě z vyučování vždycky něco 
pro sebe odnese. Další zájemce zde uvítají 
s otevřenou náručí. 

Bližší informace získáte v  Masarykově 
ústavu 416.439 4354.        

Text a foto Věra Kohoutová

Česká škola: nový semestr od 13. ledna 2009 

Děti při vyuce Kateřina Fausková Jana Holubová, učitelka 
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Po klobáskách se jen zaprášilo ...
Předvánoční čas je hlavně časem 

přípravy bohatého vánočního stolu a nadílky 
pod stromeček. Nahlédnete-li do kalendáře 
našich komunit, tak slovo “bazar” se v něm 
skloňuje v každém pádě. Bazar sokolský, 
bazar Masarykova ústavu, bazar farnosti 
sv. Pavla v Torontu. Každá z nich má svou 
atmosféru a každý z nich má svoji specifiku. 
Splečné mají to, že jsou návštěvníky 
oblíbené hlavně proto, že je vždycky co si 
z nich odnést domů. Mnozí přijdou jen tak, 
aby poseděli s přáteli a aby ochutnali krmi, 
kterou doma jídávali kdysi tak často. 

Z bazaru farnosti sv. Pavla si nejčastěji 
návštěvníci odnášejí  vynikající hurky, 
uzenou slaninu či pálivé a nepálivé klobásy. 
Všechno vyrobeno z domácích receptů 
a vyuzeno v domácí udírně.  A tak jsme 
se tam zašli podívat na výrobu domácích 
klobás. Jako za stara: ženy se věnovaly 
práci v kuchyni – vařily kyselici, škvařily 
sádlo a škvarky pohostily dobrovolníky, 
kteří se ve vedlejší místnosti s vyhrnutými 
rukávy pustili do zpracování syrového 
vepřového masa. Celkem se jich sešlo 
kolem dvaceti:  “Někteří tady ani nemají 
práci, ale stejně přišli. Cítí se mezi námi 
dobře. Popovídáme si, popijeme slivovičku, 
vínko…,  ” začíná o historii bazaru předseda 
sboru Ján Peťkovský.  “Začali jsme před 
padesáti lety. Tehdy byl iniciátorem 
Jan Pavlus, přidali se Kriak, Mičínský, 
Ondrejka. V roce 1953 ženy s farářkou 
Boženou Horárikovou založily Spolek 
Mária a Marta a hned se pustily do práce. 
Vzpomeňme třeba na  Zuzanu  Sadloňovou 
či  paní Oľgu Mičínskou (která byla dlouhá 
leta jakousi šéfkou kuchyně). Kostel velice 
nutně potřeboval finance, takže jsme přišli 
k závěru, že něco vyrobit a prodat, že  to by 
mohla být cesta, jak k nějakému tomu groši 
přijít. Sbor měl tehdy na 160 členů. Ale i 
přes velké  úsilí to trvalo dost dlouho, než 

jsme našetřili první tisícovku. Na Clinton 
St. v Torontu, kam jsme se přestěhovali ze 
Swanwick Ave., jsme už měli kostel větší. 
Ale také větší potřebu peněz. Tak jsme 
připravovali sváteční obědy na Den matek, 
Reformační oběd a tradiční velikonoční a 
vánoční bazary, a ty nám přinesly už větší 
hrudku peněz. Sváteční obědy pořádáme 

už jen pro vlastní členy a od 80. roku 
pořádáme  jen vánoční bazar. Po dobrých 
šestnáct let je šéfkou kuchyně  Růženka 
Lovásová a přípravy bazaru Miško Pavlis, 
předseda majetkového výboru. Mistrem 
výroby klobás je Daniel Lovás a mistrem 
přes hurky je Janko Malinčík. Mistry na 
uzení paprikové slaniny jsou Miško a náš 
sborový farář Ladislav Kozák. Konečně, 
ten se stará i o uzení klobás. Jaké že dřevo 
používá? “Zásadně tvrdé. A pak podle toho, 
co se udí – zda slanina či klobásy.  Pálivé 
i  nepálivé nepotřebují tolik chuti, kterou 

uzenině dodává ovocné dřevo, takže je 
dobré použít dřevo tzv. prázdné,  jako je buk, 
javor nebo hikory. Někteří řezníci  dávají do 
slaniny i nějakou tu kostku cukru, aby dal 
v dýmu slanině příjemnější chuť.  Udí se v 
tvrdém sladkém dřevu.  Ve všech případech 
ovšem až úzkostlivě dbáme na to, abychom 
nepoužívali dřevo uvnitř prázdné, aby příliš 
nedýmilo a nelétaly z něj saze, protože by 
mohla být uzenina znečištěna karcinogeny, 
“  odpovídá Ladislav Kozák, tentokrát v 
zelené pracovní zástěře a 
s rukama ponořenýma do 
hmoty syrového mletého 
masa.  

A na otázku, zda je 
Daniel Lovás  vyučený 
řezník, odpovídá Ján 
Peťkovský s úsměvem:  
“Když jste se narodili ve 
Vojvodině, tak jste museli 
být buď lenivý anebo 
příliš učený, abyste se 
nenaučili dělat klobásky, 
ty se dělají v každé 
domácnosti. Tam jsme 
tomu říkali zakálačky 
nebo zabíjačky. Dělaly se 
koncem listopadu a v prosinci do vánoc, kdy 
už trochu přimrzlo a nehrozilo nebezpečí, 
že se maso pokazí dříve, než se vyudí a 
zpracuje.” A pak dodal, že zabíjačky byly 
pro rodinu i nutností – copak bylo možné 
nakoupit masné výrobky v řeznictví? 
Vždyť nebylo, a po válce bylo na dlouhou 
dobu ještě hůř. V onu sobotu 22.11. tam 
zpracovali na 750 kg kvalitního vepřového 
masa, z něhož vyrobili pálivé a nepálivé 
klobásy. Použili k tomu paprika sladkou, 
pálivou, kmínek lehce pomletý, sůl,  pepř 
a česnek. Na rozprostřenou vrstvu libového 
pomletého masa rozprostřeli slabou vrstvu 
prorostlého mletého masa, posypali kořením 

a pak rukama propracovávali směs tak, aby 
držela pohromadě. Maso je tak připravené k  
nabíjení klobás. Hmota se plní do skutečných 
střev, které nějakou chvíli “sedí” v soli a pak 
se jedno po druhém nanovo promývají. Už 
od prodejce se kupují převrácené a čisté, ale 
není nad jistotu. Této práce se každoročně 
ujímá Jaroslava Malinčíková. Stojí nad 
umývadlem s tekoucí vodou a proplachuje 
a proplachuje a rozuzlovává: “Chlapi mají 
rádi, když střeva zůstanou co nejdelší, pak 

se jim i dobře nabíjejí, 
někdy je jedno dlouhé 
i deset metrů, to je 
pak práce…nikdo se 
praní střev neujal, 
tak jsem se toho 
chopila a zůstalo mi 
to,” říká Jarka a ví, 
že tam tak bude stát 
i několik hodin. Paní 
Margita Sadloňová, 
která oslavila svých 
neuvěřitelných 
pětaosmdesát let, 
společně s farářovou 
maminkou Margitou 
Borošovou strávily 

hodiny nad čištěním cibule a česneku. Každý 
dělá to, co umí anebo co může. Jména těch, 
co se každoročně ujímají dobrovolné práce, 
se po dlouhá leta opakují – Zuzana a Petr 
Skálovi, Věrka Peťkovská, Anka Pavlisová a 
další,  sem tam přibude jméno nové. Grošíky 
jsou v každém kostele vždycky zapotřebí. 
O týden později se konal bazar farnosti 
sv. Pavla a ti, co přišli pozdě, odcházeli s 
prázdnou. Lidé se scházeli již kolem deváté 
a o desáté hodině byla fronta lidí zatočená 
kolem stolů na klobásy, paprikový špek, 
hurky a pečivo. Prodalo se všechno. Do 
posledního kousíčku... 

                   Text a foto Věra Kohoutová

Na  neděli 30. listopadu  připadla 
inaugurace Otce Josefa Vojtěch Šacha do 
úřadu preláta papežského, která se konala 
v kostele sv. Václava v Torontu. Uskutečnil 
ji na základě papežského dekretu Otec 
biskup Petr Esterka z Los Angeles, který 
má na starosti  duchovní péči o Čechy 
žijících mimo vlast. 

“Papež Benedikt XVI.  Tě  zdaví a 
posílá Ti,  bratře,  milý synu, své apoštolské 
požehnání. Na základě toho, co jsme o Tobě 
a Tvé neúnavné a pilné  práci  pro šíření 
katolické víry slyšeli, jmenujeme Tě, Josefe 
Vojtěchu Šachu  z arcidiecéze  pražské,  
naším  prelátem a vyhlašujeme, že můžeš, 
podle instrukcí sekretariátu Vatikánského 
státu, požívat všech privilegií tohoto 
úřadu,  která jsou s tímto titulem spojena. 
Dáno v Římě,  u sv.Petra,  dne 23 . srpna 
2008. Podepsaný  předseda vatikánského 
Státního sekretariátu Tarcisio Bertone.” 

Téměř devadesátiletý Otec Šach, 
kterého všichni známe hlavně z jeho 
působení v hamiltonsko-burlingtonské 
diecézi (mj. se také podílel na založení 
farnosti sv. Václava v Torontu), žije v 
Kanadě 60 let. Vědec prof. Josef Svoboda, 
který cítí k Otci Šachovi  hlubokou úctu a 
náklonnost, o něm řekl:

 “Otec Šach byl vždycky ke každému 
velice osobní. Říká se, že plakal s plačícími 
a radoval se s radujícími.  Prožil jsem velkou 
tragédii a byl to právě Otec Šach, který mi 
pomohl nalézt nanovo duševní rovnováhu. 
Navštěvoval lidi v jejich domech, stal 
se jejich důvěrníkem, nikdy nezbohatl. 

Ján Peťkovský a ostatní dobrovolníci při práci

  Margita Borošová s naloupaným česnekem

Život Josefa Vojtěcha Šacha  „ Jsem zduchovnělý přítomností těch duší...“ 

Vařil si sám. Měl rád bramboračku, režný 
chléb a pochvaloval si, jak jsou brambory 
na loupačku s mlékem dobré. Žil sám ve 
starém domku s jednoduchými okny a 
s dveřmi se zámkem více symbolickým 
než skutečným. V zimě, aby tam netrpěl 

chladem, seděl u stolu ve dvou zimnících. 
V létě tam bylo na uvaření. Vybranými 
financemi podporoval české seminaristy.  

Sloužíval mše svaté v okolních městech, 
zajížděl také k českým benediktinům do  
Lisle u Chicaga, organizoval poutě  ke 
kanadským mučedníkům u Huronského 

jezera a létal za věřícími až k Tichému 
oceánu.  Po sametové revoluci koncem 
roku 1989  se hranice na západ otevřely a 
tak během prvních let ubytovával  a hostil 
ve své hřbitovní rezidenci snad všechny 
české a některé  slovenské biskupy, 

arcibiskupy a kardinály, kteří  přijeli 
navštívit krajany v exilu. Jeho životní 
příběh je stejně dramatický jako příběh 
mnoha emigrantů.“   

Z vyprávění prof. Svobody i z knížky  
“Jak Pán Bůh dá ...”, kterou spolu s Janou 
Frankovou editoval,  se o životě dnes 

již papežského preláta Šacha dovídáme 
mnohem více: Jednou v noci po únoru 
1948 se baťovák Josef Šach se svým 
kamarádem Lojzou  rozhodli k útěku. 
Přeplavali řeku Dyji  v Rakousku do 
sovětské zóny a s pomocí jiných Čechů 
pak do zóny americké. Přes Německo, kde 
krátce pobyl, se mu podaří se přeplavit do 
Anglie,  kde pracoval jako dělník napřed v 
hutích a později dokonce jako vyhledávač 
a sběrač nevybuchlých min. Tam se také 
setkal  s torontskými baťováky, kteří jej 
pozvali do Kanady. Bývalý baťovák se 
nanovo stává baťovákem. Kdysi vyučený 
obchodní příručí dostává příležitost 
pracovat v obchodě. Nejprve v malém, 
později již se znalostí angličtiny se v té 
největší torontské prodejně  s obuví stává 
zástupcem vedoucího. Tam ho potkala 
další velká životní zkušenost – zdánliví 
kupující jej okradli o celou denní tržbu, což 
tehdy činilo 600 dolarů (“Naštěstí to nebyla 
tržba sobotní,” ještě dnes si povzdechl 
tenkrát postižený Josef Šach, “protože to 
byl desetinásobek…”). Nicméně jej tato 
příhoda postavila jednak do špatného světla 
v očích jeho nadřízených a jednak do stavu 
rozjímání o svém dalším životě. Uposlechl 
neodbytného vnitřního hlasu a jako kandidát  
pozdního povolání vstoupil  roku 1955 do 
přípravného učiliště hamiltonské diecéze 
v St. Jerome’s College. Na radu přátel 
požádal  o přijetí do české  kněžské koleje  
Nepomucenum v Římě. Tam studoval 
s budoucími věhlasnými kapacitami, s 
pozdějšími profesory a biskupy, mj. také 

Inaugurace Otce Josefa Vojtěch Šacha v kostele sv. Václava v Torontu,  
(zleva) Reverend Libor Švorčík, Otec biskup Petr Esterka z Los Angeles, Otec Josef Vojtěch Šach
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se současným biskupem Petrem Esterkou. 
Protože byl svým založením praktik, více 
mu vyhovovalo dělat v Nepomucenu  
kostelníka nežli knihovníka.  Třináct let  po 
odchodu z vlasti dosáhl licenciátu teologie a 
v roce 1961 byl v Říme vysvěcen na kněze.  
Z Říma se vrátil do Kanady. Hlásil se u 
svého biskupa. Otec Josef Šach se vždy řídil 
biblickým příkazem Melior obedire quam 
sacrificare, takže 42letý novosvěcenec 
prochází jako asistent několika farnostmi 
hamiltonské diecéze, ale jeho touhou je  
starat se o duchovní dobro Čechů. Proto 
začíná pomáhat páteru Emeriku Fuzymu 
na slovenské farnosti sv. Cyrila a Metoda 
v Hamiltonu. České bohoslužby jednou 
měsíčně jsou však povoleny až mnohem 
později.  Až v roce 1970 dostává od 
Fuzyho povolení šířeji se věnovat pastoraci  
Čechů. Ač poloslepý, slouží mše svaté, 
křtí, sezdává. Devět let poté, co se Josef 
Šach vrátil z Říma,  ho nový biskup Paul 
Redding roku 1975 ustanovuje pastýřem 
české misie. Je to misie sv. Vojtěcha (St. 
Adalbert Mission) v Burlingtonu, s oltářem 
v kamenné neogotické  kapli (z roku 1889)  
na hřbitově Svatého Hrobu. Zde Otec 
zdědil na  dvě stě padesát tisíc duší. Bude 
jim žehnat procházkou do kaple ze svého 
misijního domku při silnici, dřívějšího 
příbytku hrobaře. „Žertovně jsem na 
kancléřství říkal, že mám největší farnost 
v diecézi. Dvě stě padesát tisíc duší. Ze 
všech katolických hřbitovů v celé diecézi 
nejvíc. Vím, že na mši nejsem sám - kde 
je Bůh, tam jsou všichni svatí,“ říká o 
svém působišti Otec Šach. „Na životě Otce 
Šacha  se dnes nemění vůbec nic. Dostalo 
se mu od Svatého Otce vyšší hodnosti 
papežského preláta nikoliv monsiňora, jak 
praví církevní posloupnost. Papežský prelát 
Josef Vojtěch  Šach je muž v letech, má 
velké zásluhy a tak jej církevní hodnostáři 
oceňují  i vyšší hodností.  Moc bych si přál, 
aby si toho titulu v dobrém zdraví  ještě 
užil,“ dodává Otec Biskup Petr Esterka.

(Pozn. autora: v článku jsou použity detaily z knížky Jany 
Frankové a Josefa Svobody  Jak Pán Bůh dá..., nakl. Cesta 2007)      

Text a foto Věra Kohoutová  
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Vánoční večeře Masarykova ústavu
Tradiční Vánoční večeře Masarykova 
ústavu  se konala v pátek 12. prosince v 
sále restaurantu Praha na Masaryktownu. 
Úvodním slovem ji zahájil  president 

MMI  Robert Tmej, který mj. hovořil i o 
brzkých plánech této, před 64 lety českými 
a slovenskými emigranty založené, kanadské 
charitativní organizace  se sídlem v Torontu. 
Z jejího středu jsou po leta organizovány 
zajímavé kulturní programy, odtud vycházejí 
podněty k početným setkáním Čechů a 
Slováků při  různých příležitostech. Vánoční 
večeře je příležitostí setkat se členy a přáteli 
Masarykova ústavu při tradicích vánočních 
svátků.  K večeři je podávána smažená 
ryba a bramborový salát, i když těm, kteří 

dávají přednost drůbežímu a bramborám, 
je vyhověno také. Pak následuje desert a 
kávička a poté přijde na řadu strava duchovní.  
Tentokráte jej připravila viceprezidentka 
MMI Dagmar Vavrušová  s Bohdanem 
Zatovkaňukem, členem Nového divadla v 
Torontu. A protože si velice dobře rozumí  
s pianem, uslyšeli přítomní i řadu spíše 
světských nežli vánočních písní. Zpestřením 
byla roztomilá veršovaná Štědrovečerní 

romance, kterou napsal Jan Neruda,  a fejeton 
současného spisovatele Ludvíka Vaculíka na 
téma dáreček od Ježíška. Veliký ohlas měl 
program slovenské skupiny, kterou vedla 
Zuzana Matejkovičová ze Slovenské mladé 
scény v Torontu, v němž byl prostor pro 

Nový velvyslanec ČR v Kanadě pan 
Karel Žebrakovský navštívil ve čtvrtek, 11. 
prosince Masaryktown, kde chvilkou ticha 
a položením kytice uctil památku obětem 
komunismu. 

Učinil tak v doprovodu generálního 
konzula ČR v Torontu pana Richarda Krpače 
a představitelů Masarykova Ústavu.

Po slavnostní ceremonii dal pan 
velvyslanec prostor neformálnímu setkání 
s krajanskými médii, které se uskutečnilo 
v restauraci Praha. Po necelé hodině se oba 
zástupci české diplomacie přemístili na 
Generální konzulát, kde se sešli s krajany a se 
zástupci místních krajanských organizací.

Na Masaryktown a do samotného 
Toronta zavítal pan velvyslanec od 
jmenování do funkce poprvé. Oficiálně se 
pan Žebrakovský stal novým velvyslancem 
České republiky dne 21. října, kdy předal 
do rukou generální guvernérky Kanady 
Michaelle Jean své pověřovací listiny.

Na setkání s médii na Masaryktownu 
pan velvyslanec zdůraznil, že Česká 

republika, resp. Evropská Unie a Kanada 
mají spolu stále více společného a krátce 
nastínil některé ze svých plánů. Vyzdvihl 
nutnost spolupráce nejen na úrovni federální 
vlády, ale také na úrovni jednotlivých 
provincií. Společně s ontarijskou vládou by 
rád naplánoval a uspořádal květnové oslavy 
Dne Evropy (Česká republika bude v té 
době předsedat Radě Evropy), připomněl v 
Montrealu nedávno konaný tradiční summit 
EU-Kanada, který v letošním roce řešil 
hlavně otázky ekonomického partnerství, 
energie a životního prostředí. Na příštím 
summitu, který se bude v květnu konat v 
Praze, se očekává mimo jiné dokončení 
vyjednávání o zóně volného obchodu, jejíž 
součástí je také důležitá dohoda o volném 
pohybu kvalifikovaných osob. Na podzim 
2009 se budou konat oslavy dvacátého 
výročí pádu komunismu v Československu, 
které pan velvyslanec chápe zejména jako 
dvoustranné česko-kanadské oslavy. 

Pana Žebrakovského předchází pověst 
velvyslance se zvláštním posláním. Ať to 
zní jakkoliv mysticky, výsledky jeho misí 
na poli spolupráce ve vzdělávání a výzkumu 
jsou jasně prokazatelné. Doufejme, že plány, 
které si vytýčil na postu velvyslance ČR v 
Kanadě se setkají s realitou. Přejme mu  jeho 
snažení úspěch.

Ing. Karel Žebrakovský absolvoval 
ČVUT FEL, obor Technická kybernetika v 
roce 1973. Od roku 1985 působil jako senior 
expert střediska mezinárodních rozvojových 
projektů UNIDO (rozvojová agentura 
OSN) při ústavu INORGA Praha a podílel 
se na několika národních a regionálních 
rozvojových projektech specializovaných 
rozvojových agencií OSN. V letech 1991-
1993 působil jako profesor informačních 
technologií na středisku CMC Čelákovice 
– středovevropské pobočce University of 
Pittsburgh. V roce 1992 vykonal stáž  na 
University of Pittsburgh, Pennsylvania, 
USA, na postu visiting professor.

V roce 1993 nastoupil na MZV ČR Praha 
a byl vyslán na Stálou misi ČR při OSN v 
New Yorku. Po návratu v roce 1998 pracoval 

Masaryktown přivítal velvyslance
jako ředitel odboru vnějších ekonomických 
vztahů a mezinárodních ekonomických 
organizací MZV ČR. V roce 2000 byl 
vyslán jako mimořádný a zplnomocněný 
velvyslanec na zastupitelský úřad ČR v 
Tokiu, kde působil do jara 2006.

Pobyt v Japonsku byl mimořádně 
důležitý pro jeho další výraznou profilaci 
ve sféře vědy, výzkumu a hi-tech inovací. 
Byl iniciátorem několika japonsko-českých 
seminářů v oblasti výzkumu a hi-tech 
spolupráce s průmyslem, inicioval taktéž 
další formy rozvojové spolupráce ČR s 
„technologickými mocnostmi“ východní 
Asie, zejména s Japonskem. 

Po ukončení mise v Tokiu a návratu 
na MZV ČR působil na MZV ČR jako 
poradce náměstka ministra a velvyslanec 
se zvláštním posláním s pověřením pro 
oblast vědy, výzkumu, inovací a podpory 
mezinárodních aktivit ČR v oblasti hi-tech 
rozvoje a znalostní ekonomiky. 

shm

říkánky a vánoční písně. Zvláštní  ocenění 
přítomných si odnášely malé slečny Janeta a 
Daniela Pastorovy, které nádherně zpívaly a 
recitovaly. A nutno dodat, že bez trémy. 
Tato sváteční pohoda byla příhodná k  
poděkování všem dobrovolníkům za jejich 
přínos pro rozvoj Masarykova ústavu  i 
ocenění  roční práce Ivy Ječmenové  a  jejího 
manžela Franka, člena ředitelské rady  MMI.
Ke chvílím krásného napětí přispěla tombola 
s docela užitečnými dárky.  A pak už  večer 
plynul v tónu vánočního zpěvu a pohody. 
Na Vánoční večeři se sešli nejen ti, kteří pro 
MMI jako dobrovolníci přes rok pracují, ale 

U pomníku obětí komunismu na Masaryktownu

Ing. Žebrakovsky při interview na Masaryktownu

i ti, kterým činnost ústavu přináší naplnění a 
uspokojení. Ať už to je v podobě knihovny, 
či půjčovny filmů anebo v pořádání bazarů či 
největšího letního setkání Čechů a Slováků 
u příležitosti Českého a slovenského dne 
Kanady aj. Potěšující bylo, že za stoly v 
nádherně svátečně vydekorovaném sále seděli 
vedle mladých a malých i ti dříve narození, 
což napovídá, že programy a akce této 
nejpočetnější česko-slovenské emigrantské 
organizace v zahraničí komunitu nadále 
stmelují. Chcete-li se o tom přesvědčit, 
zavítejte alespoň na některé z nich. Každý je 
vítán s otevřenou náručí.     Věra Kohoutová

Bohdan Zatovkaňuk, Vlasta Babiakova a  dcera Bibiana,
Janeta a Daniela Pastorovy, a jejich  maminka Táňa.

Místopředsedkyně Masarykova ústavu, Dagmar Vavruša

Pokračování ze strany 6
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3.12.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek pohrozil dva 
dny před sjezdem ODS premiérovi Mirkovi 
Topolánkovi, že nebude moct počítat s 
podporou ČSSD v době předsednictví 
Radě EU, pokud do konce roku nezačne s 
ratifikací lisabonské smlouvy.

• • •
Severoatlantická aliance považuje uzavření 
dohod mezi Českem, Polskem a USA o 
možném umístění americké protiraketové 
základny na území obou středoevropských 
států za důležitý krok. Píše se to v 
závěrečném komuniké z dvoudenního 
zasedání šéfů diplomacií členských zemí 
NATO, které skončilo v Bruselu.

• • •
Český ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg ve středu v norské 
metropoli Oslu podepsal mezinárodní 
dohodu o zákazu kazetové munice. Česko 
je tak mezi prvními z více než 100 států, 
které se během středy a ve čtvrtek k dohodě 
připojí. Stranou ale zatím zůstávají hlavní 
výrobci této munice - USA, Čína, Rusko, 
Indie, Pákistán a Izrael.

• • •
Muslimové neuspěli s trestním oznámením 
na Národní stranu a její šéfku Petru 
Edelmannovou. Oznámení podali před 
měsícem členové organizace Libertas 
Independent Agency sdružující brněnské 
muslimy a přátele muslimských národů, 
a to kvůli výrokům na internetových 
stránkách strany. Výroky nebyl porušen 
zákon, řekl ČTK mluvčí brněnské policie. 
Výtky na adresu muslimů se na stránkách 
Národní strany objevily po zářijovém 
teroristickém útoku, při němž v Pákistánu 
zahynul český velvyslanec Ivo Žďárek. 
Členové vedení strany dokonce navštívili 
brněnskou mešitu, kde jejím představitelům 
předali dopis Edelmannové kritizující 
islamisty. Čeští muslimové se od útoku na 
Žďárka distancovali a vyjádřili jeho rodině 
soustrast.

• • •
4.12.

Evropský soudní dvůr (ESD) odsoudil 
Českou republiku za to, že do své 
legislativy včas nepřevedla unijní normy o 
rovnosti mužů a žen v systémech sociálních 
zabezpečení pracovníků. Tento nejvyšší 
soud Evropské unie o tom informoval 
ČTK.

• • •
Přes 100 bývalých prezidentů a premiérů 
z více než 50 zemí světa, včetně českého 
exprezidenta Václava Havla, vyzvalo 
generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, 
aby zajistil propuštění asi 2100 politických 
vězňů zadržovaných barmskou vojenskou 
juntou. • • •
Prezident a čestný předseda ODS Václav 
Klaus vystoupí v sobotu s projevem na 
kongresu největší vládní strany. ČTK to 
řekl mluvčí Hradu Radim Ochvat. Klaus 
dosud napínal veřejnost, členy i vedení 
ODS a okolo jeho případné účasti nebylo 
jasno. Předseda ODS a premiér Mirek 
Topolánek, kterého Klaus v posledních 
dnech několikrát ostře kritizoval, byl o 
rozhodnutí informován prezidentovým 
kancléřem. “Pan prezident dostane podle 
předem připraveného programu prostor 
jako první a nejvýznamnější host,” sdělil 
ČTK Topolánek. S Klausem si přitom 
v minulých dnech vyměnili přes média 
poměrně ostrá slova.

• • •
Více než polovina občanů si myslí, že 
skupina lidí kolem Václava Klause, která 
oznámila, že založí novou pravicovou 
stranu, chce rozštěpit ODS. Vyplývá 
to z bleskového průzkumu, který před 
nadcházejícím kongresem ODS uskutečnila 
agentura STEM pro deník Právo.

• • •

Elektrárenské společnosti v Česku si 
možná budou muset nakupovat od roku 
2013 jen 50 procent povolenek na emise 
skleníkových plynů místo 100 procent, jak 
původně navrhla Evropská komise. 

• • •
Automobilka Škoda Auto obnoví výrobu 
po odstávce na přelomu roku kvůli recesi 
na automobilovém trhu až 11. ledna. 
Původní termín byl přitom 7.ledna. Vedení 
firmy se na tom ve čtvrtek dohodlo s 
odboráři v rámci kolektivního vyjednávání 
o pracovní době v příštím roce.

• • •
Karvinsko postihl silný otřes. Jeho 
intenzita se dá srovnat s tím, který koncem 
listopadu v podzemí Dolu Karviná, zabil 
dva horníky a údajně poškodil i několik 
budov na povrchu. Pocítili jej i lidé na 
povrchu. Otřes patřil mezi ty silnější, 
nezpůsobil žádnu škodu v podzemí ani na 
povrchu.

• • •
Ústavní soud (ÚS) se bude v lednu veřejně 
zabývat nároky Alžběty Pezoldové, jež 
řadu let bojuje o navrácení někdejších držav 
hlubocké větve rodu Schwarzenbergů 
včetně řady kulturních památek. Senát 
se soudkyní-zpravodajkou Eliškou 
Wagnerovou konkrétně projedná stížnost 
ve sporu o navrácení Schwarzenberské 
hrobky v Domaníně u Třeboně. Jednání 
soud svolal na 7. ledna. Pezoldová dosud 
u českých soudů nikdy neuspěla. 

• • •
5.12.

Premiér a šéf ODS Mirek Topolánek 
varoval v úvodu kongresu ODS před 
vytunelováním strany. Měli bychom 
zabránit provokacím těch, kteří chtějí 
zneužít situace k vlastní prezentaci, odkázal 
Topolánek hned v prvním proslovu na 
spory uvnitř strany po prohře v krajských 
a senátních volbách. Strana musí podle něj 
táhnout za jeden provaz, aby ODS mohla 
v dalších volbách zvítězit.

• • •
Předseda ČSSD Jiří Paroubek několik 
hodin před zahájením volebního kongresu 
vládní ODS připustil možnost podpory 
menšinové vlády občanských demokratů, 
pokud by ji kandidát na šéfa strany Pavel 
Bém prosadil. Podmínkou by ale musely 
být “rychlé předčasné volby”, řekl 
Paroubek.

• • •
Páteční schůzku prezidenta Václava Klause 
s europoslanci doprovodila podle Hradu 
ostrá diplomatická roztržka kvůli názorům 
hlavy státu na EU. Vedoucí Klausovy 
kanceláře Jiří Weigl novinářům řekl, že 
šéf frakce evropských zelených Daniel 
Cohn-Bendit pojal jednání jako “velkou 
provokaci”. Europoslanec prohlásil, že 
Klaus se choval jako paranoik. Předseda 
Evropského parlamentu a šéf delegace 
Hans-Gert Pöttering však soudí, že schůzka 
na Hradě se odehrála poměrně standardně. 
Hrad má jiný názor. “Pan Cohn-Bendit 
zřejmě pojal svoji návštěvu na Pražském 
hradě i informování o ní jako velkou 
provokaci a tímto způsobem i při jednání 
s prezidentem republiky vystupoval. A 
musím skutečně říct, že takový tón a styl 
jednání s hlavou našeho státu v těchto 
prostorách nezazněl po desetiletí. Je to 
politováníhodné,” řekl Weigl.

• • •
S projevem při zahájení českého 
předsednictví v EU vystoupí v lednu v 
Evropském parlamentu (EP) patrně jen 
premiér a budoucí předseda Evropské 
rady Mirek Topolánek. Prezident Václav 
Klaus by k europoslancům mohl promluvit 
nejspíš až v únoru nebo březnu, řekl 
novinářům šéf EP Hans-Gert Pöttering.

• • •
Prahu příští týden čekají demonstrace proti 

rasismu, neonacismu a násilí. Na středeční 
večer svolalo demonstraci s názvem “Stop 
neonacismu - Posviťme si na neonacisty” 
občanské sdružení Tolerance a občanská 
společnost, které dlouhodobě monitoruje 
aktivity neonacistů a příznivců ultrapravice. 
Na sobotu pak naplánovala svou akci i 
krajně levicová Antifašistická akce (AFA). 
Obě demonstrace reagují především na 
nedávné události z litvínovského sídliště 
Janov.

• • •
K policii letos nastoupilo nejvíce lidí 
za posledních pět let. Řady policistů v 
letošním roce rozšířilo 3881 lidí, odešlo 
jich 3237. Loni k policii přišlo přes 2400 
lidí, opustilo ji ale tehdy téměř 5500 lidí. 

• • •
Údajně nejdražší diamant v České 
republice byl tento týden prodán na výstavě 
diamantů a šperků, která se koná v Praze. 
Svého majitele našel za 34 milionů korun. 
Podle pořadatelů výstavy jde o diamant o 
váze 11,83 karátu a nejvyšším možným 
stupněm čistoty.

• • •
Nové vedení středočeského hejtmanství 
přepracovalo plány na vytvoření 
krajské vysoké školy. Rektorát budoucí 
Středočeské univerzity by podle nové 
krajské reprezentace neměl sídlit v 
Poděbradech, jak se původně zamýšlelo, 
ale v bývalé Jezuitské koleji v Kutné 
Hoře. Děkanáty by pak měly do budoucna 
fungovat v každém okresním městě. Škola 
má navíc vedle bakalářských oborů nabízet 
i magisterské či doktorandské stadium.

• • •
Lidé v několika českých městech budou 
mít až do Vánoc šanci potkávat v ulicích 
studenty v kostýmech sněhuláků, kteří je 
budou informovat o projektu nazvaném 
Zachraňte Ježíška. Projekt chce bojovat 
za záchranu tradičního českého Ježíška a 
dalších tradic. 

• • •
6.12.

Prezident Václav Klaus se na kongresu 
ODS v pražských Vysočanech vzdal funkce 
čestného předsedy občanských demokratů. 
Po 18 letech tak zpřetrhal vazby na stranu, 
kterou zakládal. Nelíbí se mu, že se ODS 
posunula do politického středu. Část 
delegátů nese prezidentovo rozhodnutí s 
lítostí, vedení ale tvrdí, že krok nejsilnější 
vládní stranu neoslabí. 

• • •
V pražských Vysočanech se sešlo zhruba 
300 příznivců krajně pravicové Dělnické 
strany (DS), kteří protestovali proti návrhu 
vlády tuto stranu zakázat. Na zhruba 
hodinovou akci, která se konala přímo 
naproti hotelu, v němž zasedá kongres 
ODS, dohlíželo pět stovek policistů. 
Demonstrace se obešla bez větších 
incidentů.

• • •
7.12.

Premiér Mirek Topolánek obhájil funkci 
předsedy ODS. Na vysočanském kongresu 
porazil pražského primátora Pavla Béma 
v poměru 284 ku 162 hlasům. Topolánek 
tak povede stranu další dva roky, v pátek 
se totiž pražské ODS nepodařilo prosadit 
zkrácení mandátu předsednictva na jeden 
rok. Delegáti kongresu dali současnému 
předsedovi důvěru přes drtivou porážku 
ODS v senátních a krajských volbách. 
Topolánek jim slíbil sjednotit stranu. 
Zavázal se také, že se poučí z chyb. 
Na první tiskové konferenci po svém 
znovuzvolení řekl, že se chce nyní věnovat 
hlavně přípravám na české předsednictví v 
EU.

• • •
Prezident Václav Klaus poblahopřál 
Mirku Topolánkovi k opětovnému zvolení 
do čela ODS. Klaus tak učinil jeden den 

poté, co se na víkendovém kongresu 
občanských demokratů vzdal své funkce 
čestného předsedy strany. Topolánek se s 
Klausem dostal v poslední době do střetu 
kvůli celkovému směřování ODS a také 
například kvůli unijní lisabonské smlouvě, 
která má za cíl reformovat činnost 
rozšířené EU. Klaus se zněním “Lisabonu” 
nesouhlasí, Topolánek je naopak pro jeho 
přijetí. 

• • •
Prvním místopředsedou ODS se stal dosud 
nepříliš známý starosta Prahy 13 David 
Vodrážka. Hlasovalo pro něj 333 delegátů 
kongresu ODS. Vodrážka je “novou 
tváří”. Do strany vstoupil před deseti 
lety. Upozornil, že ODS je rozdělena na 
regiony a hlavní město. Pražská organizace 
dlouhodobě kritizuje, že ačkoli má nejlepší 
volební výsledky, ve vedení strany je 
podceňována. 

• • •
Privatizace Letiště Praha se podle 
pondělního vydání týdeníku Euro 
zpožďuje. Společnost Deutsche Bank, 
která byla jedním ze sedmi původních 
uchazečů o poradce při prodeji letiště, se 
před pár týdny odvolala proti rozhodnutí 
ministerstva financí vyřadit ji ze soutěže.

• • •
Schodek státního rozpočetu pro příští rok 
bude zřejmě vyšší, než navržených 38,1 
miliardy korun. Vyplývá to z vyjádření 
ministra financí Miroslava Kalouska v 
pořadu TV Prima Partie. Podle ministra 
je totiž možné udržet schodek nezměněný 
jen pokud bude hospodářský růst nad třemi 
procenty.

• • •
Plná nadějí, očekávání a emocí byla před 
dvaceti lety schůzka osmi československých 
disidentů s tehdejším francouzským 
prezidentem Francoisem Mitterrandem. 
Takzvanou snídani s disidenty 9. prosince 
1988 se podařilo francouzské straně 
prosadit jen za cenu hrozby, že prezident 
návštěvu Československa zruší. Snídaně 
též předznamenala opoziční manifestaci 
následujícího dne, která byla první svého 
druhu od šedesátých let. Snídani tehdy 
Mitterrrand zahájil proroctvím, že “je rád, 
že se zde setkává s předními osobnostmi 
doby příští”. A opravdu - na další snídani 
o necelé dva roky později se už vítal nikoli 
s disidentem, ale s kolegou prezidentem 
Václavem Havlem. 

• • •
Labe letos lodním dopravcům extrémně 
nepřeje. Jak vyplývá ze statistik 
ministerstva dopravy, od poloviny června 
do konce listopadu bylo v úseku u hranic s 
Německem prakticky neprůjezdné. Firmy 
závislé na lodní dopravě odhadují škody 
na stovky milionů korun, někteří rejdaři 
dali své lodě sešrotovat či je poslali do 
zahraničí.

• • •
V Bloomfieldu v americkém státě 
Connecticut zemřel v pátek hudebník 
a hudební publicista Joža Karas, který 
se zasloužil o objevení desítek skladeb 
složených za války vězni nacistického 
koncentračního tábora v Terezíně. Bylo 
mu 82 let. Bádáním o hudbě z Terezína 
se počínaje rokem 1970 zabýval 25 let, 
během nichž shromáždil více než 50 
partitur napsaných v tomto koncentráku.  

• • •
V New Yorku končí přehlídka současných 
českých filmů, kterou ve spolupráci s 
prestižním kinem BAMcinématek při 
Brooklynské hudební akademii (BAM) 
už podeváté připravilo newyorské České 
centrum. Úvod a závěr tohoto festivalu 
patřil Bohdanu Slámovi a jeho filmům 
Štěstí a Vesnický učitel. Ten by měl být 
zařazen do distribuce v amerických kinech. 
Na newyorské přehlídce se promítaly 
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Czechs and Slovaks all over the world 
are very fond of their Christmas customs.  
It is fun to join in the celebration and try 
it the Czech way.  Christmas - in Czech 
“Vánoce” - is practically celebrated during 
the same time as in Canada but there are 
some differences. 

For most Czechs, December 24 is 
the most enjoyable day of the Christmas 
holidays.  All preparations culminate 
this very day. Czechs celebrate “name 
days” - every day of the year has a name 
assigned to it - and December 24 is Adam 
and Eva’s name day.  It is another symbol 
of the time that means “the beginning”. 
Czechs, regardless of 
their personal attitude 
to religion, celebrate the 
birth of Jesus - “Ježíšek” 
on Christmas Eve.

The Czech name given 
to Christmas Eve literally 
means “Generous Day”, 
(Štědrý den) probably for the wealth of 
food that has traditionally been served 
for Christmas dinner. Even poor families 
would make sure that their plates were 
full on this one day of the year. Carp was 

the most affordable fish to put on the table 
in the past. That  is the reason why it is 
the symbol of the Czech 
Christmas Eve evening 
dinner for centuries.

One pride of the Czech 
nation is that Czechs 
invented a way to raise 
Carp in artificial ponds to 
solve the fact that theirs 
is a landlocked country 
with only small streams as 
natural water sources due to 
the European water divide. 
In the Trebon region, production of Carp 

dates back to the 15th and 16th 
centuries, when monks dug 
out huge numbers of artificial 
lakes for fish production. 
Strings of such lakes were 
built all over the region 
and provided such plentiful 
amount of Carp, that it was 

inexpensive and in the16th century was 
already being exported to other lands. Until 
today it is still raised in these manmade 
ponds and then sold from large tubs placed 
on the streets and town squares a few days 

before Christmas. You will not see this 
sight at any other time of the year. Some 

families keep their Carp 
in the bathtub for several 
days as a temporary pet 
for their children - but 
only until Christmas 
Eve, when they are killed 
and cooked as the main 
festive meal.

    Czechs usually 
decorate their Christmas 
tree on the 
morning of 

December 24th and families with 
little children will often keep the 
room with the Christmas tree 
locked to create the proper evening 
miracle for them. It is decorated 
with traditional Czech Christmas 
ornaments are made from natural 
materials like straw, poppy and 
wood. They like their decorations to be 
edible, so you can often find chocolate, 
apples, nuts and beautiful gingerbread  
cookies on the Christmas tree. 

In many households, all preparations for 
the most festive dinner of the year - Christmas 

Celebrate Christmas the Czech way

Dinner - are made during the day. Dinner is 
served after sunset (traditionally, it should 
not be served until after the first star has 
come out) and consists of carp and potato 
salad, sometimes preceded by mushroom, 
sauerkraut or fish soup. Did you know that 
Carp can supposedly be prepared a hundred 
different ways? Over the centuries, Czechs 
collected very large number of recepies so 
the Christmas Carp can always be original. 
Dinner can be finished with dessert, such as 
apple strudel. 

A traditional Christmas 
bread called “Vánočka” 
used to be a part of the 
Christmas dinner in the 
past but today it has lost 
its “only Christmas” 
connotation and is eaten 
year-round. Noneless, 
“Vánočka” is usually part 
of the celebrations - often 

as special decoration in the form of a wreath 
with bows. After dinner, everyone around 
the table may sing Christmas carols before 
moving to the Christmas tree, which is all 
lit up and beautiful. By then, presents have 
been placed under the tree. Czech children 

cont. page 11
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Seeing I believing, as the saying goes. 
Czech visual art will impress, because it 
meets or even surpasses world standards.  
We wrote before that small countries get 
little exposure for most of their creative 
efforts, and this applies to the majority of 
world-class Czech painters and sculptors.  
Proof:  A superb collection of medieval art, 
as part of the National Gallery in Prague, 
can be found at the Convent of St. Agnes 
of Bohemia.  
The venue enhances the impact of this 
remarkable collection.  And  then there 
are the other major exhibits, namely the 
National Gallery’s modern art collection 
(sculptures in the town of Zbraslav, visual 
art  at the architecturally interesting Prague 
Trade Fair Palace).  

The Gothic period
King Charles IV 
(1346 – 1378) was the 
first Czech ruler who 
was also the German 
king and the Roman 
emperor.  He resided 
in Prague and the city 
prospered financially 
and culturally during 
his reign. Founding 
Charles university, 
building the Charles 
bridge and Karlštejn 
castle (his summer 
residence), enlarging St.Vitus cahedral 
were just some of his major projects.  So 
one can say if you know Notre Dame in 
Paris, nowadays you should know St. 
Vitus in Prague.  Similarly, if you know 

Fra Angelico, for example, you should 
know 14th century Czech painter Master 
Theodorik.  He became court painter to 
Charles IV.  Visiting Karlštejn, you will 
see Theodorik’s dozens of images of vivid, 
full-figured saints that seem to burst from 
their frames. 
 
The Gothic style, which flourished in the 
country for three centuries, provided artists 
of the time the opportunity to express 
the specific character of the country, the 
views, feelings and aspirations of its 
population.  The centre of sculpture at the 
time of Charles IV was the workshop of 
Peter Parléř.  It employed Czech, German 
and French stonemasons, many of whose 
works survived to this day. Its greatest 
masterpieces may be found within the 
confines of St. Vitus  cathedral as, for 

example, the tombstones of the Přemyslids 
and dozens of other sculptural artifacts.  

Many court painters were also retained, 
including  the above-mentioned Master 
Theodorik, Nicholas Wurmser of Strasbourg 
and Master Oswald.  Most of their work is 
somehow related to the  Christian church.  
The Kaufman Crucifiction is considered  
one of the prime examples of the great art 
of the times.

The Renaissance period
The stormy days during the Hussite 
uprising (1419 – 1434), temporarily halted 
artistic development in the country.  Many 
art treasures were destroyed.  It was not 
till the latter part of the fifteenth century 
that a group of wood carvers emerged, 

decorating  churches and 
reception rooms.  High quality 
murals were produced, as 
those  in St.Barbara’s cathedral 
in Kutná Hora. Hand-painted 
book illustration flourished.  
The Codex of Jena from the 
early 16th century contains 
many miniatures on Hussite 
themes.
The Renaissance style was 
introduced to the country 
by Italian artists, who came 
to the country on the behest 
of Jegiellonian kings.  They 

included stonemasons – an example of 
their work is the portal of St.George’s 
Romanesque church ar Prague castle and  
the sculpted decorations of Belvedere, 
the summer palace in the Royal Gerdens.  
Paolo della Stella and Alexander Colyn are 
the two leading artists that come to mind.
Thanks to the Holy Roman Emperor 
RudolfII (1552 – 1612), king of Bohemia, 
Hungary, Germany and the Romans, 
who made Prague his capital, artistic 
development surpassed that of any 
previous period.
His collection of Renaissance works 
had no equal, including paintings by 
Hieronymus Bosch, Hubert van Eyck, 
Roger van der Weyden and Peter Brueghel, 
among his 3000 works.  He supported a 
group of painters, among whom Guiseppe 
Arcimboldo was the most original.  He has 
been celebrated as anticipating  surrealism 
and pop art in the style of his work.

The most prolific court artist of the time 
was Bartolomeus Spranger.  He provided 
Rudolf with a steady stream of paintings 
consisting of mythologies, allegories, 
religious themes and occasional portraits.
  
The Baroque period
Here you find another rich era of Czech 
painting and  sculpture.  Prague became a 
major centre of Baroque culture in Europe 

(first half of 18th century).  The pioneer of 
the Baroque style in Czech art was Karel 
Skréta.  Apart from painting, he produced 

many graphic designs for engravers in 
Prague and Augsburg.  Probably the most 
famous graphic designer of the time was 
Václav Hollar whose graphic cityscapes 

found international recognition,  with 
some of his work to be found in the British 
museum in London. 
Famous names of artists resident in the 
country include: J.B.Fischer of Erlach, 
Mathias Bernard Braun, P.J. Brandl, 
V.Reiner and court and guild painters, 
as well as artists from the holy orders. 
The family workshops of sculptors 
Brauns, Brokofs, Platzers and others 
were overwhelmed with commissions.  
The permeation of architecture, painting, 
sculpture and furnishings transformed the 
Baroque style into an impressive synthesis.  
Travelling through the Czech Republic 
will open your eyes to countless examples 
of chateaus, churches, monasteries and 
pilgrimage sacred sites with carefully 
coordinated landscaping.

19th Century art
Historically, the period of reforms 
introduced by Emperor Joseph II (1780 
– 1790), in contrast to the opressive 
reign of his mother the Empress Maria 
Theresa (1740 –1780), was one of a 

The culture of our land: visual art  part 1 by Ernie Zucker

profound decline. In original painting 
and sculpture.  Second-hand older pieces 
of art were readily available.  It took the 
newly founded Association of Patriotic Art 
Lovers some time to revive Czech cultural 
endeavours. 
Antonín Mánes, in the early 19th century,  
was the first artist of significance of 
this period.  He became a teacher of 
landscape painting.  His son Joseph 
Mánes is considered to be the founder 
of the flourishing treasury (hundreds) of 
Czech painters that worked in subsequent 
centuries. A small but influentiial gallery 
on the riverside in Prague is named after 
him.   An important landscape painter 
working at the time was Adolf Kosárek.  
Karel Purkyně, the greatest painter of 

this generation, painted portraits in 
monumental style and his still -lives 
excelled in the expression of character and 
the display of versatility of his brush work.  
His contemporaries Jaroslav Cermák, 
Soběslav Pinkas and Viktor Barvitius 
widened their horizons by spending time 
and working in Paris.

We will continue our overview of the 
treasures of the Czech art in Part 2. The 
second part of the History of Czech Art 
will be featured in a forthcoming issue of 
Nový domov.

The author is a member of the Board 
of Directors of the Masaryk Memorial 
Institute who has been active in the effort 
to find new readers for Nový domov 
among young Czech and Slovak, second 
and third generation compatriots, as well 
as potential new members of the Institute.  

Charles IV  by Petr Parléř

Master Theodorik: St.Mathias

Church in Kutná Hora

“Pride” by Mathias Bernard Braun

St. Catherine by Karel Škréta

Josef Mánes’s The Dressmaker

Karel Purkyně, Portrait of blacksmith Jech
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What connects the people in the Czech 
community? Is it the history, the food, a 
common ancestry or just the language?  It 
is probably a mixture of all of these, but it 
seems that language is the strongest link. We 
wanted to find out what connects a certain 
group of friends, who organize themselves 
through Czech Meetup. Toronto’s Czech 
Language Meetup Group has grown into 
a lively community that meets regularly. 

From its begining on a wintery night in 
2004, when only a few people took part in 
it, this group counts several hundred and 
is still growing. Despite the group’s title, 
one doesn’t need to be fluent in Czech 
(or Slovak) to be a member. Anyone with 
an interest in Czech, Moravian or Slovak 
culture or with professional or personal 
ties to the Czech or Slovak Republics is 
welcome to join in at the gatherings. In 
addition to memorable nights out, past 
events have also included dinners and 
brunches at Czech restaurants in Toronto, 
a tour at a brewery, wine-tastings, karaoke 
and partying with a Czech soccer team. 
All of these activities are planned under 
the watchfull eye of Silvester Šedivý. His 
interest in the Czech language and culture 
started in quite a surprising way, so we 
asked Silvester several questions on the 
subject:

What is the Czech Meetup?

believe that Christmas gifts are brought 
by Baby Jesus (Ježíšek) who comes into 
the room through the window to leave the 
presents. Unlike Santa Claus, Baby Jesus is 
a rather abstract figure with no particular 
physical image attached to him, and no one 
knows where he lives. Just like 
Santa though, he receives wish-
list letters from Czech children 
a few weeks before Christmas. 

Christmas Eve is associated 
with many superstitions that 
usually relate to life, love, and 
destiny that awaits one in the 
year to come. 

According to one Czech 
Christmas custom, one is 
supposed to fast all day to 
see the “golden piglet” (zlaté 
prasátko) in the evening.  All 
of the household customs 
are done just for fun.  
It makes Christmas time a time of wonderful 
connection to the deep past of the nation - 
Christian as well as Pagan. 

 Some people end Christmas Eve by 
attending a midnight mass (půlnoční mše) 
at a local church. In the Czech Republic 
Christmas stretches over December 25 
and 26, which are also referred to as the 

First and Second Christmas Holidays, or 
the Christmas Feast (Boží hod vánoční) 
and St. Stephen’s Day (Sv. Štěpán). On 
St. Stephen’s Day, children, students, 
teachers, and the poor used to go around 
people’s homes singing Christmas carols. 

Nowadays, families stay at home and relax 
or visit relatives and friends to share the 
special time.

As we said, the Czech Christmas dinner 
(December 24) is connected with a great 
number of different customs, rules and 
superstitions. Quite a few of them are 

still observed today, but mostly for fun. It 
must have been quite a challenge to put 
the dinner together and go through with it 
without a mistake if all the customs were 
to be seriously followed! Here are some of 
them: 

* No lights should be lit in the house before 
the first star comes out. After it does, dinner 
can be served.
* The table should be set for an even 
number of guests. An extra plate can be 
used to even out the number of guests. An 
odd number brings bad luck or death.
* An extra plate should be prepared in case 

an unexpected guest or a person in need 
comes by the house at dinner time.
* No one should sit with their back to the 
door.
* Christmas dinner should consist of nine 
courses including soup, bread with honey, 

carp, potato salad, fruit (dried, 
fresh or canned), dessert (apple 
strudel or vánočka Christmas 
bread), and other foods.
* No one should ever get up from 
the Christmas table until everyone 
has finished their dinner. Doing so 
brings bad luck and death in the 
family.
* Everyone should finish their 
dinner and leave nothing on the 
plate.
* The first person to leave the table 
after dinner would be the first one 
to die in the coming year - that is 
why everyone should get up from 

the table at the same time.
* Any leftovers from dinner (crumbs, 
fishbones, etc.) should be buried around the 
trees to ensure they will bear lots of fruit.
* All household animals should be fed 
after dinner so that no one goes hungry on 
Christmas Eve.                     
                                              Alena Kottová

   Many Czech families keep the carp for few days in a tub before preparing it for a dinner             vánočka - Christmas Bread

When did you come to Canada?
My parents left Czechoslovakia in 1969 
with me and my 2 sisters. My parents did 
not believe that the Prague spring would 
work and had planned this even before the 
Soviet invasion of ‘68. We then spent two 
years ping-ponging back and forth between 
Austria and Italy before finally settling 
down in Canada.
Did your parents keep in touch with their 
original homeland? 
After they emigrated, my parents maintained 
occasional contact with their relatives who 
remained in Czechoslovakia. My father 
returned to live there shortly after the 
Communists fell. My mother then went 
several times to visit him.
What led you to start the Czech Meetup 
group?
I returned to the Czech Republic for the first 
time in April of 2004 after my father passed 
away. He chose to be buried there and I went 
for the funeral. I had always considered 
myself as a Canadian whose ethnic origin 
happened to be Czech. However, as the 
plane approached the airport in Prague - 
before my feet even touched Czech soil - 
I began to feel a strong connection to my 
native land. One day after I returned, when I 
was feeling a particularly strong yearning for 
some kind of Czech connection, I typed the 
words “Toronto Czech Group” into Google. 
The Toronto Czech Meetup Group was the 
first hit. There had been a small group that 
had been meeting regularly. However, once 
Meetup started charging fees, they no longer 
met through Meetup. The fees weren’t that 
high, $10 USD, if I remember correctly. So 
I decided to pay them for 6 months and see 
what would happen. By paying the fees, I 
became the Organizer.
What are your interests and hobbies?
I’m a bit of a family man and spending 
time with my wife and 11-year old son is 
a priority for me. I love the outdoors and 
enjoy hiking, cycling and swimming. I’m 
also a big fan of NFL football and MMA 
(Mixed Martial Arts). 
I think you are getting married, is your 
fiancé Czech?
Actually, I’m already married now. We 

got married at the end of September and 
no, she’s not Czech, she’s Italian. She’s 
learned a few Czech words (“pivo” being 
an important one) and attended a few Czech 
meetups. She didn’t drink beer until she met 
me. Then I introduced her to Czech beer. She 
now enjoys the occasional Pilsner Urquell 
and Steamwhistle. We’re hoping to visit the 
Czech Republic together next summer.

Are you interested in reading Novy Domov? 
What content would you like to see? 
I recently registered for the online version 
and plan to start reading it. If you conduct a 
follow up interview in a couple of months
I’ll hopefully be able to answer your other 
questions about ND.
How important is the Czech community 
and its activities for you?
I have to admit that I’m not all that well 
plugged into the Czech community in 
Toronto. The Czech meetup group is my only 
local Czech link right now. As I mentioned 
earlier, I didn’t feel a very strong connection 
to my Czech roots until recently. However, 
as my Czech improves and I get to know 

more Czechs in Toronto, I’m hoping that will 
change. I guess this would be another good 
question for a follow up interview.
Do you watch any Czech sports? 
A little bit. I follow the Czech national soccer 
team during the World and Euro cups and the 
hockey team during international tournaments. 
I was depressed for 3 days after we lost the 
semi finals to Greece in the 2004 Euro Cup.

What message do you have for our 
readers?
I would like to let your readers know that we 
welcome all Czech speakers to our meetups, 
regardless of age, sex, religion, ethnic 
background, occupation, etc. 
Check out our wesite on http://czech.meetup.
com/44. It’s free to register and you can see 
what’s going on. We usually meet on the third 
Saturday of the month. If you heard about 
us through Novy Domov, let me or Katka 
know so that we can give Jerry and Alena the 
proper credit. Thank you for your interest in 
our group.

Jerry Kott, photo: Alena Kottova

Silvester Šedivý, The Czech Meetup organizer

Meetup friends in lively conversation

Christmas the Czech way ... cont. from front page



The foretelling of the future and predicting 
the well-being of the family in the coming 
year is connected with many popular 
Christmas customs some of which are still 
practiced today. 
The Floating of Walnut Shells
Little boats are made out of empty 
walnut shells and each family member 
places a little burning candle into a shell. 
Everyone’s shells are then floated on a 

bowl of water. If the shell makes it across 
the bowl, its owner will live a long and 
healthy life. A shell that sinks brings bad 
luck to its owner. 
The Cutting of the Apple
After Christmas dinner, every person 
present at the table cuts an apple in half 
(crosswise, from the stem down). Both 
halves are shown to everyone around the 

table. If the core is shaped as a star, it means 
that everyone will get together next year in 
happiness and health. A four-pointed cross 
is a bad omen and means that someone at 
the table will fall ill or die within a year. 
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The Pouring of Lead
A piece of lead is melted over fire and 
then poured into a container of water. 
The resulting shape will tell the pourer’s 
destiny. 
There are lots of Christmas customs that 
help young girls in the family find out if 
they will get married in the year to come. 
Cherry Tree Twigs (Barborky)
On December 4, St. Barbora’s Day, an 

unmarried girl is supposed to cut a twig 
off of a cherry tree and put it in water. If 
the twig blooms by Christmas Eve, the girl 
will marry within a year. 
The Throwing of the Shoe
An unmarried girl is supposed to throw 
a shoe over her shoulder and towards the 
door. If the shoe lands with the toe pointing 
towards the door, the girl will marry within 

a year. 
The Shaking of the Elder Tree
An unmarried girl is supposed to 
shake an elder tree and if a dog 
barks, she will marry a man who 
lives in the direction from which 
the dog bark came.

Although Czech Christmas has 
traditionally been focused on 
spirituality and family rather than 
on material possessions, there are 
a few customs relating to money 
and wealth.

Fish Scales
Fish scales should be placed under 
Christmas dinner plates or under the 
tablecloth to bring wealth to the house. 
Carrying a fish scale in a wallet all year 
will ensure that money will not run out.

Czech Christmas Recipes Foretelling the Future

Surprise your friends with Czech Christmas and New Year’s Greetings 
Veselé Vánoce! ... (Merry Christmas!)
Hezké svátky! or Krásné svátky! ... (Happy Holidays!)
Šťastný nový rok! ... (Happy New Year!)
Veselé Vánoce a šťastný nový rok! ... (Merry Christmas and Happy New Year!)

Write a holiday card:
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje [name]!
(Merry Christmas and Happy New Year from [name]!)

Příjemné svátky a hodně štěstí v novém roce přeje [name]!
(Happy Holidays and good fortune in the New Year from [name]!) 

Remember:
If your card is coming from more than one person, just change “přeje” to “přejí” - 
like this: ...přejí [name a name]! (...from [name and name]!)
Czech Christmas cards often include wishes for a happy and successful new year
“Nový rok” with a capital “N” means New Year’s Day (January 1st), while “nový 
rok” with a lower-case “n” refers to the whole upcoming year.

Učte angličtinu, získejte zkušenosti ...
Kdo by měl zájem odjet na 2-3 měsíce vyučovat angličtinu do ČR?
Jednalo by se o individuální intenzívní výuku ředitele české společnosti. 
Preferován je buď rodilý mluvčí se znalostí češtiny nebo rodilý Čech s velmi 
dobrou znalosti angličtiny. V případě zajmu, zašlete, prosím, svůj kontakt (se 
stručnou referenci) na info@agra.cz, od zástupce společnosti budete zpětně 
kontaktováni a obdržíte také vice informaci.

Teach English 101 in the Czech Republic for 2-3 months ...
The director of a Czech based corporation is looking for a teacher of English 
for individual intensive lessons. A succesfull candidate is preferably either 
a native English speaker with fluent Czech or a native Czech with excellent 
English. If you are interested please, send your contact information (including 
brief reference) to info@agra.cz. A company representative will contact you 
with more information. 

Can you find correct words identifying the items on the picture in Czech and cross them 
in the box on the right? You can find the right answer to the childrens riddle. 

Gingerbread Cookies for the Christmas 
Tree - Perník na figurky

2 1/3 cups flour, 
1 1/4 cups of sugar, 
8 teaspoons of Gingerbread Spice, 
1/2 teaspoon baking soda
2 tablespoons honey, heated to lukewarm
2 eggs, lightly beaten
1 tablespoon rum
1 teaspoon grated lemon peel
1 egg, lightly beaten
Gingerbread Spice: 1 teaspoons ground 
cinnamon, 2 teaspoons ground cloves, 2 
teaspoons ground allspice, 4 teaspoons 
ground anise, 4 teaspoons ground star 
anise, 4 teaspoons vanilla sugar.

Sift all dry ingredients onto a pastry board. Add 
the remaining ingredients except the single egg, 
and work into a firm dough. Let stand overnight 
in a cool place. Next day, roll out 1/4 inch thick. 
Cut out different shapes - stars, flowers, angels 
etc. Brush with the remaining egg. Place on a 
non stick baking sheet and bake in a preheated 
oven for 20-30 minutes. Decorate with icing.

Vanilla Crescents - Vanilkové rohlíčky

1 1/3 cups flour
2 tablespoons sugar
1/3 cup ground almonds or filberts
1/2 cup butter
1 egg yolk
1 teaspoon vanilla
1 cup icing sugar with vanilla sugar to 
wrap the finished crescents.

Mix together flour, sugar and almonds. Cut in 
butter, add egg yolk and vanilla and work quickly 
into a dough. Chill for about 1 hour. Shape into 
small crescents and bake in a preheated oven (300 
deg) for 15-20 minutes or until pinkish brown. 
When finished, roll in vanilla sugar while hot.
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ještě snímky O rodičích a dětech režiséra 
Vladimíra Michálka, Děti noci Michaely 
Pavlátové, Vratné lahve Jana Svěráka, 
Ztracená dovolená Lucie Králové a 
Medvídek Jana Hřebejka. 

• • •
Česká režisérka Helena Třeštíková 
převzala v Kodani cenu Evropské 
filmové akademie (EFA) Prix Arte 2008 v 
kategorii dokument za svůj snímek René. 
Helena Třeštíková je vůbec první českou 
držitelkou prestižního ocenění, kterému se 
říká “evropský Oscar”.  

• • •
Nejdražším dílem aukce v hotelu Hilton se 
stal obraz Jana Zrzavého Via Apia z roku 
1943, který se prodal za 2,050.000 korun. 
ČTK to řekl majitel pořádající Galerie Art 
Praha Vladimír Neubert. Dražba nabídla 
přes 500 uměleckých děl starých mistrů, 
krajinářů 19. století, klasické moderny i 
současného českého umění.

• • •
8.12.

Vzhledem k nadcházejícímu českému 
předsednictví v Evropské unii by bylo 
nešťastné, pokud by Česko odkládalo 
ratifikaci lisabonské smlouvy o reformě 
unijních institucí. V Bruselu to uvedl 
ministr zahraniční Karel Schwarzenberg. 
Dokument považuje za stejně důležitý 
jako smlouvy o případném umístnění 
amerického protiraketového radaru v ČR.

• • •
Prezident Václav Klaus, který je odpůrcem 
lisabonské smlouvy, nechce nijak radit 
Irsku, co by nyní mělo nebo nemělo dělat 
s tímto dokumentem, a respektuje irský 
postoj. Dublin tento týden na summitu EU 
přislíbí, že se v zemi bude příští rok konat 
nové referendum o lisabonské smlouvě.

• • •
Na podporu národního výzkumu a vývoje je 
pro Česko z evropských peněz připraveno 
zhruba 53 miliard korun. Peníze, které 
bude možné čerpat až do roku 2013, jsou 
určeny zejména pro vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce a další neziskové 
organizace, které se zabývají výzkumem 
a vývojem.

• • •
Míra nezaměstnanosti v listopadu 
vzrostla na 5,3 procenta z říjnových 5,2 
procenta. Počet lidí bez práce, kteří mohli 
bezprostředně nastoupit do zaměstnání, se 
zvýšil na 300.237 osob.

• • •
Čeští vědci zvládli a úspěšně užívají 
technologii přípravy speciálních buněk, 
které svými vlastnostmi odpovídají 
zárodečným kmenovým buňkám. Vyhnou 
se tak při jejich přípravě etickému 
problému s ničením lidských zárodků.

• • •
Díky návštěvě francouzského prezidenta 
Francoise Mitterranda bylo 10. prosince 
1988 na Den lidských práv poprvé 
od nástupu normalizace umožněno 
nezávislým hnutím uspořádat veřejné 
shromáždění. Mitterrand byl vůbec prvním 
francouzským prezidentem, který oficiálně 
navštívil Československo.

• • •
I když se veřejnost v médiích či ve veřejném 
životě setkává s tím, že někteří lidé jsou 
označováni za šlechtice a oslovováni jako 
kníže či hrabě, používání šlechtických titulů 
bylo v Československu před devadesáti 
lety zrušeno. Stalo se tak 10. prosince 1918 
zákonem č. 61/1918, kterým se zrušují 
šlechtictví, řády a tituly. Zákon přijalo 
tehdejší revoluční Národní shromáždění 
mezi prvními právními normami nového 
státu. Tehdejší zákonodárci zvolili pro 
samostatný československý stát formu 
republiky, v níž byly jakékoli šlechtické 
výsady nepřípustné.

• • •

Již 75 let je budova číslo 12 na Vinohradské 
třídě v Praze místem, odkud do éteru 
vysílá původně Československý a nyní 
Český rozhlas. Budova byla slavnostně 
otevřena 10. prosince 1933 a rozhlas tak 
dostal opožděný dárek ke svým desátým 
narozeninám. Přestěhováním skončilo 
putování rozhlasové techniky i provozního 
zázemí z místa na místo.

• • •
Ivančice na Brněnsku, které jsou rodným 
městem slavného malíře Alfonse Muchy 
(1860 až 1939), se připojí k petici 
proti plánovanému přestěhování jeho 
monumentálního díla Slovanská epopej 
z Moravského Krumlova do Prahy. ČTK 
to řekl ivančický starosta Vojtěch Adam 
(KSČM).

• • •
Malí čeští stepaři se stali mistry světa v 
konkurenci kolegů ze tří desítek zemí. 
Mistrovství světa se konalo 3. až 5. prosince 
v německém městě Riese a Češi získali dvě 
zlaté a tři bronzové medaile. Mistrovství 
světa se zúčastnilo na 1500 stepařů ze 31 
zemí, včetně několika souborů z Česka.

• • •
9.12.

Poslanecká sněmovna přerušila projednání 
lisabonské smlouvy reformující Evropskou 
unii do 3. února příštího roku. Pro návrh 
hlasovalo 159 poslanců. 

• • •
Česká republika patří mezi země, kde je 
nejsilněji pociťována zkorumpovanost 
politických stran a kde je boj vlády proti 
korupci považován za neúčinný nebo 
velmi neúčinný. Vyplývá to z údajů, 
které zveřejnila organizace Transparency 
International. Do jejího žebříčku bylo 
pojato 26 zemí čtyř kontinentů. V 
průzkumu odpovídalo 2742 manažerů 
hodnocených zemí. Ve stupni vnímání 
zkorumpovanosti politických stran 
obsadila Česká republika třetí nejhorší 
pozici za Nigérií a Mexikem. Tento index 
nesrovnává Česko s rozvojovými zeměmi, 
ale ukazuje, jak korupci v jednotlivých 
oblastech vnímají lidé.

• • •
10.12.

Poslanecká sněmovna i přes odpor opozice 
schválila státní rozpočet na příští rok. Stát 
by tak měl hospodařit se schodkem 38,1 
miliardy korun. Poslanecká sněmovna ve 
středu v závěrečném čtení schválila návrh, 
aby daň z příjmů fyzických osob od příštího 
roku zůstala na 15 procentech. Sněmovna 
souhlasila s tím, aby v příštím roce plynulo 
na zvýšení platů ve veřejném sektoru o 
2,7 miliardy korun víc, než se původně 
plánovalo. Ruku pro vyšší platy zvedlo 
148 ze 192 poslanců. Místo plánovaných 
pěti procent si tak zaměstnanci veřejného 
sektoru mohou nominálně polepšit o 6,6 
procenta.

• • •
Senát schválil rozšíření NATO o Albánii 
a Chorvatsko. Bude-li stejně postupovat 
příští týden i Poslanecká sněmovna, pod 
dokumenty bude chybět už jen podpis 
prezidenta.

• • •
Tuzemské automobilky a jejich dodavatelé 
do poloviny příštího roku kvůli globální 
finanční krizi propustí více než 13.500 lidí, 
z toho 6400 kmenových zaměstnanců.

• • •
Provozovatel restaurace na Staroměstském 
náměstí v Praze našel pod svým podnikem 
dosud nezmapované gotické sklepy. 
Podzemní prostory byly zasypané již ve 
13. století, dříve než byl postaven Týnský 
chrám. Odkryté jsou tedy po 800 letech. 

• • •
11.12.

Senát podle očekávání schválil zvýšení 
počtu českých vojáků, kteří mají příští rok 

působit v zahraničních misích. Má jich být 
celkem téměř 1400. Rozšířit se má hlavně 
tým v Afghánistánu.

• • •
Lidé se od poloviny příštího roku už 
zřejmě nebudou moci úspěšně vyhýbat 
soudním obsílkám. Novela občanského 
soudního řádu, kterou ve čtvrtek schválil 
Senát, počítá s tím, že každý občan bude 
muset mít povinnou doručovací adresu. 

• • •
Za první tři čtvrtletí letošního roku se v 
Česku narodilo 91.300 dětí, tedy o 4900 
více než loni ve stejném období. Takzvaný 
babyboom, zaznamenávaný od roku 2002, 
již ale mírně zpomalil. Počet obyvatel 
vzrostl o 65.000; z toho ze zahraničí 
přišlo 51.400 migrantů. Česko tak ke 
konci září mělo nejvíc obyvatel od konce 
80. let minulého století, bylo jich 10,446 
milionu. 

• • •
12.12.

Návrh rozpočtu, který tento týden schválili 
poslanci, je podle prezidenta Václava 
Klause založen na fiktivních číslech. Jako 
ekonom se domnívá, že se vláda v důsledku 
světové finanční krize měla pokusit čísla v 
rozpočtu před jeho schválením revidovat.

• • •
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) 
představil delegaci Evropského parlamentu 
české priority pro předsednictví EU v 
oblasti práva. Česko bude prosazovat 
především rozvoj elektronické justice, 
zjednodušení dědického řízení v 
přeshraničních případech nebo vytvoření 
pravidel pro případ střetu pravomocí dvou 
členských států v trestních kauzách.

• • •
Senát schválil novelu zákona o katastru 
nemovitostí. Ta kromě jiného umožňuje, 
aby návrhy na zápis do katastru bylo 
možné podávat elektronicky za pomoci 
elektronického podpisu.

• • •
Lidovci jsou přesvědčeni, že rodiny s dětmi 
dotují státní rozpočet. Výdaje na péči o děti 
a jejich výchovu si totiž nemohou odečíst 
z daní na rozdíl od podnikatelů, kteří si tak 
odečítají firemní investice. Odhadem tak 
podle nich rodiny dotují stát souhrnnou 
částkou ve výši až 125 miliard korun 
ročně; bezdětní jsou podle nich těchto 
výdajů ušetřeni.

• • •
13.12.

České aerolinie nezruší v příštím roce 
bezplatné podávání občerstvení a 
nápojů v ekonomické třídě na palubách 
svých letadel, ale plánují rozšířit prodej 
doplňkových služeb.

• • •
Petici za záchranu Ježíška a dalších 
vánočních tradic, kterou začátkem prosince 
iniciovali čeští studenti, podepsalo už 
10.000 lidí.

• • •
ČSSD chystá vlastní program opatření 
proti hospodářské a finanční krizi. Jeho 
návrh, s nímž se seznámilo širší vedení 
strany, má 52 bodů. Počítá s tím, že se v 
Česku recese projeví se zpožděním, které 
může kulminovat až ve druhé polovině 
příštího roku.

• • •
Více než 18.000 podpisů shromáždili za 
měsíc pod peticí ‘Na komunisty si zvykat 
nechceme’ její organizátoři. Informovali 
o tom ČTK. Petice vznikla jako reakce 
na výsledky krajských voleb, kdy se do 
vedení regionů dostali bývalí vysocí 
členové předlistopadové KSČ.

• • •
České předsednictví v Evropské unii 
bude od 1. ledna 2009 zajišťovat podle 
aktuálních údajů 1577 úředníků, kteří 
musejí mít zkoušku z angličtiny. Znalost 

francouzštiny na úrovni mírně pokročilý 
je povinná pro 842 z nich. Zhruba čtyři 
pětiny úředníků už mají zkoušky za sebou

.• • •
14.12.

Energetici po čtyřech a půl měsících 
připojili opět k rozvodné síti první blok 
Temelína. ČTK to řekl Brom. Reaktor 
obsluha odstavila koncem července 
kvůli pravidelné obměně čtvrtiny paliva. 
Plánované dvouapůlměsíční přerušení 
výroby prodloužily technické potíže.

• • •
Brněnští skauti v sobotu přivezli z Vídně 
do Česka opět po roce betlémské světlo. 
Pro plamen, který má přinášet radost a 
pohodu všem lidem dobré vůle, si mohou 
lidé přijít poprvé v neděli na bohoslužbu 
do katedrály svatého Petra s Pavla na 
Petrově. Od 20. prosince začnou skauti 
světlo štafetově rozvážet po celé zemi.

• • •
Vojenská základna v Kandaháru, kde jsou 
nyní na návštěvě čeští poslanci, se v pondělí 
stala terčem raketového útoku. Informoval 
o tom server Novinky.cz, podle něhož však 
střely nezasáhly základnu, na níž působí 
čeští vojáci, a nikdo nebyl zraněn.

• • •
Středočeští zastupitelé odmítli umístění 
výstavby amerického protiraketového 
radaru v Brdech. Zamítavé stanovisko 
přijali na návrh KSČM jako doplňující 
usnesení k programovému prohlášení 
menšinové krajské vlády ČSSD.

• • •
15.12.

Dánsko od května zcela otevře svůj pracovní 
trh Čechům, Slovákům a lidem z dalších 
nových členských zemí EU. Vyplývá to z 
prohlášení tamního ministerstva práce, o 
němž ČTK informovali čeští diplomaté.

• • •
Česko by v době svého předsednictví EU 
mohlo organizovat nejen summit EU-
Izrael, ale možná i EU-Palestina, řekl 
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 
po jednání se svým egyptským kolegou 
Ahmadem Abúlem Ghajtem.

• • •
EU by v následujícím “českého” půlroku 
mohla uspořádat také například vůbec 
první summit s Pákistánem. Praha usiluje 
též o organizaci prvního seznamovacího 
summitu s novým americkým prezidentem 
Barackem Obamou.

• • •
16.12.

Personální změny v kabinetu projedná 
předseda ODS a premiér Mirek Topolánek 
se svými koaličními partnery a oznámí je 
ještě tento týden. 

• • •
Zlepšit podmínky pro sběr použitých 
baterií a akumulátorů a zvýšit tak podíl 
separace tohoto zvláštního odpadu má 
zajistit novela odpadového zákona, kterou 
v úterý přijala vláda.

• • •
Evropská unie se ve vztahu k Rusku chová 
podle exprezidenta Václava Havla příliš 
opatrně. Řekl to na úterní konferenci o 
EU a podpoře lidských práv a demokracie. 
Zároveň prohlásil, že unie by se měla 
výrazněji angažovat v otázkách lidských 
práv po celém světě a že by neměla 
nadřazovat ekonomické zájmy otázce 
lidských práv.

• • •
Prezident Václav Klaus na úterním sněmu 
Akademie věd vyzval vědce, aby vrátili 
rozum do debaty o globálním oteplování. 
Je přesvědčen, že ve veřejných debatách 
nemají hlasy akademiků chybět. “To je 
výzva,” řekl prezident. Klaus je znám 
nejen v Česku, ale i ve světě pochybnostmi 
o hlavním podílu lidské činnosti na 
globálním oteplování.

Zdroj: ČTK, Radio Praha
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Horúce leto ‘68: Napsáno pro nás a o nás
 Torontské slovenské divadlo vyrostlo 

ze základů Kanadskej základiny pro umenie 
a divadlo, jejíž založení se datuje říjnem 
1977. Má na svém seznamu hezkou řádku 
nádherných děl. Ti starší si pamatují na 
severoamerickou premiéru první slovenské 
opery Eugena Suchoňa Krútňava v 
michiganském Lansingu či na operetu Modrá 
ruža od Gejzi Dusíka, která byla uvedena v 
torontském, dodnes existujícícm divadle, 
Bluma Appel Theatre. Z novější doby si 
vzpomínáme na tvůrčí atmosféru vernisáží 
slovenských umělců žijících v emigraci, kupř. 
Vierky Teichnerové či Štefana Galvánka. 
K oblíbeným patřily i Večery poezie, 
připomeňme si třeba Pocta básnikovi, Báseň 
a pieseň sú sestry, Čas radosti veselosti, 
Shalom a další. Po třiceti poetických 
večerech přišla touha začít s dramatizací. 
Toto nadšení dalo v roce 2004 vzniknout 
Torontskému slovenskému divadlu tak, jak je 
už známe z představení s lidovou tématikou 
Jozefa Hollého Kubo, Jozefa Gregora 
Tajovského Ženský zákon anebo Páva od 
Boženy Sládčikovej Timravy. Na všech 
těchto projektech spolupracovali s úžasným 
nadšením lidé s profesionální kvalifikací 
– věhlasný dipl. architekt Val Strážovec, 
malíř Štefan Galvánek, absolventka Střední 
školy uměleckého průmyslu v Bratislavě 
a absolventka univerzitního studia dějin 
umění, antropologie a etnografie v Torontě 
Sylvia Galvánková a vůdčí manželský pár 
Valika a Dušan Tóthovi.

Herec a režisér Dušan Tóth vystudoval 
VŠMU v Bratislavě a pracoval v rozhlase. Po 
emigraci do Kanady se věnoval po dvanáct 
let Novému divadlu nejčastěji jako režisér. 
Byl mj. v roce 1977 jedním ze zakladatelů 
Kanadskej základiny. Jako režisér se 
zúčastnil mnoha festivalů ochotnických 
divadel, dokonce jedna z jeho her se dostala 
na světovou přehlídku ochotnických divadel 
v Monacu. 

Valika Tóthová vystudovala na FF 
Univerzity Komenského v Bratislavě 
specializaci němčina-slovenština. V roce 
1968 byla nucena emigrovat do Rakouska a 
odtud odešla do USA, kde obdržela politický 
azyl. Po dvou letech se usadila v Kanadě. 
Nejdříve pracovala se studenty z východní 
a střední Evropy pro North York Board 
of Education a později byla jmenována 
do Immigration and Refugee Board, kde 
jménem Kanady rozhodovala o udělování 
azylu utečencům z celého světa. Přeložila 
mj. knihy E. Loebla Trýzeň svědomí a 
Zodpovědná společnost, hru I. Stodoly 
Bačova žena a Modrá ruža od G. Dusíka. 
Vedle své práce v multikulturní asociaci se 
podílela se svým manželem na režii her, 
stejně jako v současnosti v Torontském 
slovenském divadle. 

U velice stručných životopisů činitelů 
divadla jsme se nezastavili náhodně. Jednak 
to jsou lidé, kteří tvoří v emigraci komunitě 
kvalitní slovenskou kulturu a jednak 
také vědí, jaké to je začínat někde daleko 
od domova nanovo. Proto je podnítilo 
40. výročí okupace Československa 
spojeneckými vojsky v roce 1968 natolik, že 
se rozhodli přinést k tomuto datu vzpomínku 
neotřelou, unikátního zpracování a vysoce 
kultivovaného podání. Již před dvěma lety 
se se svojí představou osobně obrátili na 
jedinečného slovenského dramatika Viliama 
Klimáčka. Doplňme si o něm nezbytné: 
Vystudovaný lékař, který praktikoval sedm 
let na Klinice kardiovaskulární chirurgie 
v Bratislavě jako chirurg a anesteziolog, 
jenž od roku 1985 působil v populárním 
experimentálním divadle GunaGU. Byl 
jeho zakladatelem a dodnes zůstal jeho 
uměleckým šéfem, i když od roku 1993 

tvoří na volné noze a věnuje se literatuře a 
dramatu. 

Oslavil padesátiny a na seznamu 
vlastní tvorby má mj. romány Panic v 
podzemí, Váňa Krutov, Naďa má čas, 
Ďalekohl’adenie, Noha k nohe, sbírky básní 
Až po uši, Zdravotní knížka pro vojáky 
základní služby, Karamelky, divadelní texty 
Mária Sabína aj. Jeho posledním románem 
je Námestie kozmonautov, kterým si odnášel 
vítězství v literární soutěži Román 2006 
Slovak Telekom. Je pětinásobným držitelem 
prestižní ceny Alfreda Radoka, udělované 
za nejlepší původní českou a slovenskou 

hru roku. Pro SND napsal a režíroval hry 
Demokrati a Karpatská horká. Mezi jeho 
populární divadelní hry patří mj. také 
Hypermarket, Gustáv Husák, Ginsberg v 
Bratislave a čerstvě uvedená hra Komunisti. 
Jeho dramatické zaměření znají i posluchači 
rozhlasu a diváci televizní. Autorův záběr a 
zájmy jsou tak široké, že ani nepřekvapuje, že 
působí i v metapopové formaci Big Bastard 
Beat Band of Bratislava, a že má na svém 
kontě také literaturu pro děti. Při analýze 
jeho práce napsal doktorand na Ústavu 
slavistických a východoevropských studií FF 

UK Radoslav Passia, že: “... Viliam Klimáček 
je jednou z nejvýraznějších, ale také jednou 
z nejdiskutovanějších osobností současného 
slovenského divadelnictví se vzrůstající 
měrou akceptace v českém prostředí, kde 
je dnes jednoznačně nejznámější postavou 
reprezentující slovenské drama.“) 

Dramatik výzvu přijal a na čas se v 
Torontu také usadil, aby vyslechl životní 
příběhy čtyřiceti lidí, jichž se emigrace 
výrazně dotkla. Napsat hru o této dějinné 
události sám považoval za nadčasové téma.: 
“Dějiny moderního Slovenska jsou dějinami 
emigračních vln. Nejdříve jsem měl vizi 
dostat do jediné hry všechny emigrační 
vlny, tedy i ty chlebové z doby před první 

světovou válkou, i ty pozdější z doby před 
II. světovou válkou, a samozřejmě politické 
vlny let 1945, 48, 68… Nakonec jsem se 
omezil jen na rok 1968 a na osudech této 
vlny jsem se pokusil zachytit všeplatné 
pocity člověka opouštějícího vlast ať už ve 
20. či 19. století. Každý na Slovensku má 
někoho v rodině, kdo emigroval. Nejsme 
celiství. Jsme narušení, rozbití jako puzzle.” 
Dále uvedl: “ V neposlednom rade je 
emigrácia aj mojou rodinnou témou. Pred 
druhou svetovou vojnou otcove sestry odišli 
do Argentíny a on mal ísť za nimi. Ja som sa 
teda mal narodiť v Buenos Aires. Ale otec 

ostal na Slovensku, už ani neviem prečo, 
aby videl, ako mu v roku 1983 emigruje jeho 
syn a môj brat do Západného Nemecka a tam 
zomiera. Gitarista v tejto hre je napísaný na 
jeho poctu.“ 

Režie, a dovoluji si předeslat, že 
originální, a zejména z pohledu diváka 
naprosto neotřelé, se ujali manželé Valika 
a Dušan Tóthovi. „Vzhledem k tomu, že se 
jedná o dokumentární drama, v němž autor 
spoléhá na herecký výkon každé individuální 
postavy, nemáme tady velkých či malých 
rolí. Dílo je jednoduše nepotřebuje, neboť má 

být vnímáno jako celek. Herce jsme vybírali 
velice promyšleně. Na scéně si nemohou 
vzájemně pomáhat či podržet se, každý 
hraje za sebe. Navíc se všichni pohybují ve 
velice vymezeném prostoru, takže divákova 
pozornost se v dané chvíli nemůže jinak, než 
upnout na vypovídajícího jedince, který – i 
když v podstatě prožívá tytéž události jako 
ostatní postavy, přece jen má jiný charakter, 
jiný pocit a jiný niterný citový prožitek. V 
kolektivu máme zkušené i méně zkušené a 
dokonce docela nezkušené herce. Proto jsme 
s nimi pracovali individuálně. Oceňujeme, 
jak vážně přistupují ke své práci. Kupř. 
dokonalá znalost textu umožňuje herci bez 
zábran tvořit postavu, která postupně dostává 

jinou dimenzi. Velmi nám pomáhá Zuzana 
Znášiková. Hru máme už postavenou, tudíž 
se můžeme věnovat detailům jak v herecké, 
tak i v technické práci. S autorem jsme v 
neustálém kontaktu,“ řekla Valika Tóthová. 
Její manžel Dušan doplnil: „Práce na hře 
není záležitostí jen nás dvou, ale podílí se 
na ní celý profesionální tým - Val Stražovec, 
který připravil scénu a scénografickou režii, 
takže každý herec má script s textem, v 
němž je vyznačen jeho pohyb na scéně i s 
individuálními světly apod. Práce osvětlovače 
se ujal vysoce fundovaný odborník - profesor 
z VŠMU Jozef Šimčisko, který tento obor 
vyučoval. Důležité a působivé osvětlení je 
v této hře opravdu složité. Dále je v týmu 
kostymérka Sylvia Galvánková s manželem 
Štefanem, výtvarníkem, jehož posláním je 
vytvořit supermoderní scénu.“ 

Toto divadlo nepracuje s vlastním 
stabilním ansámblem, jak je tomu kupř. v 
českém Novém divadle, ale na každý svůj 
projekt si jeho vedení technický i umělecký 
personál najímá. 

Režisérka mj. oslovila jak české, tak i 
slovenské herce: z Nového divadla uvidíme 
Zuzanu Znášikovou, Romana Kozáka, Ivana 
Rázla a Milana Darulu, dále Zdenku Darulu, 
Jurka Jonáše, Hanku Moise a její dceru 
Helenku. 

Diváckým svátkem bude setkání s 
populární slovenskou herečkou, členkou 
Nové scény v Bratislavě, Evou Rysovou v 
roli Anny. V Martině svého času hrávala po 
boku takových veličin, jakými byli Jozef 
Króner a Elo Romančík. Po přechodu na 
Novou scénu do Bratislavy využila svého 
daru pro komiku jako i pro dramatické 
herectví v množství postav různých žánrů - 
od klasiky (W. Shakespeare), přes současné 
autory (Neil Simon) až po muzikály (Cikáni 
jdou do nebe či Houslař na střeše) aj. 
Dodnes umělkyně účinkuje na domácím 
jevišti, v televizi, rozhlase i ve filmu, vedle 
toho vyučuje na VŠMU a na Církevní 
konzervatoři. I v tomto případě se jedná o 
ženu, která se - jako mnohé - musela smířit s 
útěkem svého jediného syna do svobodného 
světa. Doposud žije a tvoří s rodinou ve 
Vancouveru. Na otázku, zda by měli toto dílo 
vidět i ti, co žijí na Slovensku, či i ostatní 
utečenci z roku 1968 v jiných koutech světa, 
odpověděla: “ Myslím, že áno. Hra má čo 
povedať tým, čo zakúsili na vlastnej koži 
život utečenca a rovnako je veľmi prospešná 
pre ich deti a vnúčatá, ktoré o ich ťažkých 
zážitkoch veľa nevedia. Hádam im ani 
neveria, také neskutočné sa im môžu zdať. 
Minulosť - tú zlú - si treba pamätať, aby sa 
nemohla opakovať! Aj keď to bolí! Skoro 
každá rodina na Slovensku má niekoho v 
zahraničí. Teda, diváci na Slovensku by hru 
mali vidieť aj preto, aby sa aj v divadelnej 
forme zoznámili s ich osudmi a vedeli ich 
pochopiť.”

Hudební doprovod budou tvořit jednak 
režiséry vybrané skladby a jednak originální 
zvukové efekty, sesbírané za okupace v 
roce 1968, které tolik charakterizují tehdejší 
těžké období. Divák jistě pozná i originální 
nahrávky z demonstrací v roce 1989.

Věřím, že ojediněle dramaticky a režijně 
zpracovaný dokument si nenechá ujít nikdo. 
A to i za cenu, že diváka zavede nanovo do 
let, kdy prožíval emigraci a její mnohdy 
až depresivní začátky. Avšak z divadelní 
zkoušky jsem si odnášela především 
optimistické vědomí, že tito krásní a 
talentovaní lidé, za kterými jejich domovina 
doslova práskla dveřmi, i v cizině nanovo 
tvoří a duchovně obohacují další generace 
nejen československých emigrantů. Světová 
premiéra hry je toho jedinečným důkazem. 

Věra Kohoutová, foto Martin Žilka 

Viliam Klimáček                                                        Valika Tóthová

Dušan Tóth a Hanka Moise při nacvičování
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Vídeňská  filharmonie  má větší  váhu  než  islandské  lívance
Bizární titul tohoto textu, nahradivšího 

původní „Nepovedené dítě nejlepších naději“, 
se ovšem týká písmen OSN - Organizace 
spojených národů, jejichž počet se prozatím 
rozrostl na 192. Tolik vlajek plápolá před 
hlavním velitelstvím v New Yorku na 
První Avenue u 42.ulice. Státy původní i 
nedávné, mohutné i miniaturní, s počtem 
všeho obyvatelstva mnohonásobně menším 
než jeho vzrůst u sousedů za jeden jediný 
den. Disproporce však znicotněna dosud 
nedotčeným principem rovnosti hlasů jak obrů, 
tak liliputánů.

K prvnímu zasedání došlo v únoru 
1946 v Londýně. Tehdejší Československá 
republika byla mezi jejími původními členy 
(od prvopočátku, v říjnu 1945) – tehdy 
zhruba jen čtvrtina nynějšího členského 
počtu. Valné shromáždění (United Nations 
General Assembly) zahajuje každý rok 
svou činnost koncem září, kdy se do New 
Yorku přihrnou kavalkády potentátů, od 
nejvýznamnějšěích státníků až po hanebné 
diktátory s případně jepičí životností. 
I lidožroutům typu Idi Amina či Jean-Bedéla 
Bokassy se tam dostávalo příslušných poct.

Valné shromádění má fungovat jako jakýsi 
globální parlament. Vytváří rezoluce, jejichž 
počet do roku 2008 již dosáhl mamutího 
počtu 1.800, leč jsou to rozhodnutí bezzubá 
– naštěstí bezzubá, leckdo si takto oddychne 
- bez donucovací moci. Od této větve rádoby 
zákonodárné se liší Rada bezpečnosti, s 
posláním výkonným, dbát na dodržování 
míru. Tento orgán má být k permantnentní 
dispozici, k zásahu kdykoliv by bylo třeba, a 
ač její adresou je New York, občas zasedá na 
různých místech jako například v etiopské 
Addis Ababě. 

Výsledky jsou víc žalostné než radostné. 
Ovšem vinit OSN za takový výkon dává 
stejně málo smyslu jako obvinit housle za 
mizerný výkon houslisty. Organizace je 

pouhým společenstvím státních útvarů víc 
či míň ochotných dodržovat chvalitebné 
ideály zakládající Charty. Nelze spoléhat na 
demokratické počínání kolosu, jehož členská 
většina příliš demokratická není. Existuje blok 
115 nezávislých (Non-Alligned Movement), z 
nichž 56 patří k Organizaci islámských států 
(Organisation of the Islamic Countries – OIC), 
z její poloviny pak sdružených v Arabské 
lize. A většina zásadně nepříznivé, případně 
otevřeně nepřátelské orientace vůči vyvinutým 
demokratickým státům západní civilizace je 
tak zaručena.

V roce 1947, OSN ve své rezoluci 181 
odhlasovalo zřízení státu Izraele a trvalo 
dalších 60 roků než došlo k uznání skutečnosti, 
že kdysi se udál jakýsi holocaust. Nicméně v 
roce 2006 při příležitosti OSN sponzorovaného 
Dnes solidarity s palestinským lidem, generální 
tajemník Kofi Annan slavnostně promluvil 
před mapou sporné oblasti, na níž onen stát 
Izrael neexistoval. Vbrzku poté iránský 
prezident Ahmadinežád přijel, aby zopakoval 
svůj krvelačný záměr zprovodit Izrael ze světa. 
Většina delegátů aplaudovala.Rada bezpečnosti 
odhlasovala stažení svých jednotek („modré 
přilby“) z Rwandy, zrovna v době kdy (v dubnu 
1994) většinové obyvatelstvo Hutu uspořádalo 
genocidu 900.000 spoluobyvatelů Tutsi.

OSN se zasloužila o zpronevěru ke škodě 
iráckého civilního obyvatelstva – onen Oil-for-
Food program – rozkradením, odhadovaným 
na dvě miliardy dolarů, na němž se kromě 
dodavatelů (jichž bylo víc než 2.200), podíleli 
představitelé evropských vlád ve vysokých 
funkcích jakož i pořádně namočení významní 
zaměstnanci sekretariátu OSN. (Kofi 
Annana syn Koyo se rovněž značně zapletl a 
obohatil v těchto manipulacích, otec však za 
nezdárného potomka nenese odpovědnost. 
Měl by ji ale nést za počínání své pravé 
ruky, kyperského oblíbence Benona Sevana, 
nejvyššího a nejdůležitějšího funkcionáře 

v tomto zlodějnami prolezlém programu. 
Sevan z OSN zmizel na rodný ostrov, někteří 
jeho podřízení již mají na krku prokurátora a 
jeden významný funkcionář ruské národnosti 
se dobrovolně dostavil k vyšetřovatelům s 
kajícným přiznáním.)

Súdánu, který se zasloužil o o dosud 
probíhající genocidu v Darfuru, se podařilo 
získat znovuzvolení ve výboru pečujícícím 
o lidská práva. Tehdejší generální tajemník 
Annan velmi správně poznamenal, že řada 
členů výboru tam zasedá ne proto, aby o lidská 
práva pečovali, ale aby mohli zabraňovat 
kritice počínání států, které reprezentují.

Vraťme se k houslím a mizerné kvalitě 
houslistů. Valná většina Valného shromáždění 
si ledacos hanebného již odhlasovala, 
například rezoluci o „rozmanitosti“ (diversity) 
demokratických systémů, natolik rozmanitých, 
že demokratickými vůbec nejsou,. Vítězná 
rezoluce získala 110 hlasů, zdrželo se 61, proti 
pouhých 6 (USA, Austrálie, Izrael, Mikronésie, 
Marshallovy ostrovy a Palau). Napočítal jsem 
28 států, které vždy a ve všem hlasují proti 
USA. Mezi nimi jsou nejen Súdán, Kuba či 
Venezuela, nejen Rusko a Čína, ale příjemci 
mnoha milionů americké zahraniční pomoci 
jako například Egypt, Filipíny, Jordánsko, 
Pakistán, Indie, též NATO spojenec Turecko. 
Což nám poslouží k potvrzení pravidla, že 
žádný dobrý čin nemá zůstat nepotrestán.

Systém hlasování v Radě bezpečnosti je 
založen na principu připomínajícím Orwellovu 
Farmu o různě hodnocených zvířatech. Onen 
systém veta byl ale jedinou možností, jak přimět 
tehdejší Sovětský svaz, aby členství ve světové 
organizaci přijal. Takovým vetem si vymohl 
záruku, že nemůže dojít k rozhodnutí proti jeho 
zájmům. Právem veta bylo tak obdařeno pět 
mocností – SSSR, USA, Čína, Velká Británie 
a tehdy již už zcela nevelká Francie. Jen 
jednou (červen 1950) došlo k rozhodnutí proti 
zájmům Kremlu a to pouze jeho vlastní vinou. 
Tehdy jeho reprezentanti bojkotovali zasedání 
Rady bezpečnosti (v protestu proti zastoupení 
Číny Čankajškovou a nikoliv Maocetungovou 
delegací) a svou nepřítomností tak nezabránili 
OSN vyslat bojové jednotky, pod americkým 
velením generála McArthura, do Koreje). 
Právo veta lze uplatnit při hlasování o věcech 
substantivních a nikoliv procedurálních. 

Těchto pět permanentních členů počtem, 
ale nikoliv pravomocí převyšuje deset členů, 
zvolených na pouhé dva roky, s právem na 
znovuzvolení až po uplynutí deseti roků. 
Celkem tedy 15 hlasů a k přijetí rozhodnutí 
je třeba většiny 9 hlasů. Ale i tak je to role 
prestižní, s vědomím zaručené mediální 
pozornosti, s televizními kamerami, mířícími 
do tohoto významného prostředí. 

Někdejší Československo si takovou 
slast okusilo dvakrát a v obou případech 
za monopolu KSČ se zahraniční politikou 
pouhých satelitních kašpárků: poprve v roce 
1964, podruhé 1978-9, za působení Bohumila 
Chňoupka (tam vyslovovaného jako Čnupek). 
Po rozpadu federace, Česká republika se stala 
samostatným členem OSN v lednu 1993 a 
hned rok poté se jí dostalo příležitosti zasedat v 
Radě bezpečnosti a podílet se na mediální záři 
v období 1994 – 1995. Po uplynutí potřebného 
mezidobí deseti roků, ČR se pokusila znovu 
zasednout, ale prohrála v soutěži s Chorvatskem. 
Dodržuje se jakési regionální porcování, až do 
konce roku 2008 v tomto složení: Evropa 3 
(Belgie, Chorvatsko, Itálie), Afrika 3 (Burkina 
Faso, Libye, Jižní Afrika), latinská Amerika 2 ( 
Kostarika, Panama- oba státy střední a nikoliv 
jižní Aneriky), Asie 2 (Indonésie, Vietnam). 
Valné shromádění odhlasovalo změny složení 
Rady bezpečnosti s platností od 1.ledna 
2009 takto: Belgii nahradí Rakousko, Jižní 
Afriku Uganda, Panamu Mexiko a Indonésii 
Japonsko.Disproporce zastoupení kontinentů 

je očividná: početnější reprezentace Afriky než 
Evropy a zejména pak Asie, s desetkrát větším 
počtem obyvatelstva než má Afrika.

Zájemci o kandidaturu aby vážili své 
plusy a minusy. České republice v soutěži 
s Chorvatskem údajně neprospěly proslovy 
Václava Klause proti momentálně modnímu 
přesvědčení o ničení planety, za což byl její 
zachraňovatel Al Gore odměněn Nobeláčkem.

Valné shromáždění rozhoduje 
dvoutřetinovou většinou. Každý hlas má stejnou 
váhu, takže nepřekvapuje, že jak Reykjavik, 
tak Vídeň poslala své vábitele na miniaturní 
atoly Tuvalu, Palau a Nauru. Kde kdo komu za 
příznivý hlas platil, ovšem nevíme. Určitě platit 
nemohl chudák Island, tuze zasažený globální 
finanční krizí. Pouze si mohl dovolit uspořádat 
recepci v jídelně delegátů, bufet servírující ony 
lívanečky (Pancakes Folded with Jam of Mixed 
Berries and Whipped Cream). Konkurující 
Rakušáci přivezli svou proslulou filharmonii 
koncertovat v neméně prosluslé Carnegie Hall 
a v předvečer hlasování uspořádali velkou 
párty v Metropolitan Clubu. Neboť hlasování 
je tajné, nikdy se pak neví, zda vynaložená 
námaha se vyplastila.

O potřebě reformovat tuto Světovou 
organizaci se už nepochybuje mnohá desetiletí. 
Zbavit se onoho absurdního principu rovnosti 
hlasů ve Valném shromáždění, rozšířit počet 
permanentních členů v Radě bezpečnosti aby 
tam zasedla i Indie, nejpočetnější demokratický 
stát na světě, Brazilie, zdaleka nejmocnější stát 
latinské Ameriky, průmyslový gigant Japonsko, 
druhý největší finanční přispěvatel, a Německo, 
třetí nejštědřejší plátce. Americký kongres již 
před časem odhlasoval United Nations Reform 
Act of 2005, s pohrůžkou omezení příspěvků k 
provozu OSN na polovinu. 

OSN s tolika aktivitami na všech 
kontinentech, s organizacemi jako ILO, 
FAO, WHO, UNESCO či UNICEF, a s 
všelijakými jejich odnožemi poskytují ovšem 
výtečné příležitosti a pokušení k nepravostem, 
k privátnímu obohacení. Přemnoho 
mraků korupce na obzoru. V konfliktech, 
vyvolávajících pramalou pozornost 
světové veřejnosti, mezinárodní jednotky s 
nedostatečným počtem mužstva a výzbroje 
se pokoušejí o řešení s různými výsledky. V 
Kongu jednotky v modrých helmách, známé 
jako MONUC, už působí od šedesátých let čili 
téměř půl století. Domorodci jim posměšně 
říkají „motýlkové“ - hezcí na pohled, ale 
prakticky k ničemu. Přitom to tam zdaleka 
není bezpečná, příjemná služba, kdy dochází 
ke ztrátám životů ve vlastních řadách.

Dostalo se nám obohacení definicí tzv.
failed states – států naprosto nefunkčních, 
neschopných zaručit svému lidu minimální 
bezpečnost, služby, podmínky ke snesitelnému 
životu. Světová banka vypočítává těch tzv.
LICUS (low-income countries under stress) 
kolem třiceti, nejvíc jich je ovšem v Africe. 
Přímo čítankovým příkladem státu, kde nic 
nefunguje a vše se rozpadlo, je Somálsko. 
Jako možné řešení se navrhuje zřídit 
formu protektorátu, správy pod patronátem 
mezinárodní organizace. Což by ovšem 
vyžadovalo přímo horentní výlohy a ty jsou 
v nedohlednu, jakož i vůle členských států 
je poskytnout. Však jejich odpovědností je 
především prosazování vlastního národního 
zájmu. Pro altruismus mnoho místa nezbývá 
za podmínek, kdy zájmy to jsou nezřídka 
protichůdné, vzájemně se vylučující. Docílit 
mezinárodní harmonii, představa takového 
zázraku se ale prozarím zdá být v nedohlednu. 

Po těchto jeremiádách pár optimistických 
slov: ledacos se podařilo v úsilí omezit 
obchodování s omamnými drogami, 
obchodování s ženami, výpomoci při 
přírodních katasrofách, záchrany mnoha životů 
ohrožených nákazou AIDS. 

Ota Ulč

�
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V Brně jsme mívali Vánoce většinou 
beze sněhu, často pršívalo. Za války 
maminka říkávala: „Zase máme uplakané 
Vánoce!“ Myslela to tak i tak. Já se těšíval 
na sníh a cítil jsem se ošizený. Ten obyčejně 
napadl a ve městě se udržel až v lednu. 

Dnes také jen prší a je celý den šero. 
Zde v jižní Kalifornii nepadá v údolích sníh 
téměř nikdy, ale zasněžené vrcholky Sierra 
Nevady jsou vidět z mnoha míst. V domku 
přes ulici svítí v širokém okně žárovky na 
dvou ramenech velkého svícnu. Židovský 
svátek Chanuka nebo také Hanukhan - 
Svátek světla - už skončil před několika dny, 
ale Hannah bude svůj svícen rozsvěcovat 
až do Nového roku. Dělala to tak už loni 
a předloni, kdy se do protějšího domu 
nastěhovala. I letos již začala s rozžíháním 
jednotlivých „svíček“. Napřed jednu krajní 
a tu největší uprostřed. Od té prostřední 
se asi mají svíčky symbolicky zapalovat. 
Pak každý den přidávala po jedné, až jich 
nakonec svítilo všech devět. 

Hannah a její světla mi znovu připomněly 
Vánoce za protektorátu. Také osud 
Kernsteinových a Mandelových. A pak ty 
nešťastné dárky od babičky! Ne, nezbavím 
se těch vzpomínek asi nikdy. To už nejsou 
Vánoce mého dětského věku plné radosti 
a kouzla, ale spíš bolestné vzpomínání na 
všechny ty, kteří už s námi nejsou, a pak také 
na ty smutné události. 

Dědeček se konce války nedožil a své 
penze se také nedočkal. Přišel o ni počátkem 
války, když byla firma, u které přes čtyřicet 
let pracoval, zarizovaná. Hartusíval: „Vždyť 
jsou to moje peníze! To mně jednou zaplatí 
i s úroky!“ Tehdy jsem myslel, že někdo 
ošklivý nedal dědečkovi peníze, které mu 
patřily. Proto se zlobil. Žíla mu nabíhala 
na spánku a navoskované špičky kníru mu 
výhružně stály. Otec mu pokládal ruku na 
rameno a říkal: „Taťko, nezlob se! Škodí 
ti to na srdce! Vždyť máš z čeho žít!“ Ale 
takové řeči dědečka ještě víc rozčilily. 

Jak to všechno bylo, jsem se dozvěděl 
až po válce, když se už přede mnou „mohlo 
mluvit“ a když jsem chápal, o co šlo. 

U firmy Kernstein & Mandel, import 
a export vína ve velkém, začal dědeček 
pracovat jako bednář někdy začátkem 
devadesátých let devatenáctého století, 
hned jak se s babičkou přistěhovali do 
Brna z Vídně. Když starý Kernstein poznal, 
že dědeček se kromě bednařiny vyzná ve 
víně, mluví svojí rodnou chorvatštinou a 
i maďarsky a je na něho spolehnutí, měl 
„Franz“ o kariéru u firmy postaráno. Ještě 
před první světovou válkou posílali dědečka 
nakupovat celé vagóny sudů vína do Uher 
a na Balkán. Za první světové války byl 
už sklepmistrem a v kanceláři mu říkali 
„Herr Franz“. A když musel mladý Mandel 
narukovat na frontu a starý Kernstein začal 
marodit, vedl dědeček firmu prakticky sám. 
A dobře. Uměl vybrat dobrá a přitom laciná 
vína, „spravit“ vína, která začala ztrácet 
jiskru, a namíchat z každého „octa“ výborný 
vermut. 

Pánové Kernstein a Mandel, a dědeček 
zřejmě také, ve státní instituce moc nevěřili. 
Zato věřili v nesmrtelnost firmy. Dědečkovi 
žádné penzijní pojištění neplatili, ale slíbili, 
že až půjde do výslužby, bude mu firma 
měsíčně vyplácet čtyři sta korun. Dědeček 
souhlasil, a tak podepsal smlouvu. Někdy 
ve třicátých letech se stal „soukromníkem“ 
a až do války mu každý měsíc ty čtyři 
stovky opravdu chodily. Bohužel právní 
řád první republiky vzal za své s příchodem 
nacistů, firma byla coby židovský majetek 
majitelům sebrána a brzy zrušena. Rodiny 
pana Kernsteina a Mandela přišly nejprve o 
majetek, pak o svobodu a nakonec o životy. 
A můj dědeček o svých čtyři sta korun 

Svátek světla
měsíčně. 

Tomu tragickému konci ještě něco 
předcházelo, co souviselo s několika 
Štědrými dny naší rodiny a co jsem podle 
vyprávění babičky a rodičů zcela pochopil 
až jako jinoch dlouho po válce. 

Několik měsíců před zánikem firmy 
Kernstein & Mandel se na dvorku za 

naší vilkou v Černých Polích dělo něco 
neobvyklého. Na dvorek přijeli koně! Byl 
to povoz tažený dvěma valachy s plavými 
hřívami a dlouhou srstí nad kopyty. Přijel 
s nimi pan Lazar, kočí od Kernsteinu. Znal 
jsem pana Lazara dobře a vždy jsem jeho 
koně obdivoval, když se u našeho domu 
s potahem zastavil u chodníku. Obvykle 
dědečkovi přikutálel bečičku vína nebo složil 
něco dřeva na topení. Dlouho meškával 
u dědečka a babičky v kuchyni, vykládal 
a usrkoval slivovici, kterou mu dědeček 
doléval. To bylo ještě na samém začátku 
války, kdy pro mne největší zajímavostí byli 
ti podupávající koně, kterým pan Lazar, než 
odešel besedovat s dědečkem, pověsil na 
hlavy pytlíky s ovsem. 

Tenkrát však přijel pan Lazar s koňmi až 
na dvorek za dům. Fůra byla přikrytá plachtou 
a všichni naši spěchali pomoct vykládat. Z 
balkónu u kuchyně jsem pozoroval, jak dole 
s námahou a v jakémsi nervózním chvatu 
vykládají z vozu rovnou do okna přízemního 
bytu dědečka a babičky rozměrný příborník 
z leštěného dřeva, pak prádelník, stočený 
dlouhý koberec, velké množství balíků a 
krabic. Dědeček kvůli nemocnému srdci 
nemohl nic nosit, ale celé to neobvyklé 
hemžení ze dvora dirigoval. Občas nervózně 
pohlédl nahoru k oknům podkroví, kde 
nad námi bydleli Božkovi, kteří se zrovna 
přejmenovali na Baumannovy a jejich Fritz 
a Eva chodili v uniformách Hitlerjugend. 

Až po válce jsem se dozvěděl, že 
Kernsteinovi a Mandelovi si u dědečka 
tehdy schovávali nějaký majetek, když jim 
už každým dnem hrozil transport z Brna. 
Přechovávat židovský majetek se trestalo 
koncentrákem a to často znamenalo smrt pro 
celou rodinu. 

Po dědečkově úmrtí v roce 1942 bývaly 
naše Vánoce chudší a chudší. Já jsem to 
ani nepozoroval. Pro mne se vždy nějaká 
ta hračka, knížka nebo něco po bratrovi 
našlo. Dospělí si však mezi sebou dávali 
jen to, co by se muselo stejně koupit. 
Babička prý „nakládala“ balíky zabalené 
do novinového papíru. Na každém balíku 
byl jejím neumělým písmem nasliněnou 
inkoustovou tužkou napsán nějaký vzkaz 

„od Jéžiška“. Třeba: „Mařence do výbavy“. 
To bylo sestře. „Máně. Aby měla na čem 
prostírat“. To byl ubrus s ubrousky mamince. 
„Fráňovi! Aby nemusel spát v zalátovaných 
povlacích!“ Fráňa by tatínek. Já jsem balík 
nedostával a že ty dárky dává babička, jsem 
pochopil až ty poslední válečné Vánoce. Já 
jsem míval od ní pod stromečkem dvacet 

korun v obálce. Později, když jsem už 
chodil do školy - padesát. To bylo ovšem v 
protektorátní měně. 

Maminka však těmi dárky od babičky 
nadšená nebyla. Někdy jen natrhla obal 
a podívala se, co v balíku je. Bývaly to 
povlaky, polštáře s pracně vyšívanými 
krajkami po stranách, ručníky či ubrusy. Na 
každém kusu ložního prádla byl také vyšitý 
velký monogram K nebo M ve věnečku. 
Maminka ukládala balíčky na skříň a pak do 
nejhořejší police našeho prádelníku, který 
se během války rychle vyprazdňoval. Nové 
ložní prádlo, které maminka měla ještě ze své 
výbavy, na venkově vyměňovala za sádlo, 
mouku a jiné potraviny. V druhé polovině 
války byla už velká bída a venkované za 
bezcenné protektorátní peníze nechtěli nic 
prodat. A tak kvetl mezi městem a vesnici 
výměnný obchod. 

Co se jen maminka nahrbila nad starou 
singrovkou, když látala sepraná prostěradla! 
Na balíky od babičky však nesáhla. Ještě 
měsíce po válce říkala babičce: „Pro to si 
brzy přijde někdo od Kernsteinů!“ Babička 
na to nic neříkala a nervózně si hrála s 
mohutným svazkem klíčů, na kterém měla 
klíčky i od skříní a zásuvek. 

Bylo to už druhé Vánoce po válce, tedy 
v roce 1946, když se na Štědrý den před 
polednem objevil v naší kuchyni pan Lazar. 
Neviděli jsme ho ode dne, kdy dovezl ty 
věci. Nebyl ani na dědečkové pohřbu. Býval 
to zavalitý a silný muž, nyní byl vyhublý a 
strašně se mu třásla brada a ruce. Pohárek 
slivovice mu maminka musela přidržet u rtů 
a ještě si hodně pobryndal strnisko bílých 
vousů. Přišel popřát pěkně svátky, tak jako 
chodíval rok co rok před válkou, dokud 
ještě žil dědeček. Maminka se ho ptala, co 
s ním bylo, že se celou válku neukázal. Pan 
Lazar se na chvíli odmlčel a z očí mu začaly 
téct slzy. Pak třaslavým hlasem vykoktal: 
„Celou noc mě mlátili na gestapu. Pak mě 
odvezli do Kernsteinových sklepů na Nové 
ulici. Tam mne zase bili a chtěli vědět, kde 
to zazdili. Pak do sklepů v Pisárkách, že tam 
to musí být. Nic tam nebylo, a tak mne zase 
tloukli, až jsem zůstal ležet bez sebe.“ 

Mamince taky začaly téct slzy a hladila 

pana Lazara po pichlavé tváří. Pan Lazar se 
odmlčel a dlouho nic neříkal. Těkal očima 
po stropě a pak vyhrkl: „Já jim nic neřekl! 
Já jim stále tvrdil, že ty jejich byty musel 
někdo vykrást, hned už když nastoupili do 
transportu!“ 

Babička celou dobu mlčela a nejistě 
hleděla na Lazara. Pak se zeptala: „Co je s 
Kernsteinovejma a Mandelovejma? Víte vo 
nich něco?“ 

„Kvůli tomu jsem taky přišel. Abyste 
věděli. Vždyť pan Franz pro ně tolik udělal!“ 
šeptal Lazar a maminka mu zase přidržela 
stopku slivovice u třesoucích se rtů. 

„Já, já, béval ve sklepě vod šesti do 
šesti, za pár grécarů. Aji v neděli tam chodil. 
Nakonec ani to penzo nemám! A co toho 
strachu sme zažili!“ zlobně si posteskla 
babička. 

„Minulou neděli k nám přišel mladej 
Stern, co byl u Mandela v kanceláři. Měl u 
mne taky schovaný nějaký věci. Ten mi řekl, 
že Kernsteinovi a Mandelovi umřeli ještě 
dřív, než je odvezli do koncentráku. Někde 
je nechali v dobytčácích stát v mraze několik 
dní. Zmrzli nebo umřeli žízní. Stern se sešel 
s někým, kdo to přežil, a ten mu to všechno 
vykládal,“ pokračoval pan Lazar. 

„Ten Stern, co prodal mýmu mužovi 
bezcenný akcie?“ zlostně vykřikla babička. 

Pan Lazar přikývl a řekl: „Ten si v 
koncentráku užil svý. Měsíce se z toho 
po válce dostával.“ Maminka plakala a 
křižovala se. Do toho pláče se babička zeptala 
netrpělivým hlasem: „Umřeli tam všichni? 
Nikdo to nepřežil?“ Pan Lazar se vysmrkal 
do velkého kapesníku a šeptl: „Všichni! A po 
chvíli dodal: „I ty malý vnučky!“ Pak mávl 
rukou, jako by chtěl odehnat temnou můru: 
„Měli u mne dvě fůry všelisčeho. Je to sténě 
pryč. Museli sme přece z něčeho přežít. 
Moja Anča má vlasy jako mlíko. To než 
mne pustili.“ Maminka nalila panu Lazarovi 
zbytek slivovice. Babička přehazovala v 
dlaní svazek klíčů nějak klidněji. 

                        ***
Promiňte mi tu smutnou vzpomínku. 

Vždyť Vánoce jsou svátky radosti! To jen, 
že Hannah rozžehla těch devět „svíček“ 
na památku Hanukhanu, Svátku světla. 
To jen, že se mi vždy na Vánoce v hlavě 
odvíjí ten stejný film… Věřím, že Hannah 
svítí i za Kernsteinovy a Mandelovy. Aby 
se pro samou radost na jejich žalostný osud 
nezapomnělo… 

Jiří Breber 

HUDOBNO  POETICKÉ  
SKVOSTY 

             
Vám prinášajú:

 “… ešte jeden vianočný 
darček !“

Nechajme doznieť v našich srdciach 
teplo Vianoc, tichou hudbou do noci.

 
Réžia: Oľga TUROK

28. December 2008
O 5 hodine popoludni

Kostol sv.Václava,
496 Gladstone Av., Toronto
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Mně se zdá, že veškérá krásná a vzácná 
poučení, která někdy lidstvu uděluju, nejsou 
pranic platna. Co jsem se už namluvil proti 
svěcení Štědrého večera – a výsledek?

Sotvaže 24. prosince jen zdaleka 
vyčouhne nad obzor, už je moje lidstvo 
zase ve výročním svém fantazu. Mžikem je 
veškerý svět ostatní zapomenut, trh a krám 
poutají všechny myšlenky, dobrá večeře 
je důležitejší než dějiny všehomíra – ó 
bože! Znám docela rozumné, 
rozvážné lidi – dnes jejich 
rozvaha stříhá papírové řetězy 
na vánoční strůmek, a jejich 
rozum, ta svatá čistá dcerka 
jasných výšin, zavařuje se 
do černé omáčky na kapra! 
Potkám známou paničku, 
hezkou, inteligentní. Jindy ji 
zajímá věda a umění; jakmila 
přišla zpráva, že Schliemann 
vykopal hrob Agamemnonův, 
ptala se ihned, nalezl-
li tam také ty rohy, které 
Agamemnonu nasadila jeho 
ženuška Klytaimnestra. Dnes 
však nevidí a neslyší ničeho, 
koš, za ní jedoucí děvečky 
zajímá ji víc než celý svět, 
z košíku čouhají nohy husí, 
natě celrů, hlavičky karfiólu a podobné 
nevědecké věci.

Potkám známého pána, politického 
satirika. Jindy má vždy nějaký vtip, 
například že byl Strousberg doživotně 
vypovězen ze Sibiře. Jindy hubuje na vládu, 
na hospodářství, na bankocetle. Dnes, 
sotva jsme se potkali, ptal se mne dýchtivě: 
„Nevíte, kde bych si vypůjčil tři pětky?“

Lidé jsou vyměněni, ulice mají jinou 
tvářnost. Praha je rojícím se oulem. Lhal 
bych ostatně, kdybych tvrdil, že není také 
v tom ledacos zajímavého. Trhy kvetou, 
každé náměstíčko má svůj ráz. Kde ten ráz 
je tradicionální, je alespoň vlaně stupňován. 
Nejpyšněji vypadá Ovocný trh. Bohatství 
jeho zpateronásobeno,hromady červených a 
žlutých jablek vrší se na něm do impozantní 
výše: vypadá to jako obrovitá kytice a „voní 
sladce jako Libanon“. Rytířská ulice je po 
jedné straně proměněna v nepřemožitelnou 
husitskou vozovou hradbu, vůz je spleten 
s vozem a na každém je malých mrtvůlek 
jako za onoho rána v Betlémě – 70 000 hus 
přiveženo sem za tři dny! Zde je živo jako 
u mraveniště, lidé přebíhají v chvatu a hned 
zase každý nese podlouhlé bělavé těleso 
s sebou – zrovna tak, jako když mravenci 

ubíhají, každý s vajíčkem v tlamě. Na druhé 
straně ulice, podél chodníku, je etablován 
trh zcela nový. Trochu chudičkého obsahu. 
Hromádka pozlacených františkánu – 
krám. Ošatka jalovce, talířek s květinovým 
potpourrim – zase krám. Na košíkovém 
dýnku deset zlatých prasátek – třetí krám. 
Pak stolek s pozlacenými ořechy, pak stolek 
s hrubými noži na trhání ryb, pak podnožní 
stolička s dvěma tucty plechových lžic, 

stolek s hromadou sprostého cukroví, jiný s 
cihlami černého perníku, jiný s barevnými 
a trojnohými voskovými svíčičkami atp.

Vaječný trh je přeplněn, v nůších 
samé máslo a sýr, v podsadách samý 
penzionovaný kohout, nad tím vším oblak 
zápachu alias smradu. Rovněž vedlejší 
Tarmark se hemží, orientální vřava zaléhá 
daleko, kupec se rve se židy a židé se perou 
mezi sebou. Venkovan stěžuje si, že s ním 
„židovka jednala zrovna nekřesťansky“, a 
jiný venkovan vytýká židu trpce, že prý „si 
beztoho udělali šábes naschvál zrovna před 
naším „Štědrým večerem“ .

Na Staroměstském náměstí dýše idyla. 
Krámky s vánočními figurkami, sněhuláky, 
dráteníky, kominíky, pastuchy, špičatými 
Herodesy, samá to díla nejvyzrálejšího 
výtvarného umění, plná tvárné harmonie 
a ozářená přímo antický klidem. Rozejdou 
se odtud po českých domácnostech, aby 
šířila lásku k prvému umění. Škoda jen, 
že na jednotlivých kusech není udáno, 
zdali je Canova, Thorwaldsen, Pradier, 
Václav Levý či Schwanthaler „fecit“. 
Vedle figurek jsou jesle s romantickými 
skalami, hliněnými ovečkami, skleněnou 
vodou, z bezu vytlačenými oblaky a 

Vánoční trhy Jan Neruda

Jan Neruda, (1834 – 1891) 
Jak vypadaly vánoční trhy v  jeho 
době? Dámy nosily krinolíny, korzety a 
štucle, pánové buřinku či cylindr. 

překrásnými malbami. Některé jesličky 
jsou pramaloundrilinkaté, s miniaturním 
malováním, jež pod zvětšujícím sklem 
viděno zajisté by daleko zahanbilo práce 
našeho Bohouše, Poláka Chodiwieckého, 
Francouze Meissoniera, Angličana 
Humphryho, Amerikána Frasera a jiných 
slavných miniaturistů. Zde se hromadí ta 
zcela drobná i ta už šestáková mládež, dívá 
se, sní, rozmlouvá, kritizuje.

„Copak jsou tyhle ženské,“ ptá se 
sedmiletý kluk a ukazuje prstíkem na 
papírové, v mechu zaražené figurky.

Druhý kluk se zadívá a přemýšlí. Už to 
má! „To jsou ty tři sudičky, víš? Čarujou 
tady, co se Ježíškovi stane. Podívej se , že 
mají bílé šaty a v rukou každá svíčku.“

Kluci větší všímají sobě jen velkých 

jeslí, posmívají se patuchům, kritizují 
architektoniku betléma:, některých řekne: 
„Beztoho- kdoví stalo-li se to tak!“ a jiný 
hubuje na vánoční stromky. „Nač to kazení 
lesů! To je pravý hřích!“

Ale kde se ten hřích po městě kupí, je 
tyto dny vskutku příjemno. Náměstí  jsou 
proměněna v rozkošné sady, stromky, 
na primitivních farmářských vozících 
přivezené, hromadí se ve svěží háje. 
Poučení pro Pražany, aby skutečných, třeba 
malých sadů po městě si učinili o možná 
nejvíc! Arci – živá  zeleň jehličnatých 
stromků lesních! Ten pohled zde uvnitř 
města je jakoby citátem z bible a člověk 
rozumí náhle slovům: „A stromy výskají 
před Jehovou!“ Jenže zde a dnes výskají 
před Ježíškem.

Ježíšek! Snad každý ví, že máme v 
Praze Ježíšky dva. V některých rodinách 
řeknou zejtra. „Letos k nám přišel chudý 
Ježíšek,“ a do jiných zase přijde ten druhý, 
bohatý. Jsou to Ježíškové od sebe velice 
rozdílní! Pro toho bohatého visí před 
delikatesními obchody štýrští kapouni, 
bažanti, celí kamzíci, srnci, lososi, mořské 
ryby, stojí sudy hlemýžďů a baterie vinných 
láhví, skvěji se v krámech zlaté šperky, 
drahé galanterní hračky a skvostné šaty. 
Ten chudý se ale spokojí se s houbovou 
polívkou, pro něho je určena v neckách 
podél Vaječného trhu jen ta bílá treska, která 
při vaření naplní nepříjemným zápachem 
dům pro celý týden, a v krámech je proň jen 
kanafasový fěrtošek a porucálnová dýmka. 
Mají ho přece stejně rádi, toho chudého. 
Nějaký dárek přinese přec a byť se chudák 
sám klepal nahotou.                                 �

odvrácením krize, jež by asi nastala 
8.12.2008, zdá se být   suspendování činnosti 
parlamentu alespoň do 27.ledna 200 .místo 
ponechat vládu padnout 8.prosince t..r.

Nejsem politik, ale překvapuje mě, že 
v pravomoci této funkce není vyhlášení 
referenda v podobně kritické situaci. Tak 
jedině by se zcela jasně ukázalo, kdo a koho 
zklamal důvěru! A bylo by to nepoměrně 
levnější než nové volby a jedině spravedlivé 
rozhodnutí občany země. Právě jsem se 
dozvěděl v krátkém záskoku od “počitadla” 
k televizi, že suspense byla guvernérkou 
povolena. Pat. To je za současného marastu 
asi jediné možné a přijatelné řešení, ač 
nejistota potrvá.  Ten čas nejistoty by měli 
pánové Dion, Layton a Duceppe ztrávit v 
pohodlí kanadského vězeňského systému. 

Neboť jakkýkoli bude rozpočet až se dle 
dohody parlament sejde 26.ledna 2008, je 
bezmáula jisté, že ten ostudný triumvirát 
dosáhne pádu vlády, ať je rozpočet jakýkoli a 
proti koalici je třeba třeba 90 procent občanů. 
Blboune, říkám si v tuto chvíli, kdyby ses po 
Srpnu vydal do Šýcarska a tam žil, byl bys 
teď téhle smutné nechutnosti ušetřen!

Na závěr povídání zpět k jeho začátku. 
Leccos se na světě v poslední době daří 
mnohem hůř než by se dařit mělo nebo mohlo. 
Nejen počasí a ekologie. Lidská moudrost 
bere za své a to hlavně u těch, kteří by jí měli 
mít nejvíc, derou-li se o veledůležitá postavení 
ovlivňující blaho či bídu svých spoluobčanů. 
Pokud tedy Mayové měli dobrý důvod skončit 
kalendář rokem 2012, nebude pak potřeba 
tohoto listu k dalším rozborům a pojednáním.                                                                   

Mayové ...dokončení ze str.2

�
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Do Kanady jsem přiletěl v srpnu 1967. 
Po kratké zastávce na Expu v Montrealu 
jsem znovu sedl do letadla a odletěl do 
Winnipegu. Kromě toho, že to je rovina 
a že se tam po prériích kdysi proháněli 
bisoni jsem o tomto městě nic nevěděl. 
Ale nabídli mi tam stipendium na graduate 
studies a tak jsem o tom kam jedu moc 
neuvažoval. Vždy jsem byl toho názoru, že 
problémy se mají řešit teprve až se objeví, 
a ne předem.

Jednu věc jsem o Winnipegu věděl: že 
zima je tam proklatě tuhá. Netušil jsem 
ale, jaké je tam léto. Když jsem vystoupil 
z letadla na winnipegském letišti, bylo asi 
35˚C. Nad nulou. To pak trvalo další 3 
týdny. Vysušené na troud, krásné nádvoří 
na University of Manitoba bylo pokryto 
spoustou hlubokých prasklin a můj pokoj 
na koleji byl vyhřátý tak že nebylo možné v 
noci neotevřít okno. Jenže to zase umožnilo 
přístup světově známým manitobským 
komárům rekordních rozměrů ... A tak jsem 
byl moc rád když jsem se po třech týdnech 
přestěhoval z (pro mne) drahé koleje 
do sklepního pokoje asi 20 minut chůze 
od univerzity. V pokoji bylo příjemné 
chladno, už jsem nemusel v cafeterii jíst 
jenom mně neznámá jídla jako hamburger, 
club sandwich a irish stew, a navíc moji 
bytní byli velmi milí lidé, kteří na mne 
mluvili pomalu a pomohli mi naučit se 
anglicky i vyřešit mnohé problémy. 

V ruchu života a při řešení oněch 
mnohých problémů způsobených většinou 
mou slabou znalostí angličtiny jsem si ani 
nějak nevšiml že ke konci září se počasí 
náhle změnilo. Horko se změnilo v zimu, a 
začátkem října byly ráno 
ulice pokryty ledem. Ne 
takovým jaký jsem znal 
ze své vlasti, ale ledem 
černým, na kterém 
by padali i zkušení 
provazochodci. Mých 
20 minut chůze se často 
protáhlo na víc než 
dvojnásobek. Ale zato ta 
podívaná! Auta plazící 
se po ulicích náhle 
začala rotovat kolem 
nějaké neviditelné osy, 
a přes zoufalé úsilí 
řidiče se nevyhnutelně 
srazila s jiným vozidlem 
rotujícím v opačném 
směru. Ale jak se teplota 
postupně snižovala, 
tato podívaná skončila. 
Byla nahrazena pohledem na manitobská 
děvčata, která i při mrazech hluboko 
pod nulou hrdě vystavovala pod krátkou 
bundou 2 inče holé kůže a nevěděla co je 
to čepice... Dodnes nevím, jak mohla to 
čekání na autobus vydržet.

Pomalu se začaly blížit Vánoce. Když 

jsem šel do liquor store pro pivo, jen 
těžko jsem se proplétal uličkami plných 
mužů tlačících vozíky naplněné až po 
okraj lahvemi whisky Canadian Club a 
Seagram´s. Neodolal jsem a také jsem 

si dvě koupil. Když 
začátkem prosince 
teplota klesla na -40˚C, 
můj anglický domácí 
postavil svůj oblíbený 
Austin Mini na špalky 
a pravil „na shledanou v 
dubnu.“ Parkoviště byla 
plná aut od nichž vedly 
šňůry k elektrickým 
zásuvkám. Ne, to 
nebyla „zelená“ auta 
budoucnosti, ale bez toho 
drátu by bývalo nebylo 
možné auto po vánočním 
nákupu nastartovat. A 
mrzlo a mrzlo. Přes den 
se teplota nevyšplhala na 
víc než -35˚C, a v noci 
bylo lepší ven nevylézat. 
Seděli jsme tak s mými 

dvěma manitobskými spolubydlícími v 
našem basementu, kouřili, koukali na 
hokej a povídali. Jednou jsem si ve svém 
pokoji zapálil Startku právě obdrženou ve 
vánočním balíčku z Československa. Oba 
vyběhli zděšeně ze svých pokojů: měli 
strach jestli někde nehoří stodola. Ještě dnes 

Moje první vánoce v Kanadě 
vidím jak, zhýčkáni vonnými kanadskými 
cigaretami, si nabídnutou Startku statečně 
zapálili, dali si mírného „šluka“ a pak se 
opatrně vzdálili, aby mohli cigaretu uhasit 
a vyhodit tak, abych to já neviděl. 

24. prosince časně ráno moji 
spolubydlící odjeli do svých domovů a já 
jsem si najednou uvědomil že jsem zůstal 
sám. Obchody zavřely ve 12 hodin a bylo 
už pozdě shánět kapra. Byl to divný pocit 
– Štědrý večer bez rodiny, bez stromečku a 
bez té národní ryby plné špičatých kostiček. 
Na Boží Hod si však moji domácí všimli 
mé samoty a pozvali mne na Christmas 
party u jejich dcery. Bylo tam hodně lidí 
i hodně lahví Canadian Club a Seagram´s, 
takže i ta kterou jsem přinesl já přišla 
vhod. Zpívaly se koledy a líbila se jim i 
naše „Narodil se Kristus Pán,“ kterou jsem 
jim zahrál na piáno. V hluku mnohohlasé 
konverzace jsem nikomu nerozuměl. 
Vím, že potom jsem hrál s někým ping-
pong a zapíjel každý třetí míček malým 
lokem whisky. Pak už si jenom pamatuji 
jak jsme vycházeli ven a můj domácí jen 
řekl „mínus čtyřicet, a to máš jedno jestli 
je to náš Fahrenheit nebo ten váš bloody 
evropský Celsius!“ Druhý den jsem si 
koupil rybu a bramborový salát. Tak jsem 
si na Štěpána dal štědrovečerní večeři 
a dopil k tomu tu druhou láhev whisky. 
Když na to teď vzpomínám, byly to docela 
pěkné Vánoce!                Vladimír Hornof

Jak mě komunismus nepřipravil na 
život v kapitalismu.

Zdatně jsem plodil potomky, rozvážel 
chleba i ledničky a šetřil na dům. S 
potomky to šlo rychle. Když se nám 
narodila dcera moje žena někde vyčetla, 
že nemůže otěhotnět když ji bude kojit. 
Byla to doba kdy alternativní životní styl 
začínal nabírat na vážnosti a my jsme četli 
magazíny jako Cosmos a Grass Roots. A 
tam někde žena vyčetla tu moudrost, že to 
příroda zařídila tak dobře, že dokud žena 
kojí, neotěhotní. Takže když nedostala 
po třech měsících kojení periodu bylo to 
pro ni velké překvapení. Přesně dvanáct 
měsíců po dceři se nám narodil syn. To už 
jsme bydleli ve větším bytě na Curlewis 
Rd Bondi. Když říkám větším tak jen 
proto, že ten byt měl dvě ložnice zatímco 
byt na Bronte jen jednu. Bylo mně jasné, že 
na výchovu potomků bude třeba vlastního 
baráku s dvorečkem, aby si měly děti nejen 
kde hrát, ale kde by nám také každý rok 
nezvýšili nájemné. 

Objevil jsem baráček na Maroubře, 
sotva dvě minuty chůze od hlavní ulice s 
obchody (shopping center). Měl dva byty, 
každý se třemi ložnicemi. Stál padesát tisíc a 
agent mi slíbil, že když seženu někoho, kdo 
druhý byt koupí se mnou, sníží cenu na 24 
tisíc za každý. Sehnal jsem Mirka Maříka, 
který měl byznys v Balmainu a který každý 
pátek pořádal ruletu pro pozvané. Chodili 
k němu jen Češi a Češky a ta moje, když 
se mnou šla, si brala pletení, protože moc 
dobře věděla, že si tam moc nepopovídá. Já 
jsem hrál ruletu vždy při zdi, protože jsem 
si všiml, že kromě Mirka, který většinou 
dělal bankéře, jsme nikdy nikdo nic moc 
nevyhrál. Jednou jsem se rozhodl, že budu 
hrát barvu. Zkrátka sázet na jednu ze dvou 
barev a sázky zvyšovat geometricky dokud 
nevyhraji. Tím bych automaticky nemohl 
prohrát a nakonec bych vyhrál sumu o 
kterou jsem se vsadil na začátku. Začal 
jsem, myslím, s dvaceti centy a pořád 

padala barva, kterou jsem nehrál. Když 
už jsem v tom byl asi za padesát dolarů 
nejraději bych přestal, ale Mirek tvrdil, že 
světový rekord je jedna barva dvanáctkrát a 
že se to musí zvrtnout. Jelikož jsem u sebe 
měl svou páteční výplatu hrál jsem tedy 
dál. Pak padl světový rekord a mně došly 
peníze. V místnosti 
bylo ticho a bylo slyšet 
jen klapot pletacích 
drátů mé ženy, která 
nic netušila a vesele 
pletla v rohu místnosti 
svetřík pro naši dceru. 
Nabídl jsem Mirkovi 
jako poslední sázku 
naše auto, které stálo 
venku. Nechtěl o tom 
ani slyšet, ale nakonec 
ustoupil tlaku všech 
hráčů a faktu, že auto 
bylo o pár stovek 
dražší než sázka o 
kterou šlo. Naštěstí 
pak padla moje barva a 
tak jsem vyhrál nejen 
všechno nazpět, ale i těch dvacet centů 
navíc. Kupodivu mě to neinspirovalo k 
dalším pokusům ve hře. Byl jsem rád, že 
nemusím domů pěšky a hlavně, že té mé 
nebudu muset nic vysvětlovat. 

Mirek pak od koupě domu na Maroubře 
ustoupil a tak se mi cena tříložnicového 
bytu opět zvedla zpět na 25 tisíc. Měl jsem 
našetřeno osm tisíc a od banky slíbenou 
půjčku patnácti tisíc. Dva tisíce mi 
chyběly. Ne, že bych si je nemohl někde 
na vysoký úrok půjčit, ale stipulace banky 
byla, že to nesmím udělat. Nabízeli mi 
totiž státem dotovanou půjčku pro chudé s 
5 procentním úrokem oproti 12 procentům 
pro normální smrtelníky. Ano, tak bídně 
jsem bral, že jsem se na tuto půjčku 
kvalifikoval. Stát tuto stipulaci vyžadoval, 
protože dobře věděl, že chudí lidé si nikdy 
nemohou našetřit tolik, aby se kvalifikovali 

neb průměrná výplata té doby byla kolem 4 
tisíc ročně. Já ovšem pracoval v maďarské 
pekárně ....

Žena měla sestru, která si vzala 
anglického emigranta a za těmi jsme jezdili 
do Západní Sydney. Byl to výlet vždy na 
celý den, protože to bylo přes padesát 

kilometrů. S Anglánem jsem si rozuměl. 
Měl vynikající smysl pro humor, rád se 
napil a hrál fotbal za Lane Cove. Ženina 
sestra s ním měla dcerku a bydleli ve 
zcela novém baráčku s pěknou zahradou. 
A právě v té ulici, kde byl i jejich barák, 
byl na prodej tří ložnicový nový dům, 
který byl nejen na velkém pozemku, ale i 
dům sám byl prostornější. A nejen to! Dům 
byl na prodej přesně za dvacet tři tisíc! 
To rozhodlo a také pocit, že moje žena 
tam bude šťastnější a více si popovídá. 
Ostatně i fakt, že tím zřejmě končím s 
ruletou nebyl špatným výsledkem. Byl 
jsem tak naivní, že jsem si myslel, že 
kdyby se nám tam snad  později nelíbilo, 
že se zase přesuneme zpět do východních 
čtvrtí. Neměl jsem ani šajn o tom, jak to 
v kapitalistickém systému, kde vládne 
volný trh, chodí. Že to není jako v Praze, 

kde se cena vypočítávala podle toho, kolik 
měl byt čtverečních metrů, nikoli podle 
toho, kde se nacházel. A každý ten metr 
byl stejné ceny, ať se nacházel u Hradu, ve 
Vršovicích nebo v Nuslích mezi Cikánama. 
Komunismus znal jen jeden metr a tím 
měřil všem nekomunistům stejně.... Tady 
to bylo jiné. Za pár let stál tříložnicový 
byt na Maroubře sto dvacet tisíc, zatímco 
my ten náš prodali za 51 000.......Domek 
jsme tedy koupili a já začal dojíždět. 
Pořád jsem vlastně žil na Bondi, protože 
jsem tam denně pracoval, vyznal se tam a 
také nakupoval, ale spal jsem u Modrých 
Hor. Tou dobou žena kojila tříměsíčního 
syna a starala se o dceru, které byl rok a 
tři měsíce. Já dojížděl, ale v týdnu, kromě 
pátku,  jsem byl doma před polednem a tak 
si žena našla  práci jako zdravotní sestra v 
nemocnici. Dělala jen odpolední šichty, ale 
bylo to pro ni vyčerpávající. Pro mne konec 
konců také, protože jsem se musel starat o 
děti. S dcerou to ještě šlo, té jsem vždy dal 
láhev mléka, ale syna žena kojila a než šla 
do práce musela do láhve vymačkat mléko 
z prsů. Nikdy ho nevymačkala dost a než 
se vrátila tak kluk řval jako tur. Jednou 
jsem byl zoufalej, protože nic nepomáhalo, 
ani můj nejlepší trik s dudlíkem a medem. 
Kluk byl k neutišení. Bylo horko a já jen 
v trenýrkách. Přitiskl jsem malého řváče 
ke své chlupaté hrudi a nabídl mu svůj prs. 
Vzal ho a dychtivě nasál. Pak se odtáhl a 
chvíli prskal jak se mu pár chlupů přilepilo 
na ret. Když jsem mu je odstranil, tak se 
znovu rozeřval. Vřískal tak, že když žena 
přišla domů, řekl jsem jí, že už více dětí 
nechci.

„To sis měl rozmyslet dříve“, 
odpověděla nasupeně : „máš zaděláno na 
další!“

„Proboha, snad to není od kojení?!“ 
vyjekl jsem hrůzou.

A tak se nám narodil další syn a my 
měli tři děti. Nejstarší dceři  bylo dva a půl 
roku....                                                    �

Stěhování Stanislav Moc
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Křížovka pro volnou chvíli

Full time BAKER
Experience required. 

Please email resumes to 
tom@theprague.ca 

or call 416-504-5787

Now Hiring! 

OBJEDNEJTE SI NOVOU KNIHU!

Tajenka křížovky z minulého čísla:
“... stejně se netrefíš do klíčové dírky”
za vyluštění děkujeme Daně Janoudové.

Bohuslav Zahradník – klarinet, Zdeněk 
Tylšar – lesní roh, Jiří Válek – flétna, 
Radomír pivoda – flétna, Pražský komorní 
orchestr, František Vajnar – dirigent.
Supraphon Music SU 3948-2.

Jméno Jana Václava Stamice jako jednoho 
ze zakladatelů takzvané mannheimské 
školy patří ke chloubám české raně 
klasicistní hudby, jeho synové Karel a 
Antonín, narození v Mannheimu, jsou již 
známi jako Carl a Anton Stamitzové. Oba 
šli ve stopách otcových a z Mannheimu se 
jako proslulí instrumentalisté a posléze i 
skladatelé stali žádanými umělci ve všech 
důležitých kulturních centrech Evropy. 
Supraphonská kompilace přináší nahrávky 
skladeb obou bratrů pořízené v letech 
1987 a 1991. Nejen profesionálně precizní 
doprovod Pražského komorního orchestru 
pod vedením Františka Vajnara, ale 
především bezchybné a vpravdě nadčasové 
podání sólových partů staví tento projekt 
velmi vysoko. Klarinet Bohuslava 

Zahradníka je ideálním nástrojem pro 
hudbu poslední čtvrtiny 18. století a 
mistrovské dílo zní v jeho interpretaci 
v plné kráse. Klarinetista byl právem 

ceněným členem České filharmonie stejně 
jako sólistou s vynikající technikou a 
nádherným tónem. Škoda, že jeho slibná 

kariéra byla náhle ukončena tragickou 
nehodou právě v roce, kdy ještě stačil 
nahrát půvabný koncert Carla Stamitze. 
Další pozoruhodný sólista, hornista Zdeněk 
Tylšar, odstartoval svou kariéru výjimečně 
brzy a na českých i světových pódiích 
ji postupně tříbil k metám nejvyšším. 
Kromě významných sólových výkonů, 
v nichž se věnoval hudbě od 18. století 
po současnost, byl jakoby „samozřejmě“ 
velmi platným členem České filharmonie. 
Zdeňku Tylšarovi bylo bohužel dopřáno 
pouhých 61 let života, ale jeho umění nás 
mohlo ještě mnoho let těšit a obohacovat. 
Tklivý i rozverný zvuk lesního rohu, který 
tak mistrovsky svébytně ovládal, dostal v 
koncertu Carla Stamitze opravdu báječnou 
příležitost. Z díla Antona Stamitze je 
na nahrávce Koncert pro dvě flétny, 
pocházející z autorova francouzského 
období. Galantní styl skladby se kloní 
spíše typově ke koncertantní symfonii, 
oba sólové nástroje i orchestr mají pozice 
vyrovnané. Flétnisté Jiří Válek a Radomír 
Pivoda, rovněž členové České filharmonie, 
dávají pečlivě vyniknout brilanci sólových 
partů i milých duetů, které autor střídá s 
propracovanými orchestrálními vstupy. 
Procítěným, ale současně spontánním 
podáním orchestru i všech sólistů přináší 
celá kompilace prosluněnou náladu a radost 
ze hry umocněnou vynikající kvalitou 
vytříbené interpretace bez jediného kazu.

Marta Tužilová

Carl & Anton Stamitz: Concertos for Wind Instruments
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Nový domov  17.12.2008Krajanský 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

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

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

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

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

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

THE CANADIAN EMBASSY  
IN PRAGUE 
Muchova 6, 160 00 Praha 6, Czech Rep. 
tel: (+420) 272-101-800, fax: (+420) 272-101-890
E-mail: canada@canada.cz 
Web: www.canada.cz
 
VELVYSLANECTVÍ SR
Embassy of the Slovak Republic
50 Rideau Terrace, Ottawa, ON  K1M 2A1
Tel: (613) 749-4442, fax: (613) 749-4989
E-mail: ottawa@slovakembassy

HONORÁRNI KONZULI SR
Honorary Consulates of the Slovak Rep.
Calgary: Ludovít Zanzotto
208 Scenic Glen Place N. W.,
Calgary, AB  T3L 1K3
tel./fax: (403) 239-3543, (403)239-7325
E-mail: lzanzott@ucalgary.ca
Montreal: Dezider Michaletz
22 Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux, QC  H9B 1W3
Tel.: (514) 421 2972, fax: (514) 421 1583
E-mail: slovex@sympatico.ca

Toronto: Michael Martinček
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON  M5H 1A1
tel.: 416-862-1270
Vancouver: Stanislav Lišiak
2nd floor, 247 Abbot Street, 
Vancouver, BC  V6B 2K7 
Tel.: (604) 682-0991; fax: (604) 904-0301 
E-mail: consulate@slovakia.org
Winnipeg: Jozef Kiška
B-1106 Henderson Hwy., 
Winnipeg, MB  R2G 1L1
tel./fax: (204) 947-1728
E-mail: jkdraft@shaw.ca

CZECH BUSINESS ASSOCIATION OF CANADA
205, 259 Midpark Way S.E.
Calgary, Alberta T2X 1M2
Tel.: 403-264-5150; fax: 403-938-5150
E-mail: info@cbaconline.ca
www.cbaconline.ca

CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 1719, 
Toronto, ON  M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
Web: www.czechtradeoffices.com

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

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

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

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

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

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

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. PA 16-18 h.
Info.:  416-439-0792
Uzavřena během vánoc
opět otevírá 7. ledna 16 - 21 h 

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

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

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 

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


