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Slavnostní shromáždění u příležitosti
devadesátého výročí založení samostatné
Československé
republiky
společně
uspořádaly
komunitní
organizace
- Masarykův ústav, České a slovenské
sdružení v Kanadě, farnost sv. Václava
v Torontu, a Sokol Kanada v Torontu pod záštitou Generálního konzulátu ČR
v Torontu v neděli 26. října odpoledne v
hale kostela sv. Václava.
Po státních hymnách – české, slovenské
a kanadské, které zazpívali profesionální
pěvci – sopranista Ján Vaculík s
mezzosopranistkou Jennifer Cullen, se
slova ujal generální konzul Richard Krpač,
který vzpomněl smysl probíhajících oslav.
Při této slavnostní příležitosti předal
Pamětní medaile Jana Masaryka, které
jsou udělovány za záslužnou a soustavnu
činnost jednotlivcům a organizacím, již
se významně zasloužili o tolerantní a
přátelské soužití lidí dobré vůle, za úctu k
dějinám i k odkazu T. G. Masaryka a Jana
Masaryka.
“Jedněmi z těch, co opustili vlast kvůli
fašistické okupaci po Mnichovu, další
kvůli bolševickému puči v roce 1948 a
poslední poté, kdy pásy tanků Rudé armády
poničily dlažbu Václavského náměstí a
jejich kulomety fasádu Národního muzea v
roce 1968, byli Oskar Morawetz, Dagmar
Rydlová a Josef Čermák. Jednu věc
ale mají všichni tři společnou – dětství
strávené v první republice formovalo zcela
nezvratně jejich světonázor a vytvořilo
obdivuhodný hodnotový žebříček plný
vlastenectví, oddanosti masarykově věci a
československému národu.”
Připomeňme si jen stručně, že Oskar
Morawetz se narodil ve Světlé nad Sázavou

Vyznamenáni Cenou Jana Masaryka Gratias Agit (zleva)
Dagmar Rydlová, Oscar Morawetz, in memoriam, jeho bratr John Morawetz, Josef Čermák

roce 1917 a zemřel vloni v Torontu. Během
své více než padesátileté skladatelské
kariéry složil přes stovku orchestrálních a
komorních skadeb. Mezi nejslavnější patří
Memorial to Martin Luther King, Prayer
for Freedom a The Diary of Anne Frank. V
Kanadě získal řadu prestižních cen včetně
státního vyznamenání. Cenu in memoriam
pro Oskara Morawetze převzal jeho bratr
John.Morawetz.
Dagmar Rydlová, dívčím jménem
Ottová, se narodila v Praze jako nejmladší

dítě spolumajitelů rakovnické mydlárny.
Od malička se věnovala zpěvu, tanci,
zejména hře na klavír. Současně s obchodní
akademií v Rakovníku absolvovala také na
pražské konzervatoři. Ovšem pro “špatný
kádrový posudek” jí nebylo umožněno
studium další. Od roku 1968 žije s
manželem v Kanadě, kde absolvovala
hudební fakultu montrealské McGill
University, později přijala místo profesorky
hry na piano na Royal Conservatory
of Music, stala se členkou Board of

Examiners a dodnes působí jako porotkyně
Adjucators Association na hudebních
festivalech. Její velkou zálibou je odborná
spolupráce jako jazykový poradce v
Canadian Opera Company v Torontu, kde
pomáhá profesionálním operním pěvcům
s výslovností v rolích českých oper
– tak se angažovala v operách českých
skadatelů - Jenůfa, Prodaná nevěsta, Liška
Bystrouška, Z mrtvého domu a nejnověji
v Rusalce. Ostatně, i dnešní program pro
tuto příležitost sestavila s pěvci tak, aby
reflektoval historické události osmičkových
let Československa.
Pilířem české komunity v Kanadě
nazval R. Krpač
právníka Josefa
Čermáka, kterého známe také jako
básníka, spisovatele, kronikáře. “Znám
tohoto moudrého člověka jako zásadového
a statečného člověka,” uvedl dále R.
Krpač. “Narodil se téměř před 84 lety ve
středočeské obci Skůry. Jeho elán a životní
nasazení by mu mohli závidět lidé o
půlstoletí mladší. Po skončení II. sv. války
absolvoval právnickou fakultu UK v Praze.
V průběhu pohřbu bývalého prezidenta E.
Beneše byl zatčen. Po propuštění odcestoval
do Kanady, která se mu stala jeho druhým
domovem. Po příchodu do Kanady se
intenzivně zapojil do krajanského života
a v průběhu následujícího půlstoletí se
stal jeho zcela neodlučitelnou součástí ať
už v roli předsedů, jednatelů, starostů či
kronikáře; stal se osobou, k níž se mnozí
krajané obracejí se svými starostmi a
radostmi. Stál u vzniku kurzu českého
a slovenského jazyka a literatury na
University of Toronto, sám napsal dvě
sbírky básní a knihu – encyklopedii
Pokračování na straně 8
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POZDRAV VELVYSLANCE ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení čtenáři, milí přátelé;
Svět se dál zmítá v problémech a
ekonomická krize se jako mor stále rozlévá
do širšího a šíršího okruhu. Přesto, nebo
snad právě proto, se v tomto zmatku děje
velké množství změn, které mnohdy přináší
novou naději. V Americe se končí neobvykle
aktivní volební období, které vyneslo do
pozice presidenta nejvlivnějšího státu na
světě Baraka Obamu. Svět se rozdělil do
dvou táborů, z nichž jeden má bezmeznou
důvěru a naději na lepší svět pod novým
americkým vedením, druhý se topí v
obavách. Zdá se mi, že ten druhý tábor je
především v Americe samotné. Nezbývá
než s napětím sledovat, jak nový president
své volební sliby splní a kolik snů a přání
bude odsunuto na vedlejší kolej. A stejně
jako B. Obama, který se svým úspěchem
dostal do centra prakticky mezinárodního
politicko-ekonomického dění i Česká
republika má před sebou podobně obrovský
úkol - předsednictví v Evropské Unii.
Zhostí se tohoto úkolu důstojně a zanechá
za sebou dobrý kus práce, nebo dá za
pravdu obavám velmocí na evropském
kontinentu? Podobně i Nový domov je stále
jestě na rozcestí, ale moje dočasná služba v
redakci se již blíží ke konci. Těším se, že
vám budu moci již brzy představit nového
redaktora tohoto dvojtýdeníku a všechny
jeho/její plány a naděje.
Někoho vám ale v tomto čísle
představujeme a součastně i vítame, a
to nového velvyslance České republiky
v Kanadě pana Karla Žebrakovského.
Přejeme mu hodně úspěchů a doufáme,

že naše komunitní organizace budou mít
možnost navázat aktivní spolupráci s
velvyslanectvím v Ottawě stejně jako ji
mají s Generálním konsulátem v Torontu, v
čele s panem Richardem Krpačem.
Spolupráce. To je ona kouzelná hůlka
komunitního života. Nový domov je
zářným příkladem, neboť jeho existence
je založena na spolupráci s českou a
slovenskou komunitou v nejširším slova
smyslu; na dobrovolnících, kteří pošlou
své příspěvky a názory do redakce. Tak
vzniká obsah každého čísla. Tak tedy pište,
drazí přátelé, pište. Každý z vás má názor,
příběh, vtip či znalost kterou může obohatit
ostatní. Čím víc vás bude, tím rozmanitější
bude váš Nový domov. Poděkování patří
všem přispěvatelům.
Ani se to nezdá, jak rychle se blíží jedny
z nejkrásnějších svátků roku. Svátky, které
jsou symbolem klidu a pohody. Přesto jim
obvykle předchází shon, zmatek, stress a
únava typická pro toto období. Zapište si
do kalendáře i několik předvánočních akcí
které pořádají české a slovenské organizace
a skupiny. Masarykův Ústav připravuje
Mikuláše pro děti, nabízí vánoční trhy
i vánoční posezení v restauraci Praha.
Nepřehlédněte oblíbené Sokolské vánoční
trhy a Mikulášskou zábavu. I ostatní
organizace pro vás připravují mnohá
vánoční překvapení. Dejte nám vědět,
inzerujte, informujte a pošlete vaše zážitky.
Prostřednictvím Nového domova můžete
poslat svá vánoční přání všem přátelům a
lidem dobré vůle do celého světa.
Alena Kottová

SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ
NE 13.11. v 20.00 hod. - TORONTSKÁ FILHARMONIE pod taktovkou Kerryho
Strattona zahraje Pamatník Lidicím od Bohuslava Martinů, jako vzpomínku na padlé
a zesnulé. Druhou polovinu večera vyplní slavná Beethovenova devátá symfonie na
vzpomínku výročí pádu Berlínské zdi. Toronto Center for the Arts, Yonge St. North George Weston Recital Hall, Tel. 416 -733 -0545
NE 16.11. v 11:30 hod. -VÁNOČNÍ TRHY, Sokol Toronto, Hala kostela Sv. Václava,
496 Gladstone Avenue, Toronto, Informace: 416-663-2382
PÁ 21.11. v 19:30 hod. - SWING INTO CHRISTMAS, “THE ASSEMBLY HALL”
1 Colonel Samuel Smith Park Drive, Toronto, Info: 416-766-5574 mmmdance1@yahoo.ca
SO 29.11. v 19:00 hod. - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA, Sokol Toronto, Hala kostela Sv.
Václava, Hala kostela Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto, Info: 905-838-2541
SO 6.12. ve 14:00 hod. - MIKULÁŠ NA MASARYKTOWNU, Restaurace Praha,
Tradiční anděl, čert a Mikuláš s dárky přijde na Masaryktown k dětem. Info (416) 439-4354
PÁ 12.12. v 19:00 hod. - VÁNOČNÍ VEČEŘE NA MASARYKTOWNU; Restaurace
Praha, Masarykův ústav, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, informace a předplatné
v kanceláři MMI, Tel.: (416) 439-4354, E-mail: office@masaryktown.org
NE 14.12. v 10:00 hod. - VÁNOČNÍ TRHY NA MASARYKTOWNU; Restaurace
Praha,Masarykův ústav, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, informace a předplatné
v kanceláři MMI, Tel.: (416) 439-4354, E-mail: office@masaryktown.org
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.
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Please provide .pdf (best) or .jpg version of your ad. Use the best available resolution.
150dpi is acceptable, e-mail to novydomov@masaryktown.org
Při objednávce čtyř a více otištění nabízí ND 15% slevu. Kontaktujte kancelář MMI
nebo ND na office@masaryktown.org, tel.
Šeky vypište nad Nový Domov a zašlete na adresu MMI. Masaryk Memorial Institute
Inc. 450 Scarborough Golf Club Rd. Toronto, ON, M1G 1H1

Vážení krajané, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravil
jako nový velvyslanec České republiky
v Kanadě. Své funkce jsem se oficiálně
ujal 21. října, kdy jsem předal pověřovací
listiny do rukou Generální guvernérky
Kanady, J.E. Michëlle Jean.
S mnohými z vás, se zástupci české
krajanské komunity, jsem se osobně setkal
ještě před mým odjezdem do Kanady a také
během nedávných oslav státního svátku a
90. výročí vzniku Československa. Věřím,
že se mi v rámci pracovních cest brzy podaří
navštívit i vzdálenější kanadské provincie a
osobně se seznámím s aktivitami a projekty
tamějších krajanských sdružení.
Naše velvyslanectví čeká v nadcházejícím
období hned několik důležitých úkolů.
Připravujeme
několik
významných
oficiálních návštěv v Kanadě i v České republice a velkou pracovní zkouškou pro
nás bude výkon předsednictví Evropské unie od ledna do června 2009. Oblastí, které
se osobně dlouhodobě věnuji a kterou bych chtěl intenzivně podporovat i během
svého působení v Kanadě, je další rozvoj spolupráce na poli vědy a výzkumu,
inovací a univerzitních výměn v oblasti špičkových technologií. Kanada v těchto
oblastech patří mezi nejvyspělejší státy světa a důraz na rozvoj této spolupráce
přinese prospěch oběma státům.
Doufám, že budu moci spoléhat na vaše cenné zkušenosti a znalosti, kterých
si velmi vážím. Jsem si jist, že se budeme pravidelně potkávat na kulturních a
společenských akcích pořádaných naším velvyslanectvím nebo krajanskými
spolky a těším se na naše brzká setkání.
S pozdravem
Karel Žebrakovský

Masarykpark Homes
Life Lease - currently for sale at
Masaryktown, 452 Scarborough Golf Club
Rd., Toronto, Ontario
Spacious south facing 1+1 bedroom
apartment
with
Juliette,
balcony
overlooking gardens. Bright open concept
with separate den, large kitchen and ample
storage and counter space. Ensuite laundry,
1 locker and 1 underground parking spot
included. Great location to Scarboro Golf
and Country Club, parks, shops and TTC.
Must be 55 years +.
For full details check www.louisemiskew.com for
more information & pictures. MLS#E1497007
Louise Miskew Broker Re/Max Rouge River
Realty Ltd. 416-264-5151
General Information about Masarykpark
Homes at www.masaryktown.org

Life Lease - k prodeji je byt v komplexu
Masarykpark Homes at Masaryktown,
452 Scarborough Golf Club Rd., Toronto,
Ontario
Rozměrný 1+1 byt s jižní orientací a
balkonem do rozsáhlé zahrady nabízí
velkou kuchyni s širokým pracovním
prostorem. Byt má svou vlastní prádelnu a
součástí je i 1 úložní prostor a 1 podzemní
parkovistě. Nadherné prostředí, blízký
park, obchody a stanice hromadné dopravy.
Zájemci musí být starší 55 let.
Informace najdete na www.louisemiskew.
com nebo www.masaryktown.org
MLS#E1497007 Louise Miskew Broker Re/
Max Rouge River Realty Ltd. 416-264-5151
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Kingstonské rozjímání o Sokolu
V sobotu dopoledne, 18.října 2008,se v
Kingstonu konala 57. řádná výroční valná
hromada Sokolské župy kanadské, na
které bylo vzpomenuto úmrtí sokolských
sester a bratří v uplynulém období, podány
zprávy funkcionářů o činnosti během
minulého roku a přečten návrh na udělení
župní medaile Miroslava Tyrše.
Byli vzpomenuti tito bratří a sestry:
Zdeněk M Dobrovolný, významný člen
Sokola Montreal i kanadské župy, který
zastával vůdčí funkce jak v jednotě tak v
župě a funkci jednatele a pokladníka v
Ustředí čs, sokolstva v zahraničí. Zemřel 9.
října 2008 ve věku 83 let.
Tomáš J. Baťa, šéf světového Baťova
koncernu, bývalý člen Sokola Batawa,
vyznamenaný
nejvyšším
stupněm
kanadského řádu “Order of Canada”.
Zemřel 1. září 2008 ve věku 93 let.
Žofie Klimková, věrná sokolka ve
vlasti, po příchodu do Kanady od roku 1953
členka Sokola Toronto, poctěná v roce 2005
župní medailí Miroslava Tyrše. Zemřela v
St. Catharines, Ontario, ve věku 87 let.
Jaroslav Kytl, bývalý příslušník čs.
zahraniční armády za druhé světové války
v Rusku, předseda Čs. obce legionářské
v Torontu, věrný účastník a podporovatel
sokolské činnosti. Zemřel 3. srpna 2008 ve
věku 87 let.
Emilie Peřinová, významná krajanská
pracovnice, bývalá vzdělavatelka jednoty,
poctěná v roce 2003 župní medailí
Miroslava Tyrše. Zemřela 19.června 2008
ve věku 92 let.
Jaroslav Ondráček, bývalý náčelník
sokolské exilové jednoty v uprchlickém
táboře Jagerhof v Ludwigsburgu v
Německu, bývalý cvičitel žactva v Sokolu
Toronto, po přesídlení do USA člen Sokola
Los Angeles. Zemřel 19. března 2008 ve
věku 88 let.

Ema Koukolová-Jarošová, členka
Sokola Toronto a nejstarší členka naší
župy, autorka několika knih, poctěná za
celoživotní věrnost sokolské myšlence
župní medailí Miroslava Tyrše. Zemřela
31.srpna 2008 v Nymburku ve věku 97 let.
Nominace na medaili Miroslava Tyrše.
Navrženi byli: Anna Janoušová, Marie
Jelínková, Edita Tomanková, Vlasta
Scheybalová, Jaroslav Kasanda. Lubomír
Hykel byl navržen na “Čestné uznání
Sokolské župy Kanadské”.
Sjezd Sokolské župy Kanadské
BUDOUCNOST SOKOLA V
KANADĚ
V JEHO DRUHEM STOLETI.
Před sjezdem byla všem přihlášeným
účastníkům sjezdu doručena písemná
vyjádření členů (i jednoho nečlena) Sokola.
Vyjádření zaslali: Jiří Kořistka, Jana a
Stanislav Staňkovi z jednoty KitchenerWaterloo-Guelph; Marie Sigmundová, Eva
Hošková a Kamila Hotovcova z Otawy;
R. Maštalýř , Hope, B.C.(dva příspěvky);
Nenápadný člen Sokola (Montreal); Magda
Bayalova, Dalibor a Ema Košacký a
Tereza Martinů, Montreal; Dita Engel, Petr
Kazík, Jana Pivrncová a Miroslav Pouzar
z Toronta; Zdeněk Bidlo, Sokol Basilej
(Švýcarsko). Písemným vyjádřením přispěl
- na přání Sokola - i jeden nečlen, Martin
Jelinowicz, bystrý, kontroverzní, originální
pozorovatel lidské scény. Jeho názory,
provokativní pro některé, mají cenu pohledu
zvenčí. Jeho odpověď na otázku, co se ve
světě změnilo ve světě ke sportu a Sokolu,
začíná:” Motivace, tj. hnací síla, která
vede člověka k činnosti. Doba, kdy Sokol
vznikl, byla dobou spolků, politických
stran, národnostního uvědomění a českoněmeckého nepřátelství. Kdo chtěl tehdy
sportovat acítil sounáležitost s čekým

živlem, vstoupil do Sokola...”
Rozprava začala v sobotu odpoledne a
skončila v poledne v neděli 19 října 2008.
Zprávy o současném stavu členských jednot
župy podali: za Sokol Montreal starosta
Ludvík Martinů; za Sokol Ottawa starostka
Jitka Dejlová; za Sokol Toronto starostka
Hana Jurásková; za Sokol KithenerWaterloo-Guelph vedoucí Jana Otrubová.
Rozpravy samotné se aktivně zůčastnili
prakticky všichni přítomní. O čem se
hovořilo? Dr.Ludvík Martinů, starosta
Sokola Montreal si položil tuto otázku:
jsou minulé a současné sokolské hodnoty
dostatečné, aby zajistily pokračováí v
Kanadě? jestliže ano, co bychom měli
dělat, aby vzkvétaly? Jestliže ne, měly by
být pozměněny nebo se máme připravit
na konec?. Dr. Martinů předložil dva
scenáře za padesát let, jeden pesimistický
a druhý nadějný. Ani jeden ani druhý
není nevyhnutelný. Záleží na okolnostech
a na nás...Luboš Frynta se zamýšlel nad
hlavním účelem Sokola: tělesné zdatnosti
-sportovní činnosti-přátelské společnosti
a později stejně důležitou otázkou
financování sokolské činnosti. Zaujala mne
jeho poznámka o otevřenosti a průhlednosti
sokolského schůzování. Jan Waldauf, který
spolu s jednatelkou Jarmilou Becka-Lee
zorganizoval tuto schůzku, vidí hlavní
účel sokolské činnosti v tělocviku, školení
cvičetelstva a ostatních funkcionářů, ve
sportu a míčových hrách, ale i ve výletech,
zájezdech a turistice, zimních a letních
hrách, akademií a sletech. Později během
zasedání Jan Waldauf podal zprávu o
organizaci župy a čestných uznáních. Petr
Štikarovský se ptal, je-li cvičení prostných
a cvičení na nářadí činností, která přitahuje
nebo je přežitkem odrazujícím od členstvím
v Sokole. O kulturní činnosti promluvila
Alena Martinů a o společenské činnosti

a poměru ke krajanským a kanadským
organizacím promluvila Hana Jurásková.
Jitka Dejlová z Ottawy a Miroslav Janda
z Toronta hovořili o rozšíření členské
základny, především získání mládeže.
Květa Trianová promluvila na téma přjímání
nových členů a zkušební lhůty a Jarmila
Becka-Lee se zabývala otázkou cizinců v
Sokole a přidruženou otázkou jednací řeči.
O vzdělávací činnosti podal zprávu Pavel
Vidlák, který připomněl plánované akce
k 100. výročí založení Sokola v Kanadě.
O dobrovolnosti sokolské práce, zvlášť v
souvislosti s placením cvičitelů a členství
ve Světovém svazu sokolstva hovořila
Marie Fuchsová. O zdravotnické činnosti
- prohlídky cvičenců a zdravotní služba
při závodech podal zprávu dr. Štefan
Horný. O cvičebních úborech a poněkud
odlehlém tématu pojištění promluvila
Svatava Heřmánková. Stykem s členstvem
- župní věstník - e mail - webová stránka
- se zabývala Jana Otrubová. O poměru k
Sokolu v České republice a ve Slovenské
republice podala zprávu Anna Janoušová,
o poměru k americkému sokolstvu Štefan
Horný a o úkolu, významu a cíli Sokola
v Kanadě a poměru k České a slovenské
republice se stručně zmínil Josef Čermák.
Závěry sjezdu byly shrnuty do několika
bodů (zaznamenaných krásným písmem br.
Hegrem), které jsou podkladem k dalšímu
zamyšlení a jimiž se bude zabývat příští
schůze župy. Nepřekvapilo by mne, kdyby v
jejich (našem) rozjímájní hrálo významnou
roli neplánované vystoupení velmi mladého
Andreje Jandy, který nám z předsednické
židle pověděl, co Sokol znamená pro něj.
Bylo mi ctí řidit tuto schůzi, která
trvala půldruhého dne: za celou dobu jsem
neslyšel jediné křivé, rozpínavé, arogantní
slovo...
Josef Čermák

Divadlo Za rohem
ve Vancouveru, BC
Vás srdečně zve na inscenaci divadla Ungelt z Prahy

Alfred Uhry:

Řidič paní Daisy
Chvilku odpočinku v posledních dnech před vánoci
jistě najdete v kruhu přátel na
HRAJÍ:

Alena Vránová
Stanislav Zindulka
Jaromír Dulava
REŽIE:
Ladislav Smoček

DIVADLO

Tel: 604.205.3000

Úterý-Pátek: 12:00-18:00

Sobota: 12:00-16:00
Za rohem

Vstupné: $25 (studenti / důchodci $20)

informace a vstupenky v kanceláři MMI
416-439-4354

vánoční bazar na Masaryktownu
v pátek 14. prosince

Studio Theatre
Shadbolt Centre for the Arts
6450 Deer Lake Avenue, Burnaby, BC

Pokladna Shadbolt Centre

Srávíte večer v přátelské posezení, při poslechu vánočních koled a básní
si pochutnáte na lahodné tradični české večeři.

Poslední přípravy a poslední nákupy, než zasednete k rodinným stolům
vám usnadní náš tradiční

26.- 29.listopadu 2008
vždy ve 20:00 hod.

Předprodej vstupenek:

vánoční večeři na Masaryktownu
v pátek 12. prosince

www.divadlozarohem.ca

který začne v 10 hodin v Restauraci Praha
450 Golf Club Road, Scarborough
Pro informace či objednávky prodejních stolů volejte
kancelař MMI na
416-439-4354
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A. Karel Velan
V letošním roce si připomínáme
různá důležitá výročí - a významného
výročí se dožil letos i jeden z našich
nejznámějších krajanů, světově proslulý
český průmyslník, pan ing. A. K. Velan:
spolu se svou ženou oslavili na jaře 90.
narozeniny.
Rodák z Ostravy, Karel Velan
vystudoval strojní inženýrství na
Vysokém učení technickém v Brně.
Skončil studia v roce 1939, ale svůj
inženýrský diplom dostal až po válce. V
té době už měl pětiletou praxi v továrně
WIKOV v Prostějově, která ovšem
během války místo zemědělských strojů,
traktorů a aut vyráběla strojní zařízení a
součástky pro rakety německé armády. V
roce 1941 se oženil s půvabnou Olgou,
studentkou Masarykovy univerzity,
narozenou v Brně. Jejich první syn Ivan
se narodil ještě za války v únoru roku
1945, druhý syn Petr koncem roku 1946
a třetí syn Tomáš pak v roce 1952 v
Kanadě.
Když skončila válka, začal ing.
Velan realizovat své nápady a spolu
s ing. Jaroslavem Boučkem z Prahy
založili firmu Velbo. Brzo dostali
důvěru významných švýcarských a
amerických výrobců textilních strojů a
československého textilního průmyslu.
Tento úspěch umožnil talentovanému
konstruktérovi cestu do USA na dva
měsíce v roce 1947, a pak založení
vlastní firmy v Brně na výrobu
automatických textilních strojů, na které
dostal objednávky ze Švýcar, Francie
a Belgie. Pak přišel tragický rok 1948.
Co bylo rozhodující pro emigraci jeho
rodiny? Na to odpověděl pan Velan Dr.
Františku Valachovi z Lidových novin v
roce 1990: “Hlavními důvody k opuštění
vlasti bylo znárodnění a komunismus,
ale přispělo k tomu prohlášení ministra
školství Nejedlého a jeho program
výchovy dětí v marxistickém duchu.
Chtěli jsme naše syny vychovat za
každou cenu ve svobodném světě.”
Během ročního pobytu ve Švýcarsku
ing. Velan nezahálel. Vynalezl revoluční
řešení nového kondenzačního aparátu
na páru (anglicky steam trap) s 30 - 50
% úsporou energie, který pojmenoval
World’s Most Advanced Universal
Steam Trap. Hned po příjezdu s rodinou
do Kanady si pronajal místnosti od
Tomáše Bati v Montrealu a pustil se do
výroby kondenzačních aparátů, na které
vydal katalogy v 12 jazycích a během let
1952-53 získal světové patenty. Vydal
se na 30 tisíci kilometrovou návštěvu
hlavních měst USA a po 3 týdnech se
vrátil do Montrealu s objednávkami na
42 tisíc aparátů Velan Universal Steam
Trap a distribuční sítí v hlavních centrech
průmyslu v USA. Dalším úspěchem bylo
to, že US Navy se po ročním výzkumu
a zkouškách ve výzkumných ústavech
v Annapolis v Marylandu rozhodla
postupně během 4 let instalovat Velanovy
aparáty na 850 námořních lodích včetně
ponorek a letadlových lodí. Během cesty
do Evropy v roce 1954, kterou realizoval
ing. Velan v doprovodu manželky Olgy a
mladých synů Ivana a Petra, zorganizoval
ing. Velan distribuční síť v evropských
státech. Podobně během dvou měsíců
cestování v roce 1956 pak zorganizoval
prodejní agentury v Asii, Japonsku,
Austrálii a na Novém Zélandě.
Životní cesta pana Velana je tak
unikátní, že se nyní učí na univerzitách
a obchodních školách v Kanadě,
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Vzor české vznalézavosti, podnikatelského ducha a humanitární pomoci
například na École des Hautes Études
Commerciales (HEC) v Montrealu.
Karel Velan je držitelem 26 patentů;
jeho vynalézavost umožnila firmě Velan
Inc. rozšířit program výroby na 21
druhů průmyslových armatur. Dnes je
firma Velan jednou z nejvýznamnějších
výrobců
průmyslových
armatur,
vyráběných ve 12 moderních továrnách
po celém světě: čtyři v kanadské provincii
Quebec, po jedné v USA, Francii, Anglii,
Portugalsku, na Taiwanu a v Číně, a dvě
v Jižní Koreji. Prodej na světové úrovni
dosáhl ve finančním roce 2007-2008
625 miliónů dolarů. Firma zaměstnává

dostal Karel Velan v roce 1992 uznání
New Vision Award. Podobných uznání
je řada; jednou z nejcennějších pro
Karla Velana je jmenování “Rytířem”
(Chevalier) Quebeckého národního řádu
(l’Ordre national du Québec) v roce 2005
a čestným členem národních odborů
metalurgické federace v roce 2007 jako
první průmyslník v Severní Americe.
Karel Velan je spoluzakladatel
Česko-kanadské obchodní komory.
Po 17 let byl jejím prezidentem a jeho
přítel Tomáš Baťa předsedou správní
rady. Spolu stáli u zrodu Českoseveroamerické obchodní komory, která

1800 lidí, z toho polovinu v Kanadě.
Armatury Velan jsou používány v oblasti
zpracování ropy, plynu a tekutých plynů
(cryogenics), v chemickém průmyslu,
v tepelných a jaderných elektrárnách,
na jaderných letadlových lodích a
ponorkách US Navy a Francie.
Během let byl A. K. Velan a jeho
firma, ve které je teď Tomáš Velan
prezidentem a Ivan Velan výkonným
viceprezidentem prodeje a předsedou
správní rady, oceněna mnohými způsoby
na mnoha úrovních. V roce 1990 se Velan
Inc. stal dodavatelem roku největších
loděnic světa Newport News Shipyard,
která vyrábí většinu letadlových lodí
pro US Navy v posledních 45 letech.
V roce 1991 dostala firma “Kanadské
exportní ocenění” (Canada Export
Award) od kanadského Ministerstva
obchodu. O rok později byl pan Velan
quebeckou obchodní komorou vyhlášen
“Podnikatelem
roku”.
Quebeckým
podnikatelem roku byl vyhlášen i v roce
1996 a v roce 2002 ho PVF Magazine
jmenoval jako jediného Neameričana ve
své Hall of Fame. V roce 2004 byl Karel
Velan jmenován holandským časopisem
Valve World “Pionýrem technologie
armatur pro jaderné účely”.V roce 1996
byl Velan Inc. prohlášen časopisem
Financial
Post
nejlépe
vedeným
soukromým podnikem a o dva roky
později časopisem Commerce zvolen
jedním z 15 podniků století v Quebeku. Od
Univerzity ekonomie HEC v Montrealu

byla založena v roce 1998 v Bostonu u
příležitosti 80 výročí Československa.
Jedním ze zakladatelů byl také Dr.
Petr Pithart, tehdejší předseda českého
Senátu. Nyní se tato organizace jmenuje
Česko-severoamerická
obchodní
a
kulturní komora a ing. Velan je jejím
prezidentem.
Spolu se svou ženou Olgou je Karel
Velan znám svou dobročinností a snahou
pomoci tam, kde je třeba. Nezapomínali
na své těžké začátky a novým
přistěhovalcům dávali to nejdůležitější
pro integraci do kanadské společnosti:
práci. Oba jsou členy Sokola a Českého
a slovenského sdružení v Kanadě a
hlavně v kritických 60. letech pomáhali
finančně i vlastními silami se sbírkou
šatstva a jiných potřebných věcí nově
příchozím. Od ČSSK dostali v roce
1999 za svou činnost Masarykovu
cenu. Spolupráce manželů Velanových
s paní Olgou Havlovou začala hned po
převratu v roce 1990, když manželé
Havlovi navštívili Kanadu a paní Olga
mluvila o zoufalém stavu zdravotnictví
v Čechách. Karel Velan nejdříve věnoval
velkou částku dětské nemocnici v Brně,
což podle paní Olgy Havlové byl hlavní
inspirující impuls pro založení nadace
“Výboru dobré vůle”. Tuto organizaci
podporují manželé Velanovi významně
od již 18 let.
Další projekty, které Karel a Olga
Velanovi podporují v České republice,
je “Domov Olga” a “Centrum Velan

chráněného bydlení” v Blansku na
Moravě pro mentálně a fyzicky postižené
mladé lidi, který vedou manželé
Kratochvílovi. V roce 1999 vzniklo
další “Centrum Velan” pro romské děti
při katolické faře v Brně-Zábrdovicích.
Centrum je vedeno farářem Jiřím
Rousem a je vybudováno hned u kostela,
kde Karel a Olga Velanovi měli v roce
1941 svatbu.
V roce 1998 dostali manželé Velanovi
od ministra zahraničních věcí České
republiky “Cenu za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí
GRATIAS AGIT”. Jako jediný Čech
žijící v zahraničí dostal ing. Velan Cenu
Etického Fóra v Praze v roce 2004 “za
příkladné úsilí o prosazování etických
a humanitních ideálů ve staré vlasti i v
nové domovině a vlastenectví stvrzené
velkorysými dobročinnými skutky”.
Jejich dobročinnost se neomezuje
jen na krajany. Karel Velan pomohl
založit v Montrealu 3 útulky pro ženy a
děti bez přístřeší. V roce 1987 poskytli
významnou finanční pomoc organizaci
Logifem, který oslavoval nedávno 20
let provozu. Pomohli založit “Maison
Olga” (Domov Olga) v roce 2000 v
rámci organizace “La Rue des Femmes/
Herstreet”. Další Domov pro ženy bez
přístřeší, který finančně podporují, byl
založený Armádou spásy v roce 2004.
Karel Velan byl dokonce jmenovaný
náčelníkem Indiánů Mohawk za
financování společenského domu a
rozhlasové stanice, které byly postaveny
v rezervaci Oka. Financoval také
klinickou nemocnici v Indii. Charitativní
činnost nejlépe dokumentuje 50 let
členství v klubu Rotary v Montrealu.
Karel Velan se nevěnuje pouze
průmyslovým armaturám a charitě.
Jedním z jeho velkých zájmů je
astrofyzika a výzkum vesmíru. Velkým
úspěchem bylo vydání jeho knih “The
Multi-Universe Cosmos” v angličtině
v roce 1992 a “Birth and History fo the
Cosmos” v angličtině, francouzštině a
čínštině v roce 2000, které pojednávají o
jeho teorii o stvoření multivesmírového
kosmosu. Blízko Montrealu v Parc
national du Mont-Mégantic navrhl a
vybudoval “Cosmolab Velan”, muzeum
kosmologie a observatoř, a podobný
projekt realizoval i v provinčním parku
Mont-Tremblant. Teleskop koupil i pro
observatoř pro Leicester University v
Anglii. Dalším jeho zájmem je hudba.
V roce 1991 založil spolu s Alainem
Nonatem a Josefem Sukem Fond
Antonína Dvořáka, s jehož pomocí jsou
organizovány soutěže mladých interpretů
českých oper. Pravidelně podporuje i
uspořádání koncertů různých českých
interpretů a sborů v Kanadě, z nichž
nejnáročnější asi byl zájezd Pěveckého
sdružení moravských učitelů v roce
2003.
Každoročně od roku 1982 je
Velanovou nadací udělována cena
“Velan Award” vynikajícím Kanaďanům
za nezištnou a obětavou humanitární
pomoc v rozvojových zemích.
Zájmy a aktivita Karla Velana je
neuvěřitelně široká a energie se zdá
nezdolná. Ve svých 90 letech stále ráno
cvičí, denně chodí do kanceláře, jeho
nápady a dobrý úsudek je stále pro firmu
Velan nepostradatelný. Přejeme mu, ať
mu tato energie ještě dlouho slouží.
Alena Martinů
Lubomír Novotný
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Lidská práva
Muž mého věku se neobejde bez občasné
návštěvy veřejných toilet. Obvykle to není
žádný problém. Například v obchodním
středisku: Podívám se nahoru a většinou hned
uvidím „panáčka“ a „panenku“ oddělené
kolmou čárou. Pokud se tak nestane, tak se
třeba zeptám nějaké ochotné prodavačky kde
se ta zařízení nacházejí a po delší „zdravotní
procházce“ je najdu. Dál už je to jednoduché.
Rozhlédnu se, najdu vchod opatřený figurkou
připomínající muže nebo nápisem „MEN“
či „PÁNI“, vstoupím dovnitř a udělám to
co potřebuji. Žádná „raketová věda“, jak se
trefně říká po anglicku. Ta volba je trochu
složitější ve skotských pivnicích, ale i tam to
člověk s trochou zkušeností po třech Tartanech
zvládne.
Nedávno jsem ale četl v novinách poněkud
znepokojující zprávu. Jednalo se o právu volby
ulehčovacího zařízení pro určitou skupinu
našich spoluobčanů. Specificky, transvestité
si stěžují, že není správné když záchody jsou
rozděleny na pánské a dámské. Tvrdí, že je
to diskriminace proti nim a tudíž narušování
lidských práv. Chtějí, aby hygienická zařízení
byla desegregována. Jen jeden záchod pro
muže i ženy. Chápu to – mají velký problém.
Muži oblečení jako ženy a ženy oblečené jako
muži – který vchod si chudáci mají vybrat?
Že to problém skutečně je jsem se kdysi
na vlastní kůži přesvědčil na nočním trajektu
z Ostende do Doveru. Loď jsme sdíleli s
několika sty zajímavě a dosti výstředně
ustrojených mladých mužů a žen (v té době
jsem si ve své nezkušenosti myslel, že jsem
schopen rozpoznat kdo je kdo). Vraceli se
zřejmě z nějakého punkového koncertu na
pevnině. Při návštěvě pánského WC se náhle
vedle mne postavila vysoká, docela pohledná
žena s rudě namalovanými rty, oblečená
v krátké sukni a ve vysokých kozačkách.
Sama její přítomnost byla už dostatečným
momentem překvapení, jenž byl jestě posílen
když vytáhla zpod sukně orgán, za který by se
nemusel stydět ani „sexiest man alive.“ Musím
se přiznat že jsem se zachoval velmi politicky
nekorektně: z místa úlevy jsem zbaběle prchl
aniž bych si byl ulevil, a na záchod jsem se
odvážil jít až ve vlaku z Doveru do Londýna.
Jedním
ze
základních
kamenů
demokratické
společnosti
je
záruka
lidských práv jejích členů. Ono to ale není
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tak jednoduché. Právo jednoho může být
považováno za diskriminaci proti někomu
jinému. Někdy je dost těžké rozhodnout, na čí
straně právo převažuje. Často je to otázka práv
menšiny proti právům většiny. Je právo muže
převlečeného za ženu postavit se na pánském
záchodě vedle mne větší, než moje právo sdílet
toaletu jen s muži, oblečenými jako muži? Má
moje manželka právo mít k dispozici toalety
určené výhradně pro ženy? A když už jsme u
toho, nemělo by se mužům-homosexuálům
zakázat chodit na normální pánské záchodky?
Vždyť když tam tak stojí, mohou pokojně
obdivovat předměty jejich zájmu a nikdo je
ani nepokárá! Dovedete si představit co by
se stalo, kdybych já nakukoval do dámských
záchodků!
Problém je možná v tom že v té hromadě
lidských práv je dnes už málokdo schopen
rozeznat co jsou skutečná a základní práva, a
co jsou prostě jen výhody a privilegia, kterých
se nám dostává díky tomu, že společnost ve
které žijeme je toleruje a má na to finanční
prostředky. A hlavně se zapomíná na to, že s
právy přicházejí také povinnosti. Jednoduše
řečeno, mám třeba právo řídit auto, ale
nemám právo jezdit jako blázen a někoho
zajet. Perfektního příkladu absurdity lidských
práv, zbavených k nim přináležejících
povinností jsem si povšiml při nedávné
návštěvě v Dánsku. Je to země socialistická,
kde kromě mnoha jiných práv má každý
právo na bydlení. Dánská policie tehdy
chytila teroristu, který připravoval pumový
atentát. Bydlel ve státem dotovaném bytě, v
němž si připravoval své bomby. Ve skříni u
něho našli 100 kilogramů trhavin. Jeho byt
byl obklopen mnoha jinými byty, plnými
nic zlého netušících lidí. Následovně se
řešil velký problém: bylo by narušením jeho
lidských práv, kdyby byl vypovězen ze svého
útulného, byť trhavinami naditého, bytečku?
Podle televizních reportérů bylo dost lidí
na jeho straně. Připadlo mi, že se to vzpírá
zdravému rozumu. Jako i dost jiných věcí v
té naší super-liberální post-industriální postrozumné společnosti. Třeba když mi nedávno
v USA nestačily moje šediny a musel jsem
prokázat svým pasem že je mi víc než 21,
abych mohl dostat jedno bledé vyčpělé pivo.
“Zákon je zákon a musí se dodržovat,“ pravil
číšník...
Vladimír Hornof

In my summer travels this year in
Ontario, I came across a large bookstore
in Combermere, a resort south of Barry’s
Bay. In its foreign shelves I found a book
by Emperor Charles IV, presenting his
monumental biography written in Latin: Vita
Karoli Quarti. In it, he explains his activities
as a young man and the way he developed to
be the effective leader of a country that grew
in size to be the largest in Europe (the Holy
Roman Empire with its capital in Prague).
Surprisingly, his activities as military leader
are not as well-known as his nation builder
reputation after he took over his patrimony
in 1346.
He found Prague neglected and
impoverished but within his reign, he left it
a city of splendour. He differed from many
of the monarchs of his time by being a welleducated and studious man. He set about
to make the city a gem which to these days
remains a major tourist attraction. Many
of Charles‘ works still stand: St.Vitus
Cathedral, for instance, and Charles‘ Bridge.
This greatest of Czech rulers, whose reign has
been called the „Golden Age of Bohemia“
died in 1378.
This year, the Czech community is being
asked to remember historical happenings tied
to the number of eight. So prominently has
the number eight figured in modern Czech
history that the events officially remembered
start on October 28, 1918 which was the happy
occasion of the creation of Czechoslovakia.
It was mostly downhill from there as far as
the anniversaries we are asked to observe.
The Nazis and the Communists figured
prominently in Czechoslovakia‘s dark years
of 1938, 1948 and 1968. In this newspaper
we feel that there are other historically
significant dates containing an an eight worth
examining. One such date is April 7, 1348
the date of Charles IV founding charter of
Prague University. In it Charles granted
students and teachers a guarantee of the
sovereign‘s protection during their journey
to the university he had founded. It also
directed that the new university should abide
by the customs of the universities of Bologna
and Paris. Charles University thus became
the first university north of the Alps, the first
general seat of learning in Central Europe,

which in the first decades of its existence
played the role of the foremost university in
Europe.
The above-mentioned charter was issued
by the Charles IV chancellery in two originals
written in Latin on parchment. The first copy
was given to the new university. The second
was given to the Archbishop of Prague
(the distinguished Arnost of Pardubice) in
his capacity as Chancellor, with rights to
grant titles of doctor and magister. The
university‘s copy which had already been
stolen and returned in the nineteenth century,
was kept in the Karolinum, the school‘s
historical centre since its inception. The Nazi
custodians of the archives during the German
occupation in World War 2 (when they closed
the school completely) , removed this copy
together with an insignia dating back to 1348,
registers and other historical relics, which
are missing to this day. Fortunately, the
archbishop‘s copy with the sovereign‘s wax
seal of majesty remains in the Archive of the
Prague Metropolitan Diocese.
At the beginning of the 17th century
the university was already the centre of the
early Czech emancipation movement. This
was influenced by the politically astute
provincial estates, which organized early
resistance to the Hapsburg regime of AustriaHungary. They were the intellectual Czechs
stirring up events that resulted in the first
pan-European war (the Thirty Years‘ War in
1618-1648, notice the eights?). Their defeat
by the Hapsburg forces resulted in a radical
change at the university. Ferdinand III, the
Austrian Kaiser, amalgamated it with a Jesuit
university, headquartered in the neighbouring
Clementinum, with a new name CharlesFerdinand University. This name survived
till 1918.
Today, Charles university is still at the
forefront of world learning. The school
has seventeen faculties and houses six
separate centres for learning, research
and administration.
Currently, 42 400
students attend, with teachers, researchers
and administrators numbering over 7000.
Foreign students number 4300 of which 750
are studying in English. External, part-time
students number over 5000.
By Ernie Zucker
Member of the Board of Directors of
the Masaryk Memorial Institute who has
been very active in the effort to attract new
younger readers/MMI members.
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Zpravodajství ze staré vlasti

23.11.
Krajní nedůvěru projevil k budoucímu
českému předsednictví Evropské unie
francouzský list Le Figaro, podle kterého
půjde po francouzském vedení o propad
dolů. Vedoucí iniciativu v unii by podle
něj mohla ale převzít eurozóna, v jejímž
čele by opět byl francouzský prezident
Nicolas Sarkozy. “Neuráží se tím česká
země, když se konstatuje, že odpovědní
politikové v Praze figurují mezi nejvíce
euroskeptickými Evropany. Nemají za
měnu euro a až na vzácné výjimky jsou
tito vzdálení dědicové ‘Mitteleuropy’
přitahováni více Washingtonem než
Bruselem,” uvádí deník Le Figaro. Připojil
se tak ke spekulacím jiných zahraničních
médií, že Česko nesvede předsedat v
příštím půlroce unii.






Premiér Mirek Topolánek (ODS) se podle
mluvčí vlády Jany Bartošové neobává
“zrušení”
českého
předsednictví”.
Topolánek tak znovu reagoval na spekulace
evropských médií, podle kterých sílí hlasy
požadující prodloužení předsednictví
Francie v unii. Formálně je to podle
unijních pravidel nemožné.






Z historických událostí, které končí
číslicí osm a které nejvíce ovlivnily osud
republiky, kladou lidé na první místo nástup
komunistů k moci v roce 1948 a na druhé
místo vznik Československa v roce 1918.
S větším odstupem následují intervence
vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a
přijetí mnichovské dohody v roce 1938,
která vedla k rozbití Československa. Jako
nejméně důležité lidé vnímají události
takzvaného Pražského jara 1968. K tomuto
výsledku dospěl výzkum Trendy agentury
STEM u reprezentačního vzorku 1245
obyvatel Česka starších 18 let

24.10.
Na třetině území republiky se po týdnu
znovu otevřely volební místnosti. Začalo
druhé, tedy závěrečné kolo letošních
senátních voleb.






Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek
v pátek ve sněmovně kritizoval prezidenta
Václava Klause za jeho zasahování do dění
v nejsilnější vládní straně, kterou kdysi
hlava státu vedla. Topolánek prohlásil, že
nadstranická role hlavě státu sedne lépe. Za
to, že není nadstranický, Klause kritizoval
také šéf opoziční ČSSD Jiří Paroubek.
“V zájmu ODS...prezident Václav Klaus
naprosto jasným a jeho úřadu nehodným
způsobem porušil svou opakovaně
deklarovanou nadstranickost,” prohlásil
Paroubek. Podle něj přitom Klaus dříve
vyzýval k férové kampani ve volbách.




totalitarismu se pokračuje v totalitárních
praktikách?” ptají se historici. Poukazují
rovněž na to, že obvinění Kundery z
údajného udavačství před více než 50 lety
se opírá o jediný “důkaz”, a to dokument
tehdejší policie nalezený v archivech.
“Tento dokument je prezentován jako
evangelium... Dnes již člověk nemůže
být dovlečen před tribunál, který by byl
pověřen vynášením trestu smrti. Ale
může s vámi být stále veden proces před
tribunálem veřejného mínění a jím můžete
být odsouzeni, aniž byste se mohli bránit
hanobení, v jehož oprávněnost doufají vaši
prokurátoři. Je to kafkovský příběh... Ten
našeho přítele Milana Kundery,” dodali
člen francouzské Akademie věd Nora a
člen vedení francouzského Národního
střediska vědeckého výzkumu Pomian.



Obvinění proti Milanu Kunderovi jsou
skandální a nebezpečná. Ukazují, že se
možná vytváří Evropa dvou právních
úrovní, kdy právo respektované na Západě
smí být zesměšňováno na Východě. Není
“případ Kundera”, ale existuje případ
politických a justičních mravů v Česku
a některých dalších členských zemích
EU. S takovými tvrzeními přišli dva
uznávaní francouzští historici Pierre Nora
a Krzysztof Pomian v pátečním vydání
deníku Le Monde. Tito dva odborníci se
diví, že v právním státě jako ČR mohou
dokumenty stalinistických bezpečnostních
služeb sloužit k veřejnému obviňování,
aniž by tyto dokumenty prošly důkladným
zkoumáním, a to za naprostého pohrdání
právními principy počínaje presumpcí
neviny. “Jak je možné, že tyto bezpečnostní
služby jsou považovány za věrohodné a že
jejich tvrzení si zcela zachovala svou moc
škodit? Jak je možné, že jménem boje proti







Do zbytkové jámy hnědouhelného lomu
Ležáky nedaleko Mostu začala proudit
v pátek voda z přivaděče řeky Ohře.
Nejpozději do čtyř let se lom promění v
jezero Most, které bude součástí rekreační
zóny. Jezero Most s rozlohou 304 hektarů
pojme 70 milionů krychlových metrů
vody, hluboké bude až 70 metrů. Plány
na rekultivaci hnědouhelných lomů, které
se mají po vyčerpání zásob uhlí zatopit,
počítají v Ústeckém kraji po roce 2035
s celkem šesti novými velkými jezery o
rozloze zhruba 3859 hektarů. V jezerech
má být 1600 milionů krychlových metrů
vody, což je pětinásobek množství vody
zadržované přehradou Lipno, které je však
zhruba o 1000 hektarů větší než plocha
plánovaných jezer.






Za “ztracený ráj” považovali dobu prožitou
v Československé republice obyvatele
Podkarpatské Rusi, která se krátce po jejím
vzniku před devadesáti lety stala součástí
nové země. Dala jim prý pocit svobody,
který nikdy do té doby neměli. Rusíni,
kteří tvořili většinu tamní populace, zažili
národní obrození a kulturní rozvoj. Podle
historika Ivana Popa tamní lidé poprvé
mohli prosazovat svá občanská práva.
“Chodili se vzpřímenou páteří a cenili si
demokracie,” řekl. “Podkarpatská Rus
vznikla díky Čekoslovenské republice.
Do té doby žádné takové administrativní
území pro Rusíny neexistovalo. Rusíni
se poprvé ve svých dějinách stali
státotvorným národem,” řekl Pop, který
je autorem četných publikací o dějinách
Podkarpatské Rusi.

25:10.
Senátní volby vyhrála ČSSD. Její kandidáti
zvítězili ve 22 z celkem 26 obvodů, v nichž
se volební finále konalo. ODS uspěla jen ve
třech pražských obvodech, o šest mandátů
přišla, čímž ztratila svou nadpoloviční
většinu v horní komoře. Z ostatních stran
uspěla jen KSČM, která díky vítězství
na Znojemsku má i nadále tři senátorské
posty. Neuspěli KDU-ČSL, SNK ED ani
nezávislý kandidát na Chebsku. Největší
podíl voličských hlasů ve druhém kole
senátních voleb dostala kandidátka
komunistické strany Marta Bayerová. Ve
Znojmě jí ve druhém kole voleb dalo hlas
téměř 70 procent voličů.






Předseda ODS a premiér Mirek Topolánek
se bude rozhodovat, zda bude na
prosincovém kongresu obhajovat křeslo
předsedy ODS. Reflexe je podle něj nutná i
ve vládě. Předseda Senátu Přemysl Sobotka
(ODS) prohlásil, že Topolánek a grémium
strany by měli dát k dispozici své funkce.
Grémium strany bude jednat v neděli. Šéf
ODS podotkl, že senátní volby v daném
období většinou kopírují obraz voleb
krajských či komunálních. “Pro mě osobně

Nový domov 5.11. 2008
to znamená, že se budu muset rozhodnout,
jestli budu kandidovat a obhajovat post
předsedy ODS na kongresu,” prohlásil.






Výsledky krajských a senátních voleb
otevírají podle předsedy ČSSD Jiřího
Paroubka cestu k odchodu současné vlády
a k mimořádným parlamentním volbám,
jež by se mohly konat příští rok spolu s
volbami do Evropského parlamentu. Podle
sociálních demokratů by do předčasných
voleb měla stát řídit vláda odborníků.






Český
ministr
zahraničí
Karel
Schwarzenberg nesouhlasí s tím, že jeho
země je v některých západoevropských
médiích prezentována jako nejistý prvek
Evropské unie, a upozornil, že Češi nejsou
o nic více euroskeptičtější než jiné evropské
národy. Schwarzenberg na to poukázal
v sobotním francouzském odpoledníku
Le Monde. “Naše reputace neodpovídá
realitě. Jistě, prezident Václav Klaus má
své vlastní názory a já je respektuji, ale
zahraniční a evropskou politiku vytváří
vláda,” řekl Schwarzenberg.






Prezident Václav Klaus nebude mít v
době českého předsednictví v EU ambici
vystupovat a mluvit navenek za EU se
světem, protože se zdráhá vnímat EU za
jeden stát, za který by měla mluvit jedna
osoba. řekl prezidentův tajemník Ladislav
Jakl. Klaus se podle Jaklova názoru bude
snažit o to, aby EU byla co nejméně
centralizovaná a “sešroubovaná”. Podle
Jakla má předsednictví faktický význam
jen tehdy, pokud unii předsedají Francie
či Německo. Tyto země mají podle Jakla
reálný vliv a ve skutečnosti vládnou v EU
a předsednictví dokážou zužitkovat. Pro
ostatní je to organizační a technická věc,
uvedl prezidentův tajemník.

26.10.

brouků nepodmíněný tříletý trest vězení,
údajně uprchl z Indie do České republiky.








Letošní krajské a senátní volby byly podle
prezidenta Václava Klause referendem
o premiéru Mirku Topolánkovi (ODS).
Neúspěch ODS, která dosud vládla ve 12 z
13 krajů, označil za vymazání jedné strany
z politické mapy, které podle něj nemá
v české historii obdobu. Strana to podle
něj nemůže jen tak přejít. Odmítl ale říct,
zda by Topolánka v čele ODS měl někdo
vystřídat.






Sociální demokraté by podle jejich bývalého
předsedy a premiéra Miloše Zemana měli
v krajích vytvářet menšinové vlády, nikoli
velké koalice. Bývalý předseda vlády by
se však nebránil ani spolupráci ČSSD s
komunisty na krajské úrovni.






České předsednictví EU podle prezidenta
Václava Klause nebude nijak důležité.
Předsednictví je podle něj významné, když
ho má velká země, jako Německo nebo
Francie. Menší země ale nemají na chod
unie takový vliv.
Český entomolog Emil Kučera, kterému
indický soud v září uložil za nelegální sběr









Oslavy 90. výročí vzniku Československa
budou na Slovensku spíš symbolické.
Akce, při nichž si lidé připomenou vznik
prvního společného státu Čechů a Slováků,
připravují v nejbližších dnech některá města
a obce. Naopak vzpomínkové akce nemají
naplánované úřad slovenské vlády ani
parlament Národní rada. Větší pozornost
si oslavy nevysloužily ani loni. Příležitost
připomenout si vznik Československé
republiky budou mít lidé v Bratislavě
u pomníku československé státnosti na
Vajanského nábřeží. Tiskové oddělení
Národní rady a ani úřad vlády žádné
vzpomínkové akce neorganizují. Slováci
se podobně jako v minulosti ztotožňují s
první Československou republikou méně
než Češi, pro něž je toto historické období
často zlatou érou dějin.

27.10.
Americká víza pro české občany skončí
17. listopadu. Oznámil to předseda vlády
Mirek Topolánek po pondělním jednání s
americkým ministrem vnitřní bezpečnosti
Michaelem Chertoffem. Lidé cestující do
USA budou místo víz žádat o povolení
k cestě v internetovém systému ESTA
za předpokladu, že mají cestovní pas s
biometrickými prvky. ČR nyní dostává
naroveň s ostatními zeměmi, které mohou
do USA cestovat bez víz již řadu let.


Předseda ODS a premiér Mirek Topolánek
je po volební prohře občanských demokratů
ochoten za určitých podmínek rezignovat
na křeslo předsedy strany. Premiérem
však hodlá zůstat. Topolánek v prohlášení
odmítl volání ČSSD po demisi jeho
koaličního kabinetu a také tlak sociálních
demokratů na to, aby se příští rok konaly
předčasné volby. “Teprve v případě,
že by nebylo možné dále pokračovat v
reformách, jsem pro předčasné volby,”
zdůraznil. Upozornil, že existence vlády
se odvíjí nikoli od výsledku krajských a
senátních voleb, ale sněmovních z roku
2006, jež stále platí.



Mezi Prahou a Brnem začnou jezdit
nejrychlejší lokomotivy světa, stroje Taurus
od společnosti Siemens. Taurusy budou
na lince jezdit zatím jen do 11. listopadu
v rámci výcviku 36 strojvedoucích z
pražského depa. S definitivním nasazením
moderních lokomotiv počítají dráhy až od
14. prosince.





První místopředseda ODS a pražský
primátor Pavel Bém se rozhodl postavit
proti šéfovi občanských demokratů
Mirku Topolánkovi a hodlá kandidovat na
předsedu strany. O novém vedení strany
budou občanští demokraté rozhodovat na
svém prosincovém kongresu.






Ideály prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka, na kterých před 90 lety vzniklo
Československo, pomohly společnému
státu Čechů a Slováků udržovat suverenitu
a udržují i suverenitu Česka a Slovenska.
Při příležitosti pondělního zahájení výstavy
Republika 1918 - 1939 to v Národním
muzeu řekl slovenský prezident Ivan
Gašparovič. Podle něj se sice politicky
jednotné Československo v roce 1993
rozpadlo, ale vzájemný občanský a lidský
vztah Čechů a Slováků se tím nezměnil.






Sestra Ctirada a Josefa Mašínových
Zdena odmítla převzít vyznamenání,
které ministryně obrany Vlasta Parkanová
(KDU-ČSL) udělila jejímu otci, generálovi
Josefu Mašínovi, popravenému v roce 1942
nacistickými úřady za odboj. Kříž obrany
státu ministra obrany České republiky
za odboj proti nacistům nepřevzala s
odůvodněním, že v místnosti sedí člověk,
který není bezúhonný, a to předsedkyně
Konfederace politických vězňů Naděžda
Kavalírová.
Mašínová
kritizovala
pracovní činnost Kavalírové v období
normalizace i její údajnou “neznámou
minulost”. “Pro mě je konkrétní pouze
to, že tato paní byla celou normalizaci
zaměstnána na ministerstvu sociálních
věcí a její manžel že byl na ministerstvu
vnitra. To je pro mě nepřijatelné,” řekla
pevným hlasem Mašínová. Kavalírová od
Parkanové dostala vyznamenání Zlaté lípy

Zpravodajství ze staré vlasti
ministra obrany České republiky. Akce se
konala při příležitosti 90. výročí vzniku
samostatného československého státu.






Češi a Slováci mají na vznik prvního
společného státu před 90 lety rozdílné
názory. Zatímco Češi si myslí, že je
to významná událost, kterou je dobře
si připomínat, mnoho Slováků si ani
nepamatuje
přesné
datum
vzniku
Československa.
Vyplynulo
to
z
průzkumu, který v Česku provedla
společnost Median a na Slovensku firma
Median SK. Anketa ukázala, že přesné
datum vzniku Československa zná v
Česku více než 70 procent respondentů;
28. října 1918 si pamatuje i přes 44 procent
Slováků. Necelých 33 procent Slováků si
na toto datum nedokázalo vzpomenout,
zatímco v Česku to bylo jen 13 procentům
oslovených.






Evropský komisař pro sociální věci
Vladimír Špidla chce v celé Evropské unii
úplně zakázat kouření na pracovišti. Zákaz
by se tak například týkal i kaváren a barů,
aby chránil zdraví lidí, kteří zde pracují.

28.10.
Primátor Pavel Bém, který v pondělí
ohlásil svou kandidaturu na šéfa ODS,
varoval dnes před egoismem a lhostejností
a vyzval ke vzájemné úctě. Zaznělo to v
jeho projevu na dnešním shromáždění
k 90. výročí vzniku samostatného
Československa v Panteonu Národního
muzea. Bém, který je už nyní druhým
mužem Občanské demokratické strany,
shromážděným odbojářům, politikům a
představitelům veřejného života připomněl,
že symbolem české národní cti a hrdosti
je lev, kterého má republika ve znaku.
Citoval slova zakladatele Československa
Tomáše Garrigua Masaryka, který řekl:
“Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.”
Před 90 lety se tuto klec podařilo rozbít,
uvedl primátor.






Premiér Mirek Topolánek v pondělí
odpoledne jednal v Kramářově vile s
odstupujícími hejtmany za ODS o situaci
po prohraných krajských a senátních
volbách a dalším postupu ODS. Hejtmani
podle Topolánka nezpochybňovali další
existenci vlády a premiér od nich dostal
podporu k rekonstrukci koaličního
kabinetu.






Češi uvidí po mnoha letech i méně známé
tváře komunistické Státní bezpečnosti.
Černobílé fotografie lidí, kteří se podle
Ústavu pro studium totalitních režimů
podíleli na udržení komunistické moci na
Moravě, jsou ode dneška vystaveny na
brněnském centrálním náměstí Svobody. V
listopadu se upravená výstava Tváře moci
přesune do Prahy a pak možná do dalších
měst. Tváře moci je první výstava svého
druhu v Česku. Navazuje na zveřejnění
jmenného seznamu příslušníků Státní
bezpečnosti, kteří sloužili na pražské
centrále k 20. srpnu 1968.






Po více než pěti letech rekonstrukce
s náklady kolem 730 milionů korun
bude v rámci oslav 90. výročí vzniku
Československa v New Yorku otevřena
Česká národní budova. Jejím hlavním
posláním má být prezentace České
republiky
u
americké
veřejnosti.
Památkově chráněnou stavbu z konce 19.
století, kterou před sedmi lety převzala od
krajanů česká vláda za symbolický dolar,
měl slavnostně otevřít český premiér
Mirek Topolánek, ale kvůli politickému
vývoji po nedávných volbách cestu do
USA zrušil.
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nemá Červíček dostatečné zkušenosti s
řízením tak důležitého policejního sboru.

29.10.
Český parlament po několikaletém váhání
uznal Mezinárodní trestní soud (ICC), který
má po vzoru poválečného norimberského
tribunálu soudit nejtěžší zločiny - zločiny
proti lidskosti, válečné zločiny, genocidu
a agresi. Příslušnou smlouvu, která byla
sjednána už před deseti lety, až ve středu
schválila Poslanecká sněmovna. Navázala
tak na rozhodnutí Senátu, který smlouvu
schválil letos v červenci. Česko bylo
posledním státem Evropské unie, který
smlouvu neměl schválenu, byť ji jeho
zástupci podepsali už v dubnu 1999.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg k
tomu uvedl, že dosavadní nečitelný postoj
snižoval důvěryhodnost České republiky
jako státu zasazujícího se o ochranu
lidských práv ve světě.






Bude-li spotřeba pokračovat nynějším
tempem, pak bude lidstvo v půlce 30.
let potřebovat na udržení životního stylu
ekvivalent dvou zeměkoulí. Píše se to ve
studii, kterou zveřejnil Světový fond na
ochranu přírody (WWF). Česko se pak
řadí mezi patnáctku zemí, které prý planetu
zatěžují vůbec nejvíce. Podle aktivistů mu
v pořadí asi 150 států seřazených podle
toho, jak Zemi zatěžují, patří 14. místo. Na
každého Čecha připadá v tomto směru asi
5,5 globálního hektaru (gha). Slovensko je
na 45. místě (asi 3,5 gha). Globální hektar
je hektar s průměrnou světovou schopností
produkovat zdroje a absorbovat odpady.
Aktivisté státy porovnávali na základě
takzvané “ekologické stopy” za rok 2005.

30.10.
Nejvyšší správní soud (NSS) by se
měl podle Senátu zabývat důvodným
podezřením, že KSČM porušuje ústavu a
zákony. Na soud by se kvůli tomu měla
obrátit vláda, na jejíž návrh by mohla být
taková strana zrušena. Senát o tom rozhodl
na návrh své komise pro posouzení
ústavnosti KSČM. Rozhodnutí podpořilo
30 z 38 přítomných senátorů. Proti byli jen
komunističtí senátoři, sociální demokraté
se hlasování zdrželi, stejně tak i dva
občanští demokraté. Závěrečná zpráva
komise má i s přílohami několik stovek
stran a obsahuje 76 nejzávažnějších
indicií z dokumentů KSČM a projevů
jejích představitelů. Podle shromážděných
materiálů KSČM porušuje ústavu tím, že
neodmítá násilí jako prostředek k dosažení
svých cílů. Naopak marxismus-leninismus
je podle ní spolehlivou ideologickou
zbraní. Komunisté podle dokumentů, které
komise shromáždila, podporují režimy
používající násilí.






Senát zamítl návrh na zavedení přímé
volby prezidenta vypracovaný senátorem
Janem
Horníkem
(Klub
otevřené
demokracie). Senátoři v debatě uváděli, že
v současnosti nepanuje shoda v tom, jaké
by mělo být postavení hlavy státu a zda by
jeho pravomoci by neměly být změněny.
Objevily se také názory, že Horníkův text
je málo propracovaný vzhledem k tomu, že
nedomýšlí dopady změny způsobu volby
na ústavní systém. Horníkův návrh byl
jedním z čtyř připravovaných návrhů na
to, aby prezidenta mohli volit lidé přímo.






Primátor Pavel Bém (ODS) opět tvrdě
kritizoval jmenování nového ředitele
pražské policie Martina Červíčka. Jeho
jmenování označil za “zločin a diverzní
akci ministerstva vnitra”. Řekl to na
zasedání zastupitelstva hlavního města.
Bezpečnostní výbor a Bém se proti způsobu
výběru nového šéfa pražské policie ostře
postavili už na začátku října. Podle nich







Masarykova univerzita (MU) hodlá kvůli
oslavám 90. výročí založení, jež připadá
na příští rok, vypátrat a oslovit všechny
své žijící absolventy. Školou od roku 1919
prošlo 125.000 lidí. Dávným i nedávným
studentům škola nabídne prostor pro
komunikaci na svých webových stránkách.
Jako vrchol oslav univerzita uspořádá
velký sraz absolventů, řekli představitelé
školy. Je to poprvé v historii, co univerzita
této velikosti pořádá sraz pro všechny
absolventy od svého vzniku. Setkání bude
30. května 2009. Ještě není jasné, kde se
uskuteční. Absolventy bude škola hledat
po celé republice prostřednictvím inzerátů
v tisku, na reklamních plochách a na
internetu. Kvůli pátrání po absolventech
škola digitalizovala všechny staré
promoční knihy. Dosud je uchovávala v
archivu pouze v psané podobě.






31.10
Cizinci budou moci od příštího roku v
České republice volně nabývat nemovitosti
k bydlení. Návrh novely devizového
zákona z dílny ministerstva financí, která to
má umožnit, projednává vláda. Důvodem
změny je konec pětiletého přechodného
období, na který Česko získalo výjimku od
Evropské unie. Kabinet projednání návrhu
kvůli údajným “technickým problémům”
již dvakrát odložil. Cizinci však stále
ještě nebudou moci v Česku kupovat
zemědělskou půdu. Na rozdíl od bytů a
obytných domů je její koupě pro cizince
omezena s EU dohodnutou sedmiletou
výjimkou.

1.11.
Senátoři při projednávání zprávy o možném
porušování ústavy a zákonů ze strany
KSČM podle jejího předsedy Vojtěcha
Filipa nedodrželi jednací řád. Návrh, aby
vláda požádala Nejvyšší správní soud o
zrušení strany, je tak nelegitimní a nemůže
mít žádný následek, řekl Filip novinářům.
O podnětu vládě obrátit se na soud kvůli
možné neústavnosti KSČM rozhodl Senát
ve čtvrtek. Rozhodnutí podpořilo 30 z 38
přítomných senátorů. “Něco tak právně
irelevantního jsem ještě nečetl,” uvedl
předseda komunistů. Strana se proto
nechce proti zprávě zatím bránit právními
prostředky. Pokud by však vláda skutečně
podnět k NSS na rozpuštění komunistů
podala, bude muset podle Filipa počítat
s kontakty KSČM ve většině zemí a
právními kroky na obranu strany.






V Blansku bude mít premiéru dvoudílný
dokumentární film o Karolíně Meineke
(1768 až 1815) - šlechtičně, která měla
být anglickou královnou. Snímek bude
mapovat její pohnuté životní osudy,
které skončily právě v Blansku, kde je
pochována. Film financovalo město, které
na něj poskytlo 80.000 korun. Karolína
se jako dcera německého barona von
Linsingen zamilovala do syna anglického
krále Jiřího III. Williama. Tajně se
vzali. Anglická královská rodina ale se
sňatkem nesouhlasila. Byl rozveden, když
Karolína čekala dítě. Narodil se jí chlapec.
Šlechtičně řekli, že zemřel. Byl ale dán
na vychování. William se stal anglickým
králem a přijal jméno Vilém IV. Oženil se,
ale potomka neměl. Proto po něm na trůn
usedla královna Viktorie.

2.11.
Předsedové ODS a ČSSD Mirek Topolánek
a Jiří Paroubek v neděli v souvislosti s
českým předsednictvím v EU deklarovali
vstřícnější a méně konfrontační vztahy
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svých stran, jež by podle nich mohly v
některých dílčích věcech spolupracovat.
Současně ale popřeli, že by ODS a ČSSD
chystaly hlubší spolupráci. Paroubek navíc
občanským demokratům pohrozil, že
nebude-li vláda korigovat svoji politiku,
sociální demokraté proti ní budou nadále
bojovat stejně tvrdě jako doposud a budou
se ji pokoušet svrhnout.






Šéf občanských demokratů a premiér
Mirek Topolánek bude na prosincovém
kongresu strany obhajovat funkci
předsedy ODS. Oznámil to v neděli
na mimořádném briefingu. Jeho zatím
jediným jistým protikandidátem je
současný první místopředseda strany a
pražský primátor Pavel Bém, který svoji
kandidaturu ohlásil už v pondělí. Souboj
o křeslo šéfa strany bude vyvrcholením
napětí, jež v ODS vzniklo poté, co strana
utrpěla debakl v říjnových krajských a
senátních volbách.






V neděli 3. listopadu 1918, necelý týden po
vyhlášení samostatného československého
státu, skácel rozvášněný dav vedený
žižkovským bohémem Frantou Sauerem na
Staroměstském náměstí v Praze mariánský
sloup. Jako symbol pobělohorského
habsburského a katolického útlaku ho
strhli žižkovští hasiči. Stalo se tak při
návratu demonstrantů z tábora lidu na
Bílé hoře (výročí bělohorské porážky
připadalo na 8. listopad).

3.11.
Vláda schválila jednu ze dvou dohod,
které jsou předpokladem pro zrušení
amerických víz. Dohoda s USA o
posilování spolupráce při prevenci a
potírání závažné trestné činnosti mimo jiné
umožní porovnávání otisků prstů a profilů
DNA a předávání informací a osobních
údajů. Mezinárodní dohodu bude muset
ještě schválit parlament. Americká víza
padnou 17. listopadu, podle ministerstva
vnitra nevadí, když smlouvu do té doby
parlament nestihne ratifikovat. Dohoda
podléhá také podpisu prezidenta.






Důvěra lidí k vládě klesla za poslední
měsíc o čtyři procentní body na 26 procent,
a je tak nejnižší od letošního února. O tři
procentní body poklesla také spokojenost
Čechů se současnou politickou situací spokojen byl v říjnu každý desátý. Vyplývá
to z říjnového průzkumu, který zveřejnilo
Centrum pro výzkum veřejného mínění
(CVVM). Průzkumu společnosti CVVM,
který se uskutečnil od 6. do 13. října, se
zúčastnilo 834 respondentů.

4.11.
Česká republika letos nestihne ratifikovat
lisabonskou
smlouvu
reformující
Evropskou unii. Podle předsedy české
vlády by smlouva mohla být přijata v
prvním čtvrtletí příštího roku. Premiér
připomněl, že Ústavní soud odložil
na žádost prezidenta Václava Klause
projednávání
souladu
lisabonské
reformní smlouvy s českou ústavou o
dva týdny. Klaus v původním termínu
10. listopadu jede na zahraniční cestu do
Irska a Saúdské Arábie. Soud proto věc
projedná až 25. listopadu. Podle předsedy
vlády tak vzhledem k ústavou daným
lhůtám pro jednání českého parlamentu
nebude možné přijmout smlouvu v
letošním roce. “Je to svým způsobem
nepříjemné, protože budeme zemí, která
bude vyjednávat s Irskem o jejich dalším
postupu, a budeme zemí, která ještě nemá
ratifikovanou lisabonskou smlouvu,”
podotkl Topolánek. Klaus po irském
odmítnutí pokládá smlouvu za mrtvý
dokument.
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Pokračování ze strany 1
českého exilu v Kanadě s titulem It all
began with Prince Rupert: The story of
Czechs and Slovaks in Canada. Působil
ve správních radách mnoha kulturních
organizací a spoluvytvořil desítky pořadů

dále árií Přemysla O vy lípy
z opery Libuše, dále zazněla
árie My cizinou jsme bloudili
z opery Jakobín A. Dvořáka.
Motlitba z opery Jenůfa L.

Paní Sonja Bata s Josefem Čermákem

pro torontskou televizní stanici Rogers.
Po okupaci ČSR v roce 1968 byl členem
delegace, která tehdy intervenovala u
kanadské vlády za otevření země novým
emigrantům a hlavním řečníkem při
masivní demonstraci před torontskou
radnicí. V letech 1999-2003 působil jako

Henry Kraus, legionář a Blanka Rohnová

předseda ČSSK v Kanadě, je držitelem
řady ocenění a vyznamenání, mj. také
Masarykovy ceny ČSSK, Pamětní medaile
prezidenta ČR, Ceny MZV ČR Gratias
Agit.
Pozdním slavnostním odpolednem
zněly
písně a árie z děl českých
hudebních skladatelů, v nichž se odrážely
události historických období – rok 1348
prezentovala píseň ze 14. století z doby
života Karla IV., rok 1848 byl prezentován
písní Struna naladěná ze sborníku Cikánské
písně A. Dvořáka, písní Nekamenujte
proroky z cyklu Večerní písně B. Smetany,

Janáčka prezentovala rok 1918, B. Martinů
zazněl v Polní mší – Barytonovým sólem, a
rok 1968 ozvučela vzpomínkami Motlitba
pro Martu autorů J. Brabce a P. Rady.
Každé hudební vystoupení bylo
uvedeno slovem o historické souvztažnosti
toho kterého roku, o které se výborně
postaral režisér českého Nového
divadla v Torontu Pavel Král.
Slavnostní část odpoledne byla
zakončena skladbou na varhany
v podání Mariji Mihalyak.
Součástí
slavnostního
setkání Čechů a Slováků u
příležitosti
výročí
vzniku
ČSR byla panelová výstava,
kterou zde instalovalo České a
slovenské sdružení v Kanadě,
pobočka Toronto, a GK ČR – s
náměty III. odboj ČSR po roce
1948 a Rok 1968. Na oslavách
zazněla i oblíbená Masarykova
píseň Ach synku, kterou
zazpívaly děti české doplňovací
školy Masarykova ústavu.

S velkou pozorností se setkal filmový
dokument, doposud jediný
tohoto druhu, natočený
autorskou dvojící Markétou
Slepčíkovou, producentkou
českého
Tv
vysílání
Nova Vize v Torontu, a
kameramanem
Igorem
Rešovským. Po dokončení
bude dokument, zobrazující
osudy tří emigračních vln do
Kanady, vysílán v kanadské
televizi. Význam této práce
vysoce ocenil i přítomný
šéfproducent
nezávislých
producentů
v
OMNI
Television Paritosh Mehta.
“Já si myslím, že moje satisfakce
nespočívá v tom, že jsem dostal medaili,

jsem v životě udělal něco slušného, ale
skutečná podstata uspokojení spočívá v
samotném faktu, že jsem něco udělal nebo
mohl pro lidi udělat.
“ Osobně mám pocit, že tady je z nějakého
důvodu toto výročí oslavováno mnohem
intenzivněji nežli u nás doma.” uvedl v
rozhovoru mj. generální konzul ČR v Torontu
Richard Krpač. “Mám pocit, že lidé, kteří se
vzpomínky na výročí vzniku ČSR zúčatnili,
jsou mnohem vnímavější pro věci, které v
ČR jsou důležité, a že dokážou oddělit balast
od podstatného - vidí ty věci mnohem čistěji
a soustřeďují se jen na podstatné. Snad je to
způsobeno i tím, že se těchto lidí mnohem
osobněji dotkly tehdejší krize doma – ať už
to bylo za fašismu nebo za okupace v roce
1968 - jejich životy se radikálně změnily.
A to si pamatují mnohem intenzivněji než

Pavel Král a generální konzul Richard Krpač

lidé, kteří žijí v ČR kontinuálně. Děkuji
všem komunitním organizacím i těm, kteří

Zleva pěvkyně Jennifer Cullen, Dagmar Rydlová, pěvec Jan Vaculík, Pavel Král, pianistka Kate
Carver a generální konzul Richard Krpač

ale v tom, že jsem mohl dělat, co jsem
dělal. Dopad medaile není pro mě veliký,”
uvedl Josef Čermák v krátkém rozhovoru.
“Přirozeně potěší, když si lidé myslí, že
Malířka Hana Mrázová se podílela na instalaci
panelové výstavy III. odboj ČSR po roce 1948,
kterou obstarala torontská pobočka ČSSK

na oslavu přišli. Pro nás je zájem oněch více
než 250 přítomných z různých koutů Ontaria
zásadní, a mě potěšil.”
Věra Kohoutová
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Výtvarné umění českých umělců zaplavilo Toronto
Uplynulé dva měsíce byly výstavy
výtvarného umění doslova nadíkou. Jako by
se umělci naší komunity dopředu domluvili,
jak ty torontské galerie obsadí.
V Cedar Eidge Studio Gallery na východním
konci Toronta vystavovala od 28. září do 3.
října své práce Pavla Quinn. Její vyhlášené
barevní abstraktní kompozice
byly
tentokráte doplněné sochami abstraktních
tvarů, které návštěvníky doslova lákaly k
doteku. A každý ten kamenný tvar – socha
obsahoval kuličku: „Všechno je jako kruh,
všechno je v jednom, všechno je v nás,“
objasňuje svůj záměr malířka, která svou
výstavu nazvala Time to Think. „Kdysi mi
učitelka řekla, že ještě nepotkala umělce,
který by materiál k soše přidával. Všichni
jej při práci odnímají... a tato kulička spojuje
dva lidi, toto je Matka – na sochy se můžeš
dívat z jakékoliv strany, vždycky na nich
něco nového uvidíš...“ Umění je pro Pavlu
Quinn harmonií a konfliktem zároveň.
Všechno, co má v těle i v duši, vkládá do
soch či obrazů. “Tak balancuji svůj život.
Vím, že pokud mám dobrou energii a pokud
se cítím šťastná, že maluji úplně jinak,
něž když jsem „down“ . Musím prostě
problémy nejprve vyřešit, pak se k obrazu
vrátit. Pro mě je důležité, aby moje vědomí
bylo „happy“. Kam že chodí mladá malířka
pro štěstí? „To máme každý v sobě – sami
si plánujeme cestu, nikdo to za nás nedělá, a
když si to uvědomíme, tak vlastně můžeme
i problémy lehčeji vyřešit.“ Své výtvarné
schopnosti uplatňuje také v designování
zahrad. Musím dodat, že svým klientům k
potěše.
Pavla Quinn se stala jakousi duší
torontského klubu výtvarníků Artico
– Artists in Connection - jehož je
spoluzakladatelkou. Klub má za sebou
roční práci a pravidelnými výstavami a
setkáními s českými a slovenskými umělci
a jejich přáteli naplňuje svá prvopočáteční
předsevzetí. Mnozí se potkali právě díky
těmto setkáním a debatám.
Niki Ticháková a Alena Poupová
uspořádaly výstavu s názvem Kaleidoscope
od 14. 9. do 12.10. v prostorách torontského
restaurantu Rivoli, kde pravidelně pořádá
výstavy klub Artico. Alena Poupová ráda
maluje na hedvábí, takže to, co by nanesla
na jemný materiál v malém, předvedla
návštěvníkům Rivoli ve velkém. Vyrůstala
v malé vesnici, kde měla k přírodě velice
blízko. Tato skutečnost se dnes promítá v
její tvorbě, pro kterou je příznačná pestrá
barevnost. Vždycky milovala umění, ale
pouhý pohled na ně ji neuspokojoval. Měla
potřebu se všeho dotýkat, chtěla cítit povrch
materiálu ve svých prstech, chtěla jakoby
prožívat tyto doteky. A to je zřejmě jeden
z důvodů, proč se si ke své tvorbě zvolila
textil.
Niki je všestranná, praktická a výtvarnými
praktikami zkušená umělkyně - dokáže si
poradit jak s velikonočními vejci, tak i s
dekorováním skla či jiných předmětů. Malby
horkým voskem, technikou, kterou znali již
před třemi tisíci lety, ručně malované vázy,
sklo či keramika již neoddělitelně dotvářejí
osobitost jejích výstav.
Standa Sedlák vystavoval v Gallery Hettite
v Torontu do poloviny října. Má za sebou
výstav již několik - nejen ve staré a nové
domovině, ale i v Itálii a Americe. Osobně
mě fascinoval obraz Motýli, který kdysi
na zdi nevisel dlouho. Lidé se zastavují
u jeho abstraktních výjevů, které nesou
název kupříkladu Převozník, Montmartre v
dešti, Hráči karet, Cesta do Livorna, Bitva u

Kresčaku, Toskánsko, Muž a jeho mýval a
jiné, či u těch, které zaznamenávají zážitky
a výjevy z nové domoviny – Saskatchewan
I., a II. Přiznává se, že je inspirován u
nás dosud málo známým spisovatelem
Gustavem Meyrinkem. Jeho obrazy mají
vést diváka k zamyšlení nad světem kolem
nás i v nás. Téma, jímiž k nám hovořil v
říjnu, neslo název Válka a mír. K práci jej
přiměla knížka Malý mír ve velké válce,

Jana Černá-Bachtíková a Josef Kurský
měli společnou výstavu v Laurier Gallery
na západním konci Toronta zcela poprvé.
Každý z nich je jiný, jejich rukopisy se dají
velice snadno identifikovat. Zatímco Jana
na výstavě, která trvala od 25. září do 11.
října, zastupovala ženskou energii, Josef
typicky mužskou, což označil za vynikající
už proto, že si práce vzájemně nekonkurují,
ale naopak doplňují se, a po umělecké

(zleva) Pavla Quinn, Josef Kurský, Jana Černá-Bachtíková v Laurier Gallery v Torontu

která hovoří o vánocích roku 1914 na
západní frontě a o jejich společné oslavě. Tak
vznikl ústřední obraz této výstavy s názvem
48-68 Never more. Rovněž rozměry obrazu
jsou symbolicky přesné – 48x68 inchů.
Obsahem je bolševický převrat a okupace
Československa východními tlupami, jak
okupační vojska nazval sedmačtyřicetiletý
rodilý Pražák, žijící od roku 1999 v
Kanadě.

stránce má každá ta strana svou kvalitu.
Charakteristické pro výstavu s názvem After
All byly dva zcela odlišné výtvarné projevy
- malby abstraktní Josefovy a Janiny malby
figurativní. „Josefova abstraktní malba
se mi líbí pro jeho až grafickou čistotu,
dynamiku a barevnou kombinaci. Každá
z nich obsahuje mnoho barev studených
a vždycky ale i barvu teplou...,“ zamýšlí
se Jana. „Sama jsem ještě v Česku dělala

grafiku a zkoušela abstraktní malbu, ale
je to dlouhý proces a nakonec jsem stejně
vždy skončila u figurativní malby, která je
mi nejbližší.“ U největšího obrazu výstavy
s názvem After All – We have Fun - člověk
přece jen postál déle - tolik postav u stolu. A
každá z nich je jakoby zaměstnaná vnitřním
problémem. Jana jej namalovala s úmyslem
poukázat na neschopnost lidí oddálit se
osobním starostem ani při příležitostech
společných setkání. Lidé se jen tváří, že se
zajímají, ale mnozí z nich jsou myšlenkami
zcela jinde. Studie obličeje ji vždycky
zajímaly – jaká je vlastně člověk pod tou
maskou?
„Jana dělá obrazy, které namalovat není
jednoduché, protože jde o lidské stylizované
figury, což už samo o sobě vyžaduje velký
talent, a ty navíc vetknout do plátna, to není
jednoduchá záležitost. A to zvládá perfektně.
A má svou vnitřní poezii - připomíná mi
Marca Shagalla,“ řekl o práci malířky Jany
Bachtíková její kolega. Sám si nedělá
iluzi o tom, že každý divák jeho obrazům
porozumí, k čemuž ho, jak sám tvrdí, ani
ničím nenutí. Stačí mu, když se návštěvník
u obrazu zastaví a snaží se orientovat ve
vlastních pocitech z obrazu. Svou výtvarnou
činnost přirovnává ke komunikaci – jedni
komunikují prostřednictvím tisku a dalších
médií, absolvent VŠ umělecko-průmyslové
si vybral umění.
Jana Černá-Bachtiková pracuje na své
nové práci, která ponese název Repetice,
Josef Kurský se připravuje na prezentaci
kompletní série obrazů na Expoart Montreal
v době od 23. do 26. října t.r.
Do celé té řady výstav musíme zahrnout
i výstavu známé malířky českého původu
Marie
Gabánkové a sochaře Pavla
Charouska, o jehož uspěších z výstavy
sochařů přineseme více informací v
některém z příštích čísel.
Text a foto Věra Kohoutová
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Nenávidím květiny.
Několik let má žena pracovala jako
zdravotní sestra na oddělení „Paliative
care“, česky by se snad řeklo na „Oddělení
klidu“, ale klid tam žádný neměla a
nakonec jsem ho neměl ani já. Starala se o
lidi, kteří měli nějakou bolest nebo dokonce
umírali. Dostala auto a jezdila po okrese od
jednoho nešťastníka ke druhému a snažila
se jim ulehčit jejich osud. Na to musí mít
jeden nejen nervy, ale i odborné znalosti.
Moje žena měla odborných znalostí a
vysvědčení tolik, že kdyby si je nechala
všechna zarámovat tak jsme nepotřebovali
obrazy. Jenže ani to ji neuchránilo od toho,
aby nezačala pomalu podléhat vlivu svého
nešťastného povolání a nezačala mi nosit
všechnu tu bolest domů....
Zpočátku jsme si to ani neuvědomovali,
protože etiketa jejího povolání jí
nedovolovala, aby mě vyprávěla o
konkrétních případech nebo snad své
pacienty jmenovala. Mluvili jsme o její
práci jen povšechně a když už šly děti
spát. Jak však čas plynul a moje žena tu
tíhu bolesti už sama nedokázala unést,
začala se mi svěřovat víc a víc konkrétněji
i když jména konkrétních osob mi neřekla
nikdy. Měla pro to svůj kód. Mluvila o
tom z Kurrajongu nebo o té z Shane Parku
nebo o motorkářovi. To byl bolestný
případ. Sto kilovej chlap, tetovanej, drzej
a s rakovinou. Já měl hrůzu, že mi ženu
znásilní, ale tou dobou už měl bolesti a
potřeboval morfín. Žena mu jej píchala ve
stále kratších intervalech a pak už mu jen
vozila dávky, stále silnější a on si morfín
musel píchat sám, tak často jej potřeboval
a nakonec se k němu musela nastěhovat
jeho sestra. Ten drzej chlap úplně splaskl,
měl 35 kilo a velkou bolest. Nakonec už
neuzvedl ani injekční stříkačku a bylo to

Stanislav Moc

jedno protože morfín už stejně nezabíral.
Když umřel byl to vousatý kostlivec z
něhož i po smrti žhnuly oči bolestí. Jiný
případ byl Litevec Eugene. Toho jmenovat
mohu neb jsem ho osobně poznal. Eugene
byl starý, žil sám, neměl rodinu a dostal
mozkovou mrtvici. Dost se z toho vylízal
silou vůle, ale na půl těla byl ochrnutý,
tahal za sebou nohu a velice špatně mluvil.

spřátelil a párkrát přemýšlel o tom, že mu
navrhnu, že bych na jeho pozemku postavil
dům, kdyby mi pozemek odkázal až zemře,
ale nikdy jsem se neodvážil mu svůj nápad
přednést. Když po šesti měsících zemřel
dotklo se mě to stejně, jako mé ženy.
A tak šel případ za případem a moje
žena mi předávala bolest své práce, protože
si tím ulevovala. Já jsem to věděl a bral

Když ho dostala na starost má žena bydlel
na svém pozemku v překrásném prostředí
Yarramandi pod Modrými Horami. Ten
pozemek, jak jsem zjistil později, byla
vlastně farma o stopadesáti akrech s
kilometrem říčního břehu. Krása! Jenže
tam nebyl dům. Eugene bydlel ve starém
karavanu, do kterého teklo a kterému
chybělo jedno kolo, takže ležel na šikmo.
Nebyla tam elektřina ani voda a moje žena
musela Eugena dvakrát v týdnu koupat v
malém rybníčku. Takže mě brzo umluvila
a na víkend jsme jeli za Eugenem. Jezdil
jsem tam pak z práce a karavan nejen
vyrovnal pomocí cihel, ale i odizoloval
od zatékající vody. S Eugenem jsem se

jsem to na sebe jako chlap. Jako milující
manžel, který to cítí jako povinnost i když
i mne to začínalo zmáhat. Většinou jsme
leželi v posteli, drželi se za ruce a žena mi
vykládala a já jsem měl slzy v očích nad
některými těmi osudy. A pak se stal ten
nejstrašnější případ....
U Llandilo žila rodinka, která se živila
pěstováním zeleniny na malé farmě. Každé
ráno zde školní autobus vyzvedl jejich dvě
dcery, kterým bylo dvanáct a sedm let a
odpoledne je zase přivezl ze školy nazpět.
Jednou jim šla maminka naproti, dívenky ji
uviděly a radostně se z autobusu rozeběhly
přes silnici k mámě a Bác! Z protisměru
jedoucí auto je přejelo. Obě na místě mrtvé

PRAŽSKÉ JARO V OTTAWĚ
Nejsem historik, a můj nejméně oblíbený
předmět ve škole byl vždy dějepis. A tak
když mne profesor Stolarik (Chair in Slovak
History and Culture na University of Ottawa)
pozval na konferenci „The Prague Spring and
the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia,“
trochu jsem se rozmýšlel zda mám pozvání
přijmout. Jako historický primitiv a analfabet,
říkal jsem si: „Vždyť je to už 40 let – všichni
víme jak to dopadlo a stejně už na tom nic
nezměníme!“ Navíc, konference se zajímala
o to, co si o Pražském jaru mysleli občané a
volení zástupci bratrských zemí, které nás v
srpnu 1968 spolu s naším Velkým Bratrem
dosti nebratrsky napadly. „Co je mi nakonec
do toho,“ říkal jsem si, „co si o Pražském jaru
mysleli Bulhaři nebo Maďaři.“ Nakonec jsem
se, k mému dobru, rozhodl pozitivně.
Sám jsem to období, které bylo nejen
jedním z nejradostnějších ale také jedním z
nejsmutnějších okamžiků v historii našich
národů, nezažil ani neviděl. Předběhl jsem
dobu. Po prvním oči-otvírajícím výletu
na západ mi bylo naprosto jasné, že v
socialistickém ráji nezůstanu. A tak jsem
si v zařídil stipendium v Kanadě a na jaře
roku 1967 jsem držel v ruce pas v němž byla
výjezdní doložka na tři roky. Takto vybaven
jsem 17. srpna roku 1967 vyrazil do země o
které jsem celkem nic nevěděl. Netušil jsem
tehdy, že v ní ztrávím většinu svého života.
Začátky v Kanadě byly perné. Neměl jsem
ani čas ani náladu se starat o to, co se děje v
mé rodné zemi. Ale postupem času jsem se
seznámil s Čechy a Slováky. Často přijížděli
i s rodinami – něco co bylo ještě před krátkou
dobou téměř nemyslitelné. Když jsme se sešli,

mluvilo se o tom, co se děje v Československu.
Každý měl nějaké informace, z dopisů od
rodiny a přátel nebo z občas obdrženého vydání
českých či slovenských novin. Na politické
scéně se objevovala se jména, která mi nebyla
moc povědomá. Dubček, Smrkovský...alespoň
generála Ludvíka Svobodu jsem si pamatoval
ze školy.
Znělo to jako sen! Komunističtí předáci
slibovali demokracii v naší zemi a lid je s
nadšením následoval. V následující euforii
se zdálo že většina lidí zapomněla na to
že to byli právě ti předáci, kdo v minulosti
udržovali u moci středověkou diktaturu. A že
bylo jen otázkou času kdy si tito privilegovaní
představitelé uvědomí, co by jim, osobně,
mohl přinést další nekontrovatelný vývoj.
Někteří se snažili vývoj brzdit. Jiní tak učinili
až po Majálesu a po Vaculíkových 2000
slovech. Jenže rozjetý vlak už nebylo možné
zastavit ani zpomalit. Bylo jasné že většina lidí
v ulicích už nechtěla jen ochutnávku svobody,
ale že chtěli svobodu celou, neomezovanou
komunistickou stranou ať už by byla v
jakékoli reformované podobě, třeba i s dobře
předstíranou lidskou tváří.
Na rozdíl od jásajících spoluobčanů v
ulicích Prahy jsme se my, ve vzdálenosti
12 000 kilometrů, na tu euforii „dívali“ s
určitým odstupem a s rostoucím podezřením.
Začínali jsme dostávat strach, že náš veliký
přítel na východě to tak nenechá. Také jsme
četli západní tisk a bylo nám jasné, že západ
má dost svých vlastních starostí a že nám
nepomůže. Jak by nám také mohl pomoci
proti po zuby vyzbrojené velmoci poseté
na něj namířenými nukleárními hlavicemi!

Zpráva z konference
A tak když přišel 21. srpen, hukot letadel a
rachot tanků nás moc nepřekvapily. To trauma
náhlého přechodu od svobody k sovětské
okupaci nás okamžitě nezasáhlo. Ale časem
nastalo období konsolidace a obdrželi jsme
dopis, že naše výjezdní doložky byly zrušeny
a že se musíme vrátit do socialistické vlasti.
Někteří se vrátili, mnozí ne. Ti z nás, kdo jsme
se rozhodli zůstat, jsme věděli, že hned tak
rodnou vlast neuvidíme. To se také stalo...
Navzdor mému skeptickému očekávání
byla konference velmi zajímavá. Dozvěděl
jsem se ku příkladu, že reakce obyčejných
lidí v zemích socialistického společenství byla
podobná reakci nás expatriotů tady v Kanadě.
V odstupu geografickém a navíc i jazykovém,
nebyli si jisti kam to vede. Neměli moc důvěry
v socialismus s lidskou tváří a měli strach že
to bude nové Maďarsko z roku 1956. Jejich
předáci měli zase strach, aby se nákaza z
Československa nerozšířila do jejich zemí
a aby nepřišli o svá privilégia. Někteří prý
uvažovali o invazi Československa i v případě,
že by Sovětský Svaz odmítl tak učinit. Kdo ví
– až jednou budou otevřeny všechny sovětské
a ruské archivy tak se možná dozvíme víc.
Když o tom teď přemýšlím, tak jsem moc
rád, že jsem se konference zúčastnil. Hodně
jsem se dověděl o jednom z kritických období
v naší historii. Konference byla výborně
zorganizovaná, přednášející a komentátoři
diskutovali se zápalem, a diskuse pokračovaly
při kávě a výborných cookies s takovou energií,
že nás profesor Stolarik musel zahánět zpět do
sálu. A tak bych mu rád tímto pogratuloval k
vynikající konferenci!
Vladimír Hornof

před očima nešťastné matky!
Byly obavy, že to zoufalá matka
neunese a že by si mohla sáhnout na život.
Případ dostala na starost moje žena. Rok
a půl jezdila dvakrát týdně na farmu a
tam pomalu dostávala nebohou ženu z
deprese. Tak si na sebe zvykly, že pomalu
nemohla být jedna bez druhé. I já jsem
si zvykl na noční vyprávění mé ženy a
přestal se stydět za slzy. U farmy vyrostly
dva bílé kříže, dva symbolické rovečky
plné krásných květin. Vždycky, když jsem
jel okolo, jsem se dvakrát pokřižoval.
Květiny byly vždy čerstvé a nádherné,
jaké nedokázal vypěstovat široko daleko
nikdo. A pak zaměstnavatel mé ženy
usoudil, že je na čase, aby se farmářka
rvala se svou bolestí sama. Rok a půl že je
dost dlouhá doba na zhojení rány po jejích
dvou holčičkách. Nejsem znalec, ale rok a
půl jsem poslouchal svou ženu každou noc
vyprávět, jak se věci mají a tak jsem věděl,
že se ta rána nezahojí nikdy.
„Jak to vzala?“ zeptal jsem se.
„Obviňuje mne, že jí v tom nechávám
samotnou..... to je ale normální“, dodala
žena rychle na mé povytažené obočí.
„Dneska měla u křížků nádherné růže“
„Já vím. Věřil bys, že květiny
nenávidí?“
„Jednou mi řekla ..Kytky, kytky!
Nenávidím kytky! Kytky je všechno, co
těm mejm holkám můžu dát.....“
To mě zlomilo : „Prosím tě, já už dál
nemůžu“, vzlykl jsem: „najdi si jinou
práci... ty kytky mě dorazily!“
„Asi je na čase“, potvrdila žena : „ale
já ráda pomáhám lidem, víš?“
„Já vím, ale najdi si něco, kde to tvý
pomáhání aspoň občas bude mít happy
end“....

HISTORIE
U příležitosti 90. výročí vzniku
Československa byl spuštěn údajně
největší
evropský
pamětnický
portál Paměť národa. Od 28.
října je nejen odborníkům, ale i
veřejnosti zpřístupněna databáze
audiovizuálních vzpomínek stovek
přímých aktérů nejvýznamnějších
událostí z české moderní historie.
Portál budovalo sdružení Post bellum
s Českým rozhlasem celé dva roky.
V posledním roce se k nim připojil
Ústav pro studium totalitních režimů.
Tento internetový pamětnický archiv
bude přístupný na adresách:
www.pametnaroda.cz
www.memoryofnation.eu

Tyto stránky umožňují takřka
neomezené
rozšiřování
sbíreky
výpovědí. Ovládání je v osmi
evropských jazycích, příběhy jsou
ukládány v národním jazyce a angličtině.
Portál tak má podle provozovatelů
předpoklad stát se největším projektem
svého druhu na světě.
SS(středoškolák)AD:SS s elektro maturitou
38/192 blond rodák z Pardubic se seznámí
s dívkou či ženou;
opravuji jízdní kola (licence), domácí
elektřinu etc. mám rád hudbu, koně a
cyklistiku, Dan Newman, poste restante
25 Esplanade St., Toronto M5A 2N2
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Česká historie americkýma očima

Naši čtenáři doporučují

Pohled na tisíciletou historii Čechů
americkýma očima, tedy z transatlantické
perspektivy, nabízí kniha Češi a země
Koruny české, která je výsledkem
celoživotních
historických
výzkumů
Hugha Agnewa. “Právě tato stránka díla
amerického historika může být osvěžující
pro české odborníky stejně jako pro širší
čtenářskou obec,” řekl o publikaci, kterou
v edici Novověk vydalo nakladatelství
Academia, autorův český kolega Jaroslav
Pánek. Autor, který je považován za
nejvýznamnějšího zahraničního znalce
českých dějin 19. a 20. století, začíná
svůj výklad od zformování českého státu
pod vládou přemyslovských knížat v 9.
století. Dávnou historii ale používá spíš
jako předehru dějin novodobého českého
národa a jako podklad k utváření jeho
historického vědomí během 19. a 20.
století. Posledním dvěma staletím také
věnuje větší část svého díla.
Je to neuvěřitelné, ale ve Spojených
státech se českými dějinami zaobírá kolem
šesti desítek profesionálních historiků,
uvedl Pánek. Někteří jen okrajově, protože
se musí už z prostých existenčních důvodů
věnovat mnohem širšímu tématu, alespoň
dějinám východní Evropy. Motivaci mají
různou. Někteří vycházejí z rodových
tradic, a vracejí se tak ke kořenům svých
předků, jiní se o Česko začali zajímat,
když ho spatřili na vlastní oči. Agnew patří
k těm, kteří si české dějiny vybrali jako
jednu z variant tisíciletého evropského
vývoje. Snaží se pochopit osobité rysy
malých zemí v porovnání s velkými, a tak

Quebecké nakladatelství Shoreline vydalo
nedávno Ivanu Schneedorferovi (1937) již
třetí sbírku anglicky psané poezie s názvem
Homeresque. Útlá knížka, inspirovaná
četbou Homéra a řecké mytologie
byla básníkem přetavena
osobní zkušeností a
představivostí
do
zdánlivě
hravých,
avšak
myšlenkově
bohatých volných veršů.
Ti, kteří jsou
obeznámeni
s
jeho
básnickými
sbírkami
shrnutými pražským Torstem
do objevné, mnohovrstevné
knihy Básně v roce 2002,
a předešlými dvěma svazky
pojmenovanými The Silence after
Music/Le silence apres la musique
(2001) a the horizon is far away
(2005), nepřekvapí autorovy snahy o
tvorbu dvojjazyčnou a překladatelskou.
Stojí za povšimnutí, že český dvojměsíčník
Listy (6/2007) mu uveřejnil kromě ukázek
z jeho vlastní přeložené tvorby Horizont
je daleko, jeho překlady několika básní
amerických autorů Conrada Aikena,



nalézat odpovědi na obecné otázky, jimiž
jsou zrod moderních národů nebo podoby
a projevy nacionalismu. Jeho český kolega
Pánek na něj prozradil, že české historii
zcela propadl a po roce 1989, kdy mu to
změna poměrů umožňuje, jezdí do Prahy i
jiných českých měst velmi často a zabývá
se tam studiem historických pramenů.

Hugh L. Agnew
Professor of History and International Affairs
The George Washington University
Professor Agnew earned an Honors
B.A. in history from Queen’s University,
and his M.A. and Ph.D. from Stanford.
He came to GW in 1988, after teaching
at Queen’s and the National University
of Singapore. Agnew teaches graduate
and undergraduate courses on Eastern
Europe and the European history survey.
He focuses on nationalism in the region,
especially Czech nationalism.
Among his publications are The Czechs
and the Lands of the Bohemian Crown
(2004), Origins of the Czech National
Renascence (1993), and numerous
articles and chapters on aspects of Czech
nationalism and national identity.
The Czechs and the Lands of the
Bohemian Crown
By Hugh LeCaine Agnew
Published by Hoover Press, 2004
ISBN 0817944923, 9780817944926
441 pages



*********$* *

!!!!!!!!!  þ *!þ!! !(&&.!

!

 Ĝ !*4!þ )! "! Ĝć !!!! Ĝ* !!
!
!

#8 ý 7* *
!

Č !'-$! !(&&.!
!
''2+&!/!',2&&!$!
!
*þ)!!4 !"!*1! Ĝ Č"!!! $!
* !!  !)!5)!!)*#!
!
*4*!)! !Č#!
!
 *!$!
!

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!
!

$8>$8* 8#*
!

!(0$! !(&&.! !'02&&!$!
!
)2!%(,!! Ĝ   3!%+&!! Ĝ)!
!
5! )! þ Ĝ !%'& 3! þ Ĝ ! ! ! *! !'02&&!
$"!!þ !*! !(&2&&!$!
!
Ĝ  !*"!*4! ! !*3!!
!! ! !! !
!
!

&Č*" ** Ĝ2";**"! * !"*-*#2!""*
4:6*!" *  +**
*
# = ;*%" *"* Ĝ   *!1Ĥ*
$"%!"*"<*'4/6(*663,0390*
""* 22<*':.5(*939,054/


11

Williama Stafforda a Raymonda Carvera.
Řada básní ze stejné sbírky se objevila
rovněž v loňském literárním měsíčníku
Host. Schneedorferovu Závěrečnou
změť (Spleť) si zvolil Literární
klub Olomouc jako svoji PF 2008.
Článek Jiřího Louzeckého z října
2007 “Básníkův návrat” v serii
“Po stopách literátu” v časopise
Jihočeského
klubu
Obce
spisovatelů Forum, svědci také
o probuzeném zájmu o jeho
osobu a tvorbu v jeho rodných
Českých Budějovicích.
Zbývá si jen přát, aby se
Schneedorferova poezie
četla v Čechách, na
Moravě i v Kanadě.
Ivan Schneedorfer:
Homeresque (Poems), 2008,
70.pp. ISBN 978-1-896754-40-6
Shoreline, 23 Ste-Anne, Ste-Anne-deBellevue, Quebec H9X 1L1
shoreline@sympatico.ca
www.shorelinepress.ca

Křížovka pro volnou chvíli

Doporučeno: Jan Klinka

Krajanský adresář
MASARYKŮV ÚSTAV (MMI)
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd.,
Toronto, ON M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354
fax: (416) 439-6473
E-mail: office@masaryktown.org
Web: www.masaryktown.org
ČESKÁ KNIHOVNA MMI
Půjčovna časopisů, knih, videoklub.
Otevřeno: ST 16 - 21 h.
Info.: 416-439-0792
ČESKÁ ŠKOLA MMI PRO DĚTI
Pro děti od 5 do 12 let.
Vyučování probíhá od září do června
vždy v sobotu 10:00 - 12:00 h.
Západ: Bata Shoe Museum
Východ: Masaryktown Residences,
3. patro, 450A Scarborough Golf Club
Rd., Toronto. Informace a registrace dětí:
Tel.: 416-439-4354
RESTAURACE PRAHA
NA MASARYKTOWNU
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto.
Speciality české a slovenské kuchyně.
Otevřeno: ST - SO od 17 h., NE od 12 h.
Doporučujeme rezervovat si místa.
Tel.: 416-289-0283
Web: www.praguerestaurant.com

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO

 Jsem stávající odběratel, posílám šek.
 Jsem nový odběratel a chci Nový domov
dostávat 2 měsíce zdarma na zkoušku.
 Jsem nový odběratel, zasílám
předplatné.

Přikládám šek na $ ..........................
Na předplatné Nového domova je
určeno $ ............................................
zbytek, tedy $ ....................................,
je dar tiskovému fondu MMI.
Mnohokrát děkujeme za vaši podporu. Za
dary nad $15 bude kanadským dárcům
automaticky zaslán Charitable Donation Tax
Receipt.

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

Nový domov 5.11.2008
SOKOL TORONTO
Cvičení a sport začnou opět v září:
Zápis dětí do nové sezóny: 13. 9. v 18 h.
v kostele sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
Cvičení dospělých začíná opět 17. 9.
Pondělní volejbal začíná opět 15. 9.
Info: H. Jurásková, 905-838-2541
J. Waldauf, 416-535-1413
Korespondenční adresa župy:
Sokol Canada, 496 Gladstone Avenue
Toronto, ON M6H 3H9

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ
V KANADĚ
PO Box 564, 3044 Bloor St.W.,
Toronto, ON M8X 2Y8
Tel.: (416) 925-2241, fax (416) 925-1940
Porady a ověřování dokladů
ustredi@cssk.ca, toronto@cssk.ca
Web: www.cssk.ca
VELVYSLANECTVÍ ČR
Embassy of the Czech Republic
251 Cooper St., Ottawa, ON K2P 0G2
tel.: (613) 562-3875; fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz
Web: www.czechembassy.org
GEN. KONZULÁT ČR
Consulate General of the Czech Rep.
Toronto:
2 Bloor Street West – Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
tel: (416) 972-1476; fax: (416) 972-6991
e-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Montreal:
1305 Pine Avenue West,
Montreal, QC H3G 1B2
tel: (514) 849-4495; fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/montreal
HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR
Honorary Consulates of the Czech Rep.
Calgary: Jaroslav Jerry Jelínek
Ste. 611 – 71st Avenue S.E.,Calgary,
Tel: (403) 269-4924; fax: (403) 261-3077
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz
Winnipeg: 310 – 115 Bannatyne Ave., 3rd Fl
Tel 204-942.0981, winnipeg@honorary.mzv.cz
Vancouver: Michael Duncan Adlem
1055 Dansmuir St. 23rd floor, Vancouver,
Tel.: (604) 891-2296; fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
THE CANADIAN EMBASSY
IN PRAGUE
Muchova 6, 160 00 Praha 6, Czech Rep.
tel: (+420) 272-101-800, fax: (+420) 272-101-890
E-mail: canada@canada.cz
Web: www.canada.cz
KRAJANSKÁ TELEVIZE - Český
pořad Nová vize – Ontario
SO od 10 h. (opakování v ÚT v 7:30 ráno).
E-mail: novyzaber@yahoo.com
pořad Nová vize – Montreal
PÁ ve 20:30 h. (opakování: NE v 15:30 a PO
v 10:00 h.) na kanálu 14 nebo na satelitu 207.
E-mail: montrealtv@yahoo.com
Adresa: Nová vize, 2025-77 Quebec Ave.,
Toronto ON M6P 2T4.
Slovenský pořad Slovenský svet
SO v 10:30 h. (opak. v ÚT v 8:00 h.)
E-mail: slovenskysvet@gmail.com
Na stanici OMNI 1 (kanál 47 – kabel 4).

VELVYSLANECTVÍ SR
Embassy of the Slovak Republic
50 Rideau Terrace, Ottawa, ON K1M 2A1
Tel: (613) 749-4442, fax: (613) 749-4989
E-mail: ottawa@slovakembassy
HONORÁRNI KONZULI SR
Honorary Consulates of the Slovak Rep.
Calgary: Ludovít Zanzotto
208 Scenic Glen Place N. W.,
Calgary, AB T3L 1K3
tel./fax: (403) 239-3543, (403)239-7325
E-mail: lzanzott@ucalgary.ca
Montreal: Dezider Michaletz
22 Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421 2972, fax: (514) 421 1583
E-mail: slovex@sympatico.ca
Toronto: Michael Martinček
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A1
tel.: 416-862-1270
Vancouver: Stanislav Lišiak
2nd floor, 247 Abbot Street,
Vancouver, BC V6B 2K7
Tel.: (604) 682-0991; fax: (604) 904-0301
E-mail: consulate@slovakia.org
Winnipeg: Jozef Kiška
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
tel./fax: (204) 947-1728
E-mail: jkdraft@shaw.ca
CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 605,
Toronto, ON M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
Web: www.czechtradeoffices.com
SEVEROAMERICKA OBCHODNI
A KULTURNI KOMORA INC.
909 Bay St., Ste. 1006, Toronto, ON
M5S 3G2, tel./fax (416) 929-3432
www.czechevents.net
DEPT. OF SLAVIC LANGUAGES
UNIVERSITY OF TORONTO
Alumni Hall, 121 St. Joseph St.,
Room 405, Toronto ON M5S 1J4
Associate Professor Veronika Ambros
Tel.: (416) 926-1300 – ext. 3200
E-mail: veronika.ambros@utoronto.ca
ČSA – CZECH AIRLINES
Toronto: 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
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY V TORONTU
Československý baptistický sbor
Czechoslovak Baptist Church,
200 Annette St., Toronto, ON M6P 1P6
Začátek nedělních bohoslužeb je v 11 h.
(v létě v 10 h.). Středeční biblická hodina
v 19:30. Rev. Ján Banko, tel.: (289) 2420635. 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
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