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Rok s dvěma osmičkami - 1988 - přinesl naději
“Co živá paměť sahá, vzbuzovaly
v Čechách letopočty s osmou na konci
zvláštní zájem…,” psal historik Jan Křen
už v září 1987 v samizdatové publikaci
“Obsah”. “I rok 1988 poutá tak už dnes
podobnou, téměř pověrečnou pozornost;
dvojitá osma se zřejmě zdá dvojnásob
nadějná a vzhlíží se k ní s rozechvěním,
jako by se snad už konečně měli objevit
blaničtí rytíři.”
Rozechvěni jsme opravdu byli, když
jsme na jaře roku 1988 četli neuvěřitelné
články dokonce i v sovětském tisku. “Je to
možné?” “Že by se konečně ledy hnuly?
“Už to praská! Už to praská!” telefonovali
mi přátelé do Kalifornie ze třech
kontinentů, dokonce i takoví, kteří
se o dění za železnou oponou už
dlouho valně nezajímali. Jistě,
náznaky změn v sovětském bloku
tu byly už dřív: V Polsku se ledy
hnuly a zase zamrzaly od počátku
osmdesátých let se vznikem a
potlačováním
Solidarnošči,
v
Kremlu sídlil Gorbačov a vyhlásil
svoji “perestrojku” a “glasnosť” už
někdy v roce 1986, Sovětský svaz
měl stále svá vojska v Afghánistánu,
ale zprávy naznačovaly, že
jim mudžahedínové s pomocí
amerických moderních zbraní
zasazují tvrdé rány. Prostřednictvím
OSN se dokonce začalo jednat o
vyhlášení Afghánistánu za neutrální
stát. Tedy porážka? Nepokoje
etnických skupin a nedostatek
obilí byl hlášen z několika oblastí
Sovětského svazu. Ale Gorbačov
přece chtěl svými reformami
Sovětský svaz posílit a nikoli
rozložit! Proč najednou takový
poraženecký tón v sovětském tisku,
který pro nás samozřejmě znamenal
naději.
Co se v roce 1988 objevilo v médiích o SSSR?
V českém Rudém právu z 13. dubna 1988
vyšel bez komentáře článek Anatolije
Dobrynina,
předního
funkcionáře
Komunistické strany Sovětského svazu, ve
kterém jsme se mohli dočíst neuvěřitelná
prohlášení, totiž, že “kapitalismus prokázal
mnohem větší odolnost, než se dříve soudilo.
V podmínkách vědeckotechnické revoluce
se mění charakter masové základny, o
niž se tradičně opíralo komunistické
hnutí. V řadě zemí se snížila podpora
komunistických stran, snížila se jejich
sociální základna, v jednotlivých stranách
dochází k rozkolu, slábnou internacionální
vztahy, je nebezpečí poklesu jejich vlivu
na mezinárodní procesy. Socialismus
neposkytl dosud masám západních zemí

přesvědčivý důkaz hluboké demokratizace
společnosti a radikálního, přednostního
řešení ekonomických problémů. K tomu
se přidaly negativní procesy v rozvoji
celé řady socialistických zemí počínaje
SSSR. Přitažlivost socialismu zeslábla.
Zaostávání komunistů je zvlášť výrazné na
pozadí činnosti internacionál
jiných

Jsou to názory a závěry zastávané vysokým
funkcionářem sovětské komunistické
strany, pravou rukou generálního tajemníka
této strany (Gorbačova)…”!
O pár týdnů později moskevská
Pravda, nepochybně také se souhlasem
Gorbačova, uveřejnila ostrou kritiku dosud
nedotknutelné zásady vnitrostranické

Berlínská zeď, stále ještě stála, ale její čas se krátil ...
politických směrů a stran – sociálních
demokratů,
zelených,
křesťanů,
konzervativců, liberálů. Na překonání
tohoto zaostávaní bezprostředně závisejí
osudy komunistického hnutí.”
Pavel Tigrid v revui Svědectví č. 83/84
z roku 1988, kterou jsme pomáhali rozesílat
v minivýtiscích a kamuflovaných obálkách
do husákovského Československa, tento
článek z Rudého práva komentoval takto:
“Ne, to není redakční úvodník (Svědectví)…
Nejde tu ani, jak by se mohlo zdát, o výlevy
primitivního antikomunismu. Nic takového.

demokracie od V. Salivanova, vysokého
funkcionáře v důležitém sovětském
ministerstvu leteckého průmyslu. V článku
stálo, že “od Stalinových dob až podnes
se praktikovala špatně (vitrostranická
demokracie – pozn. aut.): nikoli členstvo,
funkcionářské kádry, dokonce ani sjezdy a
ústřední výbor neurčovaly politiku strany,
rozhodovalo o ní suverénně vedení… na
špičce moci generální tajemník se nikdy
nemýlil, jeho slova platila jako konečná
a neměnná pravda, nic už se nesmělo
zkoumat nebo kritizovat. Stačilo citovat

vůdce. (…) sovětský režim se v tomto bodě
nezměnil ani za vlády Stalinových zástupců.
Diktatura jedince se upevňovala, ekonomie
upadala a zájmy dělnické třídy byly
příživnické třídě byrokratů zcela lhostejné.
Do strany pronikaly a zahnízdily se v ní
cizí elementy, sledující jen vlastní kariéru,
tajnůstkářská politika nutila lidí, aby žili
s dvojí tváří, jednou navenek a jednou
soukromou.” A kdo to způsobil? “Popravdě
řečeno,” v závěru napsal Salivanov,
“všechny naše chyby a omyly jsou
především důsledkem selhání naší strany,
ústředního výboru a každého komunisty.”
To byla bomba! Tedy nic závratně nového,
co bychom tehdy nevěděli, ale
senzací bylo, že to vyšlo v Pravdě,
v ústředním listu KSSS. Pavel
Tigrid k tomu ve Svědectví napsal:
“Co když perestrojka a glasnosť,
soustavně aplikované, mohou být
počátkem konce stalinského typu
socialismu (a jiný zatím v zemích
sovětského bloku neznáme)? Jinými
slovy: důsledná demokratizace,
decentralizace, pluralismus vedou
nikoli k přestavbě systému, ale k
jeho demontáži.”
A už příští rok, 1989,
se sovětská vojska stáhla z
Afghánistánu, padla berlínská zeď
a českoslovenští komunisté zůstali
“jako ten kůl v plotě” (památná to
slova generálního tajemníka KSČ
Jakeše)! Pavel Tigrid měl pravdu,
za pár roků všude ve střední a
východní Evropě socialismus
končil a 26. prosince 1991 se
oficiálně rozpadl Sovětský svaz,
den po rezignaci Gorbačova!
Tak brzy jsme to nečekali!
Co se psalo v roce 1988 o Číně?
V Číně, kde ještě před pár lety
s vražednými následky řádila
kulturní revoluce, rovnou udělali kříž nad
marxisticko-leninskou ideologií a v tichu
pohřbili i jen vzpomínku na ni. Heslo před
Palácem lidu v Pekingu, hlásající slávu
“nesmrtelným
marxisticko-leninským
myšlenkám Mao Ce-tunga” bylo zabíleno
a za pár dní se tam objevila obrovská
freska vybízející k “vybudování silné Číny,
demokratické a socialistické”. Opravdu
socialistické? Zároveň totiž byla “přetřena”
čínská ústava, která najednou zaručovala,
“ze soukromé hospodářství může existovat
a rozvíjet se”. A nově zvolený čínský
prezident ve své inaugurační řeči ani jednou
nezmíní jména Marx, Lenin, Mao Ce–tung,
a ani náznakem nezavadil o jejich ideje a
myšlenky. Co tedy zbylo komunistům v
dokončení na str. 9
Číně?

Navštivte nás na internetu www.novydomov.com Your turn on blog.novydomov.com
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Divadlo Za rohem

ÚVODNÍK

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

Utekly jen dva týdny a události ve
světě i v Čechách jsou stále chmurnější.
Nynější globální finanční krize asi přináší
čerstvý vítr do plachet tradičním kritikům
kapitalismu - komunistickým stranám - a v
krajích České republiky je tento trend docela
děsivý. Že by byla paměť našeho národa
skutečně tak krátká? Vypadá to, že lidem v
Čechách komunisté tak moc nevadí, jestliže
čtvrtina dotázaných (průzkum agentury
Median) považuje komunistickou stranu
v Čechách za legitimní stranu a dokáže
si je představit ve vládě. Pouhých dvacet
procent dotázaných si myslí, že existence
komunistické strany je nepřijatelná a že by
strana měla být zakázána. Ostatní? Buď
stranu akceptují, nebo je jim to jedno.
Rakouský deník Der Standard se zeptal
na názory na současný vývoj představitelů
rakouských a českých komunistů Mirka
Messnera a Miloslava Ransdorfa. Oba v
rozhovoru zdůraznili, že z krize nemají
škodolibou radost, protože se nepovažují
za ty, kdo z ní profitují. “Pociťujeme ale
určitou novou naději pro levici. Jedno je
totiž jisté: Karel Marx je zase zpátky, levice
už není proklínána. Po zhroucení reálného
socialismu bylo oslavováno konečné
vítězství kapitalismu. Teď je ale levice

znovu součástí debaty,” uvedl v rozhovoru
Ransdorf.
A co tady v Kanadě? Komunistické a
marxistické teorie jakéhokoli typu jsou
vesele vyučovány na našich universitách
ale realita těchto teorii studentům i
profesorům uniká. Minulý týden v TVO
programu “Agenda with Steve Paikin”
vystoupil profesor politické vědy na York
University, pyšně se nazývajíc “marxista”a
jeho výroky o nadhodnotě a okrádání
pracujících mi skutečně vehnaly slzy do
očí ... jistě, máme demokracii, ano, vážíme
si plurality názorů ... i když hraničí s
ignorancí - v každém případě tolerance je
na místě, to je civilizovaný přístup k věci.
Zbývá jen naděje. Naděje. Hlavní slogan
dnes již zvoleného budoucího amerického
presidenta. Zvolení pana Obamy je jednou
z nejvíce oslavovanou událostí minulých
dvou týdnů. Evropa, i většina “zbytku
světa” s nadšením souhlasí s výsledky voleb,
vypadá to, že američani udělali konečně
alespoň něco, za co je svět nekřižuje ...
Naděje. Tu mi všichni dobře známe. Mnozí
v naší komunitě z ní žijí desetiletí. Tak mne
napadá; Ještě že ta zvědavá Pandora zavřela
tu truhlu natolik rychle, že nám zůstala
alespoň ta naděje.
Alena Kottová

SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ

Alfred Uhry:

Řidič paní Daisy
HRAJÍ:
Alena Vránová
Stanislav Zindulka
Jaromír Dulava
REŽIE:
Ladislav Smoček

26.- 29.listopadu 2008
vždy ve 20:00 hod.
Studio Theatre
Shadbolt Centre for the Arts
6450 Deer Lake Avenue, Burnaby, BC
Předprodej vstupenek:

DIVADLO

Pokladna Shadbolt Centre

Tel: 604.205.3000

Úterý-Pátek: 12:00-18:00

Sobota: 12:00-16:00
Za rohem

ČT 20.11. v 19:30 hod. - SOKOLSKÉ PLUKY STRÁŽE SVOBODY 1918-1919,
v salonku kostela Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto, Vstup volný
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
26.11. - 29.11. v 20:00 hod. - DIVADLO ZA ROHEM, Vancouver, - Řidič paní Daisy,
Studio Theatre, Shadbolt Centre for the Arts, 6450 Deer Lake Avenue, Burnaby, BC
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
NE 30.11. v 17:00 hod. - GEORGE GROSMAN‘S SWING NOIR, Nocturnes In
The City, Hala kostela Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto, Info: 905-232-3092
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
NE 14.12. v 17:00 hod. - HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY - INTERVIEW SO SUCHOŇOM;
kostel Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto
NE 14.12. - SHOWCASE - ARTICO, společná výstava,
do 26.12. Výstava v LIBRARY OF CONGRESS na památku založení Československa,
North Gallery of the Great Hall of the Thomas Jefferson Building, 10 First St. S.E.,
Washington, DC, Návštěvní hodiny 10 a.m. to 5 p.m., ponděli-sobota.
NE 28.12. v 17:00 hod. - HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY-… ešte jeden vianočný darček !;
kostel Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto
PÁ 9.1. v 20:00 hod. - HORUCE LETO Fairview Theatre, Toronto Public Library,
Informace: 416 221-0882, divadlo@torontskeslovenskedivadlo. Ďalšie predstavenia sú v
sobotu, 10. januára o 15. hodine popoludní a o 20. hodine večer.
20.2. BOHEMIAN BALL 2009,The Fairmont Royal York Hotel in Toronto,
Tel: 416-239-8561, Informace: http://bohemianball.ca
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Děti ! Mikuláš přijde na Masaryktown
Sobota, 6.prosince
ve 14:00 hod.

Restaurace Praha
Info (416) 439-4354

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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Česká komunita je hrdá na krajana, který je přítomen NASA Space Shuttle launch.

The Mission Ahead
The Leonardo cargo module has been
loaded with more than 14,000 pounds of
equipment and supplies for the International
Space Station. The flight of space shuttle
Endeavour includes several significant
steps to install new crew equipment inside
the International Space Station and service
the solar array joints of the laboratory.
During STS-126, the crew of space shuttle
Endeavour and the space station will:

-- Exchange crew members.
Sandra Magnus will swap
places with current station
resident Greg Chamitoff.
-- Conduct four spacewalks.
Working in teams of two,
astronauts will emerge from
the space station’s Quest
airlock and work on the
two large joints that turn the
station’s massive solar array
“wings.” They are to service
the starboard side joint
and perform preventative
maintenance on the port side joint.
-- Install new crew quarters, a galley, waste
water recycling system and oxygen generator
inside the space station. The equipment has
been packed inside refrigerator-sized racks
that require forklifts to lift them on Earth.
But in space, a single astronaut can move a
rack around with little problem. Endeavour
and its crew are to land at NASA’s Kennedy
Space Center after 15 days in space.

Justin Pouzar
Mechanical engineer, son of Miroslav
Pouzar, Czech immigrant since 1949
has been entrusted with his presence
as Launch Support at NASA Command
Centre in Houston, Texas, at the launch of
Space Shuttle “Endeavor” on November
14 at 7.55p.m. His stay in the Centre will
last 14 days and his duties will be, in case of malfunction of Canada Arm
#2, to find the fault and correct it. Canada Arm #2, will not only support
astronauts in their spacewalk, but also deliver Italian-built logistic module
named “Leonardo”. This module will bring 14.416 pounds of supplies and
equipment, including exercise device, second toilet, a galley, two sleep
stations and water-recycling plumbing system to the space station.

Congratulation, Justin! Keep up your good work! Mom & Dad.

Chvilku odpočinku v posledních dnech před vánoci
jistě najdete v kruhu přátel na

vánoční večeři na Masaryktownu
v pátek 12. prosince
Srávíte večer v přátelské posezení, při poslechu vánočních koled a básní
si pochutnáte na lahodné tradični české večeři.
informace a vstupenky v kanceláři MMI
416-439-4354

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

vánoční bazar na Masaryktownu
v neděli 14. prosince
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

Daičarovo stipendium na rok 2008 bylo uděleno

Petře Molnárové.
Srdečně gratulujeme.
Mnoho štěstí všem žadatelům přeje

Masarykův ústav,
správce Daičarova stipendia.
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Panochovo kvarteto oslavilo v Kanadě 40 let svého trvání
Původem český pianista Antonín Kubálek Congregation v Torontu. Tam pořádala
trefně pronesl, že mu Česko připadá jako koncert Mozartova společnost, jíž je dr.
největší porodnice kvartet na světě, ale že Krajný dlouholetým členem vedení. Na
tito jsou bezesporu na špici z těch, které tam každý koncert si připravilo kvarteto jiný
kdy slyšel: “Jsou bezesporu báječní…” Z program. Zatímco v kostele hráli skladby
těch odhadem patnácti, co se v Praze uvádějí, Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka a Antonína
Panochovo kvarteto je jedinečné. Vystupuje Dvořáka, posluchače Mozartovy společnosti
po celé světě. A všude
je již po dobu 40 let
vítáno se stejným
nadšením jako před
lety, kdy vyhrávalo
jednu prestižní soutěž
za druhou.
Kvarteto vzniklo v
roce 1968. Tenkráte se
jako studenti pražské
konzervatoře
pod
vedením prof. Josefa
Micky rozhodli pro
společnou činnost.
A dodnes pracuje
ve skoro stejném
složení: primarius Jiří
Panocha hraje první Panochovo kvarteto; zleva-primarius Jiří Panocha první housle, druhé
housle, druhé housle housle Pavel Zejfar, violoncello Jaroslav Kulhan, viola Miroslav Sehnoutka.
Pavel Zejfar, violoncello Jaroslav Kulhan a potěšili skladbami J. J. Ryby, J. Haydna, F.
viola Miroslav Sehnoutka, který je služebně Schuberta a přirozeně W. A. Mozarta.
od ostatních jen o tři roky mladší - nastoupil
Jaký že to je pocit slavit 40 let trvání?
za odstoupivšího violistu v roce 1971.
“Myslím si, že za námi je spousta krásné
V Torontu jsme slyšeli umělce letos práce. Poznali jsme spoustu nádherných
dokonce dvakrát: poprvé na koncertě děl. Ale i přitom, že hrajeme tak dlouho,
pořádaném v rámci prvního ročníku nového tak jsme jich poznali jenom část, protože
cyklu mecenáše hudebního dění v české kvartetů je tolik, že bychom je nemohli
torontské komunitě dr. Miloše Krajného nastudovat ani za dobu tří životů, “ odpovídá
Nocturnes in The City v neděli
primarius tělesa. “Vždycky jsme se snažili
2. listopadu v hale kostela sv. Václava a o poctivou práci. Natočili jsme více než 60
podruhé o tři dny později ve First Unitarian CD. Ke každému natáčení jsme se poctivě

připravovali a nikdy jsme nelitovali času, aby
nahrávka byla kvalitní. Nejde tedy o - jak se
mezi muzikanty říká - nějaký slepenec, ale
o důkladně nastudované skladby.” Kromě
domacího Supraphonu nahrávají i pro
japonskou firmu Nippon Columbia, Ariola
Eurodisk a další.

zahrnuje 12 CD. Dále natočili komplet
Bohuslava Martinů – sedm kvartetů, oba
Smetanovy kvartety, oba Janáčkovy kvartety
a spoustu české a jimi oblíbené vídeňské
klasiky.
Na Severoamerickém kontinentu si
vedou jako doma. V Kanadě byli mockrát, ve
Spojených státech nejméně
třicetkrát. A aby čas
pobytu využili efektivně,
vyrazí v půjčeném voze
z Vancouveru napříč po
celém západním pobřeží
třeba
do
amerického
San Diega a po lajně
koncertují. Z
Toronta
tentokrát
vycestovalo
Panochovo kvarteto do
Calgary, kde mělo koncert
7. listopadu, a o dva dny
později v Edmontonu,
když předtím se již uvedli
v Montrealu na oslavě 90.
výročí vzniku samostatné
Jiří Panocha s pianistou světového jména Antonínem Kubálkem ČSR 28. října.
Na velké oslavování
Na otázku, zda se nemůže se stát, ve světě snad ještě neviděného 40letého
že muzikant po tak dlouhé době docela výročí trvání stejného smyčcového kvarteta
jednoduše vyhoří a že už nebude mít hudbě (jestlipak se dostanou do Guinessovy knihy
co dát, Jiří Panocha oponoval, že I přesto, rekordů ?) čas zřejmě nezbude – i když na
že natočili kupř. Dvořákův Americký kvartet koncertování v zajímavých budovách ano –
na CD již třikrát, přesto už dnes vědí, co by čekají je totiž docela sváteční čtyři kocerty
udělali jinak: “Hudba je natolik inspirativní ve věhlasném pražském Rudolfinu a potom
a tolik tvárná…”
opět zájezdy po Evropě. Doufáme, že se s
Panochovci toho natočili skutečně našimi úžasnými muzikanty zase setkáme.
požehnaně: celý komplet
Dvořákovy Bylo by to v pořadí setkání třetí – to předchozí
komorní hudby, což obnáší všechny kvartety, se konalo před dvěma lety.
kvintety, sextety, tercety – tento komplet
Věra Kohoutová
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Den válečných veteránů oslaven, i když trochu jinak
Remembrance Day, den válečných
veteránů dnes většině malých dětí nic
neříká. Hlavně mají radost že nemusí do
školy; a protože většina rodičů měla taky
volno, rozhodli jsme se vzít tu naší dětskou
divočinu do kanadské divočiny – do Frances
King Park, Victoria, BC.

holek-maminek, některé v závěsu táhly i
tatínky kanaďany (chytří kluci, kteří ví,
že české/slovenské holky jsou nejlepší a
navíc měli to štěstí je na udičku ulovit) a
naše drobotina. Tak a hurá do lesa! Děti
se rozběhly, holínky, neholínky (gumáky,
negumáky – pro ty z vás kteří používají

Cestičky lesem, pár rozcestníků,
Nature House vedle parkoviště, ale hlavně
nikde nikdo a těch pravidel, která se musí
poslouchat, je v lese taky přece jen méně.
Sešlo se nás pár českých/slovenských

slova jako gumáky, štrample nebo cukle) a
už se za nimi prášilo – nebo spíš bahnilo.
Trochu se nám rozpršelo, ale v lese jsme o
tom ani nevěděli. Děti měly radost obzvlášť
z různých hub co viděly, z obrovských

Deti na vylete: zleva Olinka, Terezka, Eliska, Eliska, Nikolai

vyvrácených stromů, z vyhořených kmenů
a hlavně z koňských hovínek, na které nás
rádi upozornily: ¨Mami, pozor, horsie poop.¨
Líbila se jim i vrána, z které jsme bohužel
našli jen peří a kosti… Děti vesele hledaly
hlavu, ale bez úspěchu. Rodiče si užívali,
že děti pro změnu nemluví bez přestání jen
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REMEMBERANCE DAY
Letos upynulo 90 roků od oficiálního zakončení
První světové války o jedenácté hodině jedenáctého
dne roku 1918. Letos - snad proto, že to bylo tak
význačné výročí, se vzpomínkových slavností v
zemích, jejichž muži a ženy se války zůčastnili,
diváků bylo víc než jindy. Rozhodně v Torontu,
kde účast byla snad největší, na jakou se pamatuji.
Slavnostním řečnikem byl torontský starosta David
Miller, který se zmínil, že z oblasti Toronta ve
válkách - počínaje rokem 1914 - bojovalo na půl
milionu Kanaďanů. Pochodujících veteránů bylo
méně - neviděl jsem nikoho z První světové války
- vzpomínky v Londýně v Anglii byli přítomni
nejméně dva : Harry Patch (110 roků) a Henry
Allingham (112 roků) a i těch z Druhé světové
války je každým rokem méně. Řady pochodujících
vyplnily příslušníci jiných organizací: RCMP,
Kolumbovy rytíři atd. V minulých letech byla
vyvolávána (vedle jmén různých spolků a
organizací) i jména diplomatických misí, které
u pomníku padlých položili věnce. Vloni poprvé
bylo vyvoláno i jméno Generálního konzulátu
České republiky. Letos? Prostě řekli: členové
diplomatického sboru v Torontě a tak jsem se
vyvolání jména našeho konzulátu nedočkal, i když
vím, že byl přítomen konzul Jiří Šlajs.
Josef Čermák

SOKOLSKE HROBY

a jen na ně a bavili se mezi sebou.
Zpátky u parkoviště se děti usadily
vedle Nature House na slámu, jako správní
čeští výletníci si většina donesla svačinku,
o kterou se všichni hezky rozdělili. Rodiče
zatím tajně plánovali Mikuláše a opékání
buřtů na některý z příštích víkendů a děti
znalecky “prostudovávaly” mapu národních
parků. Pak jsme dojedli svačinu a hráli si na
schovávanou.
A tak nám den veteránů hezky utekl.
Děti byly špinavé až za ušima, jako by se
vrátily z nějaké veliké bitvy. Jaké štěstí,
že pro ně je to jenom hra. Hezky unavení
a mírně promrzlí rodiče, kteří toho přece
jen tolik nenaběhali, si příště vezmou čaj s
rumem do termosky. Užili jsme si to všichni
hezky a některý příští víkend razíme do buše
znovu.
Jindra Belanger

Letos - už po osmé - navštívili torontští Sokolové
hroby svých zemřelých bratří a sester. Letos Hana
Jurásková, Svatava Heřmánková, Jan Waldauf
(duchovní otec této tradice), Ivo Sypták a já jsme
na třech hřbitovech (Glendal Memorial Gardens,
Queen of Heaven Cemetery a Sanctuary Cemetery)
navštívíli hroby sedmi bratří a sester: Žofie
Pospíšilové, Ladislava Pospíšila, Louise Pospíšila,
Václava Menšíka, Zdeňka Mimry, Miroslava
Paťavy a Otty Stehlíka. Ke každému hrobu
jsme umístnili věneček se stuhami Sokola a Jan
Waldauf přednesl krátký projev o jejich činnosti.
Letos jsme také navštívili a sokolským věnečkem
ozdobili symbolický hrob významného sokolského
pracovníka Miroslava Pliškeho na Masaryktownu.
Urna s jeho popelem - spolu s urnou s popelem
československých židů zavražděných v Osvěčimi,
jejichž památce jsme se rovněž poklonili byla původně umístněna pod Masarykovým
památníkem. Při stavbě obytných jednotek byl
památník odstraněn a urny se ztratily. Doufáme, že
tato krásná tradice návštěv sokolských hrobů bude
dlouho pokračovat.
Josef Čermák

HUDOBNO POETICKÉ
SKVOSTY
Vám prinášajú:

“… ešte jeden vianočný
darček !“
Nechajme doznieť v našich srdciach
teplo Vianoc, tichou hudbou do noci.
Réžia: Oľga TUROK
28. December 2008
O 5 hodine popoludni
Kostol sv.Václava,
496 Gladstone Av., Toronto
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Zpravodajství ze staré vlasti

6.11.
Podle lidovců by lisabonská smlouva, která
upravuje fungování EU, měla být v Česku
ratifikována ještě do konce letošního roku.
Strana proto bude přijetí dokumentu ještě
letos podporovat.
•••
Šéf ČSSD Jiří Paroubek láká lidovce do
koalic v krajích, mohli by tak vyvážit
vliv komunistů. Krajské koalice ČSSD
a KSČM podle něj vyplývají z výsledků
voleb, ale také z neschopnosti vládních
stran, především lidovců, kteří se nechtějí
na krajských vládách podílet s komunisty.
•••
Český výzkum v oblasti Arktidy a
Antarktidy bude od nynějška koordinovat
Národní centrum výzkumu polárních
oblastí, které vzniklo v Brně. Vytvořilo
jej sedm institucí, jejichž zástupci působí
v oblasti pólů. Česko má v Antarktidě
Mendlovu polární základnu, druhá
základna vzniká na severu v souostroví
Špicberky. Český polární výzkum má
tradici, kterou by mělo centrum rozvíjet,
řekl při podpisu smlouvy o vytvoření
centra rektor Masarykovy univerzity Petr
Fiala.
•••
Nejčtenějšími deníky v období od dubna
do září byly opět Blesk, regionální
Deníky vydavatelství Vltava-Labe-Press
vycházející v celé ČR a Mladá fronta Dnes.
U těchto deníků počet čtenářů překračuje
hranici milionu. Vyplývá to z výsledků
průzkumu čtenosti Media Projekt. Nejvíce
poslouchaným rádiem z celoplošných
stanic zůstalo i v období od letošního dubna
do konce září Rádio Impuls, které si denně
naladilo 1,084 milionu lidí. Frekvenci
1 si volilo 930.000 osob a Evropě 2
dávalo přednost 889.000 posluchačů. Z
regionálních stanic mělo nadále nejvíce
posluchačů Rádio Blaník, k jehož poslechu
se hlásilo 432.000 lidí. Vyplývá to z odhadů
průzkumu poslechovosti Radio Projekt
agentur STEM/MARK a Median.
•••
Dcery hraběte Huga Salma podaly k
Nejvyššímu správnímu soudu (NSS)
kasační stížnost na rozsudek pražského
městského soudu. Ten v červnu nevyhověl
jejich žalobě na postup ministerstva
vnitra, které dříve rozhodlo, že Salm nebyl
československým občanem. Jeho potomci
tím ztratili v Česku restituční nároky.
Rozsáhlý majetek šlechtického rodu Salmů
na Blanensku, ke kterému patřil i zámek v
Rájci nad Svitavou, byl po druhé světové
válce zabaven na základě takzvaných
Benešových dekretů. Ministerstvo vnitra v
roce 2002 rozhodlo, že Hugo Salm nebyl
československým občanem, a po více než
půl století tak dokončilo správní řízení, v
němž hrabě o občanství žádal. Tím také
zanikl nárok Salmů na navrácení majetku.
•••

7.11.
Zástupci středočeské KSČM oficiálně
potvrdili, že jsou ochotni podpořit
menšinovou krajskou vládu ČSSD.
Oznámili to po pátečním jednání se
sociálními demokraty v Poslanecké
sněmovně. ČSSD vedená volebním
lídrem Davidem Rathem tak může sestavit
jednobarevnou krajskou radu, která v čele
hejtmanství vystřídá dosavadní koalici
ODS, KDU-ČSL a SNK ED.
•••
Vítězní sociální demokraté sestaví v
Plzeňském kraji menšinovou vládu. ČSSD
získala příslib podpory KSČM.
•••
Bankovní rada České národní banky ve
čtvrtek snížila úrokové sazby překvapivě
o tři čtvrtě procentního bodu. Hlavní
úroková sazba, od které se odvíjí úročení

komerčních úvěrů, tak klesla na 2,75
procenta. Česká republika tak má nejnižší
úrokové sazby v celé Evropské unii.
•••
Vídeňská burza cenných papírů Wiener
Börse získala 92,4procentní podíl v Burze
cenných papírů Praha (BCPP). Pokud
koupi podílů schválí příslušné úřady, stane
se vídeňská burza novým většinovým
akcionářem českého trhu cenných papírů.
•••
Pražský městský soud se bude muset
znovu zabývat jednou z kauz europoslance
a bývalého ředitele televize Nova
Vladimíra Železného. V pátek o tom
rozhodl pražský vrchní soud. V odvolacím
jednání totiž zrušil červnový verdikt
pražského městského soudu, který zprostil
Železného a dalších pět mužů obžaloby
z mnohamilionového krácení daní při
převodu obchodních podílů v CET 21.
•••
Ostravský
babybox
pro
odložené
novorozence, který byl v pátek v poledne
otevřen v areálu městské nemocnice, je
určen i polským matkám. V současné době
tak v Česku funguje celkem 16 těchto
zařízení a matky v nich zatím odložily 14
dětí.
•••
Rakouská veřejnoprávní televizní a
rozhlasová stanice ORF odvysílala ve
čtvrtek večer televizní film o fiktivní velké
havárii české jaderné elektrárny Dukovany
a důsledcích této katastrofy pro rakouské
příhraniční oblasti. Snímek nazvaný První
den byl součástí čtyřhodinového bloku
pořadů ke 30. výročí referenda o jaderné
energetice, jehož výsledkem je dodnes
vyhraněně protijaderný postoj Rakouska.
Pořad inzerovaný původně jen jako čistá
fikce o havárii “nedaleko rakouských
hranic” nakonec situoval katastrofu do
konkrétní a existující jaderné elektrárny v
České republice.
•••
Na dvě stovky rabínů ze všech evropských
států se sejdou v české metropoli na třídenní
konferenci, která se uskuteční od 11. do 13.
listopadu v Parkhotelu v Praze 7. Setkání
pořádá Konference evropských rabínů.
Naváže tak na Světové fórum o holokaustu,
jež se uskuteční o den dříve v Bruselu jako
připomínka 70. výročí Křišťálové noci.
Konferenci bude předcházet shromáždění
Ve čtvrtek 13. listopadu se s rabíny setká
prezident republiky Václav Klaus.
•••
Uprchlý podnikatel Tomáš Pitr, který byl
v Česku odsouzen za daňové delikty, se
skrývá asi ve Švýcarsku. Podle informací
serveru Novinky.cz to nepřímo vyplývá ze
zprávy tamní centrály Interpolu v Bernu,
která požádala české soudy o zodpovězení
některých otázek týkajících se Pitrovy
kauzy. Otázkou zůstává, zda je Pitrův čin
ve Švýcarsku trestný a jestli není případně
již promlčený. O tom budou rozhodovat
švýcarské orgány na základě informací z
Česka.
•••

8.11.
Bývalý československý a český prezident
Václav Havel se při smutečním obřadu
ve Vídni nepřímo omluvil bývalému
dlouholetému starostovi Vídně Helmutu
Zilkovi za to, že mu v roce 1998 jako
tehdejší český prezident odmítl udělit
státní vyznamenání kvůli podezření, že v
60. letech údajně spolupracoval s tehdejší
československou tajnou policií - StB. Zilk
zemřel 24. října ve věku 81 let a v sobotu
se s ním rakouská metropole rozloučila
sérií smutečních akcí. “Možná jsme mu
(Zilkovi) i někdy z neznalosti ublížili.
Rád bych se za Čechy omluvil,” řekl
Havel v krátkém proslovu ve Slavnostním
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sále vídeňské radnice, aniž konkrétně
zmínil kontroverzní událost starou deset
let. Podezření vůči Zilkovi se nikdy plně
neprokázala.
•••
Odpouštění regulačních poplatků v
lékárnách krajských nemocnic, ke kterému
se chystají sociální demokraté, bude podle
ministra zdravotnictví Tomáše Julínka
(ODS) znamenat zdražení léků. Pokud
by se někde poplatek nevybíral a jinde
ano, mohlo by to podle prezidenta České
lékárnické komory Stanislav Havlíčka
znamenat složitou situaci.
•••
V největší pražské tržnici v Libuši, kterou
ve čtvrtek a pátek pustošil oheň, jsou stále
hasiči. I když se jim požár podařilo v pátek
zlikvidovat, musejí dohašovat doutnající
trosky, které se skrývají pod zřícenými
konstrukcemi objektu. Policisté by měli
místo začít prohlížet zřejmě až v neděli
dopoledne. Lidé z tržnice se do areálu
zatím vrátit nesmějí. S rozsáhlým požárem
bojovalo 420 hasičů, což je větší počet,
než při nedávném požáru Průmyslového
paláce v Praze. Hasiči akci řadí z hlediska
počtu nasazených lidí k největším v historii
země.
•••
Desítky lidí si ve Studénce na Novojičínsku
připomněly srpnové železniční neštěstí.
Pietní průvod došel na místo, kde před
třemi měsíci narazil mezinárodní rychlík
do zříceného mostu. Nehoda si vyžádala
osm lidských životů, zraněno bylo sedm
desítek cestujících z Čech, Polska i
Ukrajiny.
•••

9.11.
Česká lékařská komora (ČLK) žádá
odvolání ministra zdravotnictví Tomáše
Julínka (ODS). Návrh podpořilo 131
delegátů, proti bylo 94 a 16 se zdrželo.
Delegáti 22. sjezdu ČLK rovněž vyzvali
vládu a parlament, aby odmítly reformu,
kterou ministr připravil. Sjezd odmítl také
to, aby v krajských zařízeních neplatili
pacienti regulační poplatky, jak to plánuje
ČSSD. Sjezd odmítl, aby ve výběru
regulačních poplatků byly rozdíly podle
toho, je-li pacient ošetřen v zdravotnickém
zařízení v majetku kraje nebo jinde.
•••
Prezident Václav Klaus v pátek telefonoval
rakouském prezidentovi Heinzi Fischerovi
kvůli dokumentu o fiktivní havárii
české jaderné elektrárny Dukovany,
který odvysílala rakouská veřejnoprávní
televize. Klaus záležitost označil za velmi
nešťastnou. Podobné věci nepřispívají
k budování důvěry obou zemí, řekl v
telefonním hovoru president.
•••
Pražský primátor a kandidát na funkci
předsedy ODS Pavel Bém je proti přijetí
lisabonské smlouvy. “Není možné,
abychom pro nic za nic předávali
kompetence na bruselskou úroveň a vlastně
ani pořádně nerozuměli tomu, proč to
děláme,” uvedl. Podotkl, že je stejně jako
každý jiný člen ODS včetně současného
předsedy strany Mirka Topolánka zavázán
dřívějším usnesením kongresu ODS, které
zakazuje předávání kompetencí státu či
národních kompetencí na “evropskou
bruselokracii”.
•••
Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek
nechce, aby byl jeho zástupcem ve straně
nynější první místopředseda a pražský
primátor Pavel Bém, pokud bude znovu
zvolen do čela občanských demokratů.
Bém se rozhodl po krajských a senátních
volbách, které ODS prohrála, stát
Topolánkovým protikandidátem na funkci
předsedy strany.

•••
Předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek by
se mohl podle premiéra a předsedy ODS
Mirka Topolánka stát předsedou sněmovny,
a to v souvislosti s větší odpovědností
ČSSD za české předsednictví EU.
•••
Rusko rozmístí své rakety u Kaliningradu
jen v případě, že Spojené státy umístí
prvky svého protiraketového systému
v Polsku a v České republice. Prohlásil
to náměstek ruského ministra zahraničí
Alexandr Gruško. Plány na rozmístění
raket Iskander u Kaliningradu, který
leží poblíž Polska, oznámil ve středu
prezident Dmitrij Medveděv. Označil to za
odvetu za americký záměr umístit prvky
protiraketového štítu v Evropě.
•••
Instalace raket v kaliningradské enklávě
poblíž Polska je ruská vnitřní záležitost,
do které Spojené státy nemají co mluvit,
prohlásil to ruský ministr zahraničí Sergej
Lavrov po jednání se svou americkou
kolegyní Condoleezzou Riceovou.
•••

10.11.
Prezident Václav Klaus se považuje za
disidenta Evropské unie. Prohlásil to v
Dublinu, kde začal svou třídenní státní
návštěvu Irska. Klaus se v úterý soukromě
setká s vůdčí postavou irského odporu proti
lisabonské smlouvě Declanem Ganleym,
což podle irského tisku vyvolalo nevoli
zdejší vlády. “Já nevidím žádný důvod,
abych se s ním nemohl setkat,” řekl Klaus
a připomněl svého předchůdce Václava
Havla, který se v úřadě podle něj také rád
setkával se zahraničními disidenty.
•••
O české předsednictví v EU v první
polovině příštího roku se dlouhodobě
nezajímají zhruba tři čtvrtiny občanů.
Podle nejnovějšího průzkumu Centra pro
výzkum veřejného mínění (CVVM) jich v
říjnu bylo 74 procent.
•••
Asi stovka lidí spjatých s letectvím si přišla
do Poslanecké sněmovny připomenout 90.
výročí vzniku československého letectva.
Před 90 lety, 29. října 1918, byl v Praze
založen Spolek vojenských letců, který se
stal základem československého civilního
letectví.
•••
Ve Vojenském historickém ústavu (VHÚ)
v Praze bude od úterý v rámci expozice
Mobilizace 1938 vystaven československý
tank Škoda LT vz 35. Deset tun vážící stroj
byl s pomocí těžké techniky usazen na
nádvoří ústavu. Tank, který byl do Česka
před nedávnem přepraven ze Spojených
států, dosud nese stopy poškození z bojů
druhé světové války.
•••

11.11.
Koaliční politici naznačují, že by neměli
výhrady proti nástupu šéfa opoziční ČSSD
Jiřího Paroubka do funkce předsedy
Poslanecké sněmovny. On sám se ale k této
věci vyjadřuje velmi zdrženlivě. Premiér
Mirek Topolánek zdůraznil, že o tomto
tématu dosud s opozicí jednáno nebylo.
•••
Hranice trestní odpovědnosti se má podle
nového trestního zákoníku, který schválila
sněmovna, snížit z 15 na 14 let věku.
Za nejzávažnější trestné činy má hrozit
delší vězení. Zákon, který nyní dostane k
projednání Senát, se má začít uplatňovat
od roku 2010.
•••
Za držení marihuany pro vlastní potřebu
mají hrozit výrazně nižší tresty než za jiné
drogy. Sněmovna v rámci nového trestního
zákoníku odmítla návrh lidoveckého
ministra Cyrila Svobody, aby nový kodex

Zpravodajství ze staré vlasti
nerozlišoval drogy na měkké a tvrdé. Stejně
tak ale odmítla i návrh poslanců Strany
zelených na dekriminalizaci marihuany.
•••
Mezinárodní agentura pro atomovou
energii (MAEE) je spokojena s tím, jak
Česká republika přistupuje k problematice
jaderných
zařízení.
Šéf
agentury
Muhammad Baradej před novináři ocenil
české bezpečnostní standardy, které jsou
podle něj velice dobré. Dodal, že MAEE
má zájem o spolupráci s Ústavem jaderného
výzkumu v Řeži u Prahy. Delegace bude
zjišťovat, jak co nejvíce zapojit české
odborníky do práce MAEE.
•••
Ministryně obrany Vlasta Parkanová při
příležitosti oslav Dne válečných veteránů
udělila vyznamenání pěti desítkám lidí.
Oceněny byly významné osobnosti
historie i současnosti za hrdinství v boji
proti nacismu, za obranu demokracie a
obnovu Československé republiky. Setkání
ministryně s veterány se uskutečnilo ve
Vojenském historickém ústavu v Praze.
Na setkání byla pokřtěna autobiografická
kniha generálporučíka Tomáše Sedláčka
Vydržet!. Knihu chce autor věnovat těm
svým přátelům, kteří za druhé světové
války položili své životy za vlast. Na
závěr Dne veteránů byl na nádvoří ústavu
odhalen československý historický tank
LT-35 přivezený do České republiky letos
v říjnu ze Spojených států a byla zahájena
výstava Mobilisace 1938, jejíž je tank
součástí.
•••
V Jihlavě se na počest Dne válečných
veteránů poprvé rozezněl takzvaný Zvon
míru za oběti válek. Město se tak spolu s
církví připojilo k výzvě Asociace nositelů
legionářských tradic. Přesně v 11:00 začal
zvonit jeden z největších zvonů v Česku,
sedmitunová Zuzana, na věži kostela
svatého Jakuba v centru města. Jeho zvuk
byl slyšet až na vzdáleném hřbitově, kde
si oběti válek připomněli veteráni spolu
se sokoly a studenty na pohřebišti první
světové války.
•••
Sociální demokraté a komunisté na
krajském úřadu v Ostravě podepsali
dohodu o koaliční spolupráci.
•••
Památník Vojna v Lešeticích u Příbrami,
který připomíná oběti komunismu, letos
navštívilo přes 21.000 lidí. Proti loňskému
roku je to dvojnásobek. Rostoucí
návštěvnost památníku v autentickém
prostředí bývalého tábora nucených prací
je důkazem, že budovat podobné expozice
má své opodstatnění. Více než polovinu
návštěvníků letos tvořili školáci a studenti
a muzeum by jich chtělo do památníku
přilákat ještě více.
•••
Neznámý ozbrojený lupič ukradl z muzea
v Novém Bydžově na Královéhradecku
obrazy Jana Zrzavého a Václava
Špály. Podle přepadeného pracovníka
bydžovského muzea Jaroslava Prokopa
zloděj ukradl Špálovo Zátiší s ovocem a
Zrzavého obraz nazvaný Domek na Ile de
Sein.
•••
Zhruba 1000 litrů mléka vylili zemědělci
ze Šumperska na soukromé farmě v
Klopině - Veleboři, aby upozornili na jeho
nízké výkupní ceny a postup obchodních
řetězců, které podle farmářů předražují
mléčné výrobky.
•••
Situace v péči o staré lidi v Česku je
dlouhodobě neuspokojivá a společnost
seniory diskriminuje řadou různých
způsobů. “Tato situace není však jen
otázkou jednotlivých zařízení, ale otázkou

naprosto systémovou,” řekla v Praze
předsedkyně České gerontologické a
geriatrické společnosti Iva Holmerová;
politici se podle ní o staré lidi nezajímají.
•••
Dopisy slavných vystavuje Památník
písemnictví na Moravě v Rajhradě na
Brněnsku. Všechny písemnosti mají jedno
společné - osmičkové datum. Dopisy
byly sepsány v letech 1908, 1918, 1928,
1938, 1948, 1958 a 1968. Jsou netradiční
výpovědí nejen o pisatelích, ale i době, v
níž tyto osobnosti žily, řekla pracovnice
památníku Andrea Vítová. Výstava potrvá
do 7. prosince.
•••

12.11.
Irský ministr zahraničí Micheál Martin
kritizoval úterní setkání českého prezidenta
s předákem irských odpůrců lisabonské
smlouvy o EU Declanem Ganleym. Podle
agentury AP Martin charakterizoval
některé názory Václava Klause jako
“absurdní, povrchní a falešné”. Jako
nevhodné, neprospívající blížícímu se
českému předsednictví či dokonce za
skandální označili úterní setkání i někteří
europoslanci či politologové oslovení
ČTK. V Evropském parlamentu se ale
najdou i hlasy, které s českým prezidentem
souhlasí a jeho odpor k lisabonské smlouvě
sdílí. Kritici dokumentu sice nemají
rozhodně navrch, ale existují.
•••
Dohodu o posilování spolupráce při
prevenci a potírání závažné trestné
činnosti podepsali ve středu ministr
vnitra Ivan Langer (ODS) a americký
velvyslanec v Praze Richard Graber.
Jde o jednu ze dvou dohod, které jsou
předpokladem pro zrušení víz do USA.
Dokument ještě musí schválit poslanci a
senátoři. Druhým dokumentem nutným
pro zrušení víz je nezávazné ujednání o
česko-americké spolupráci se střediskem
prověřování teroristů. Americká víza
padnou 17. listopadu, podle ministerstva
vnitra nevadí, když parlament smlouvy do
té doby nestihne ratifikovat.
•••
Kbinet schválil celoroční zákaz jízdy
kamionů v pátek odpoledne; dosud omezení
platí pouze během letních prázdnin.
Novela zákona o silničním provozu má
rovněž zvýšit počet výjimek, na které se
zákaz vztahovat nebude. Návrh počítá s
tím, že kamiony s hmotností nad 7,5 tuny
nebudou moci vyjet po celý rok v pátek od
15:00 do 18:00 a v neděli od půlnoci do
22:00. Novinkou také je, že zákaz se má
týkat všech silnic, nyní se vztahuje pouze
na dálnice, rychlostní silnice a silnice
první třídy.
•••
V Chebu slavnostním pietním aktem
začalo ukládání ostatků německých vojáků
padlých za druhé světové války na českém
území. Na novém válečném hřbitově ve
středu uložili pozůstatky po 450 lidech,
většinou po neznámých vojácích. Celkem
by zde mělo najít důstojné spočinutí na
5500 německých vojáků.
•••

13.11.
Rozšíření výroby elektrické energie z
jaderných zdrojů by podle premiéra Mirka
Topolánka mohlo přinést zlevnění elektřiny
a zároveň by bylo nejlepší cestou ke snížení
emisí oxidu uhličitého. Rozvoj jaderné
energetiky by proto měl získat podporu při
tvorbě takzvaného energetického mixu v
České republice.
•••
Poptávka po nových bytech v Praze je
aktuálně v meziročním srovnání zhruba
o třetinu menší. Na cenách se to však
zatím neprojevuje. V dobrých lokalitách
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metropole ceny rostou o pět až deset
procent, v jiných místech stagnují.
•••
Detektivové
odhalili
organizovanou
skupinu z Brna, která podle nich nelegálně
převáděla do České republiky mongolské
migranty a zprostředkovávala jim práci.
Obvinili pět Mongolů z trestného činu
organizování a umožnění nedovoleného
překročení státní hranice, za což jim hrozí
až osmiletý trest.
•••

14.11.
První z válečných veteránů byli
prezidentem Václavem Klausem povýšeni
do generálských hodností. Devadesátiletý
generálporučík
a
čestný
předseda
Československé obce legionářské Tomáš
Sedláček se stal armádním generálem, in
memoriam byl do hodnosti brigádního
generála povýšen plukovník Josef
Bryks. Obě jmenování souvisí s Dnem
válečných veteránů, který se připomíná
11. listopadu.
•••
Česká republika se stala 18. řádným členem
Evropské vesmírné agentury (ESA). Stalo
se tak 12. listopadu aktem odevzdání
podepsané a ratifikované Dohody o
přístupu Česka k Úmluvě ESA do úschovy
francouzského ministerstva zahraničí.
•••
Unie státních zástupců vyzvala vedení
Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ),
aby učinilo okamžité kroky směřující k
objasnění kauzy žalobkyně Eleny Votavové,
která se podle Mladé fronty Dnes (MfD)
přátelila s údajným mafiánským bossem
Antonínem Bělou a zároveň rozhodovala
o kauzách lidí Bělovi blízkých.
•••
Českokrumlovský zámek získal hlavní
cenu Evropské unie za památkovou
péči nazvanou Europa Nostra, kterou
památkáři ve svém oboru přirovnávají k
filmovému Oscaru. Tuto hlavní cen dosud
žádná jiná tuzemská památka nedostala.
Pro Krumlov je úspěch znásobený tím, že
je jediným historickým objektem na světě,
který získal prestižní ocenění EU dvakrát.
•••

15.11.
Bývalému prezidentovi Václavu Havlovi
se nelíbí, že se komunisté po nedávných
krajských volbách dostávají k moci.
“Nemám z toho dobrý pocit. Nevím, jak
to dopadne. Vše ještě může dopadnout
dobře,” vyjádřil své rozpaky v rozhovoru
pro sobotní Lidové noviny. Současně
odmítl odpovědnost za to, že po roce 1989
nebyla zakázána tehdejší Komunistická
strana Československa. “Já nebyl žádný
diktátor či samovládce. Připadá mi lehce
absurdní, jsem-li já činěn odpovědným
za to, zda byla, či nebyla nějaká strana
zakázaná,” prohlásil. “Tehdy prostě
zvítězil názor, že té straně je třeba dát šanci
změnit se. U jiných komunistických stran
to vyšlo. U naší moc ne,” dodal. Bývalý
Havlův kancléř Ivan Medek se podle
deníku do bývalého prezidenta kriticky
opřel, když prohlásil, že Havel neměl v
rozhodující chvíli odvahu komunistickou
stranu zrušit. “Nejde o to, zda byl diktátor,
nebo ne. Tehdy šlo o názor. Komunisté
měli být zakázáni, jako byli v Německu
zakázáni fašisté,” cituje list Medka.
•••
Asi čtvrtina lidí si myslí, že současní
komunisté jsou legitimní stranou a dokáže
si je představit ve vládě. Pro přibližně
stejný počet Čechů je to legitimní strana,
ale ve vládě by je nechtěli. Téměř 20
procent dotazovaných uvádí, že jim
existence komunistické strany vadí a že by
strana měla být zakázána. Lhostejní jsou
komunisté asi 26 procentům především
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mladých lidí. Vyplývá to z aktuálního
průzkumu agentury Median.
•••
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
je přesvědčen, že nastupující americký
prezident Barack Obama zreviduje
plány USA na rozmístění částí svého
protiraketového systému ve východní
Evropě.
•••

16.11.
Téměř tři čtvrtiny lidí zastávají názor,
že prezident Václav Klaus by neměl v
zahraničí prezentovat své vlastní názory
bez ohledu na postoj vlády. Polovina lidí
se domnívá, že svými názory škodí obrazu
České republiky. S odvoláním na výsledku
průzkumu agentury STEM to uvedla
Česká televize.
•••

17.11.
Vrcholní politici, představitelé vysokých
škol i pamětníci si dnes přišli před
Hlávkovu kolej připomenout výročí
zásahu nacistů proti českým studentům
v roce 1939. Během pietního aktu, který
vyvrcholil kladením věnců, však zazněly
i výzvy týkající se událostí z roku 1989
a varování před návratem komunistů k
moci.
•••
Potyčka mezi odpůrci radaru a lidmi,
kteří přišli uctít výročí 17. listopadu,
vypukla dnes dopoledne u pamětní desky
na pražské Národní třídě. Konflikt musela
řešit městská policie, muže a ženu, kteří
protestovali proti radaru nakonec násilím
od památníku odvlekla a odvezla na
stanici. Žena se na místo vrátila po více
než hodině a ve své aktivitě pokračovala.
Napětí mezi odpůrci radaru a lidmi, kteří k
památníku přišli uctít události roku 1989,
pokračovalo i po poledni.
•••
Češi ode dneška nepotřebují k cestě
do USA víza. Možnost odcestovat za
oceán jen po registraci do systému
elektronického povolování cest (ESTA)
využili hned první den vicepremiér pro
evropské záležitosti Alexandr Vondra,
ministr vnitra Ivan Langer a spolu s
nimi ještě jedna pasažérka.
•••

18.11.
Evropská komise vybídla země EU, aby co
nejdříve otevřely svůj pracovní trh lidem
ze všech států Evropské unie. Obavy, že
po rozšíření EU zaplaví staré členské
země lidé z nových členských států, se
nenaplnily. Vstup nováčků do unie nevedl
a zřejmě už ani nepovede k vážnějšímu
narušení trhu práce.
•••
Organizace Transparency International
- Česká republika (TIC) požaduje,
aby členové vlády, poslanci a senátoři
zveřejňovali své schůzky s lobbisty i témata
těchto jednání. Profesionální lobbisté i
lobbistické firmy by navíc měli podléhat
povinné registraci stanovené zákonem.
•••
Působení komunistických zpravodajských
služeb v zemích socialistického bloku je
předmětem konference, kterou připravil
Ústav pro studium totalitních režimů.
Konference má popsat a analyzovat
nejen poválečné aktivity NKVD, ale také
nástupnické organizace KGB a jejich vliv
na tajné služby v zemích střední a východní
Evropy.
•••
Podnikové odbory skláren Sklo Bohemia
ve Světlé nad Sázavou v úterý vydaly
první poukázky na potraviny. Předseda
odborů Stanislav Vaněk předpokládá, že
tuto pomoc dostane několik desítek sklářů,
kteří se ocitli v nejtíživější situaci.
Zdroj: ČTK, Radio Praha
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Malý svět
Říká se, že svět je malý. Jak na to v dávných
dobách v Čechách přišli nevím, ale myslím,
že je to asi založeno na jedné skutečnosti:
ať se vydáte do jakékoli dálky, do velkých
či malých, slavných či zapomenutých míst,
třeba i na konec světa ... vždycky někde
potkáte českého krajana. Já jsem potkala
krajana i na lodi na Aljašku. A nebyl to
jen tak nějaký krajan. Eda Storzer byl
“lodivod” a již po dlouhá léta naviguje
obtížné navigační úseky po celém západním
pobřeží Kanady až po Aljašku. Popovídali
jsme tenkrát jen stručně. O to překvapivější
bylo setkat se s Edou po deseti letech
- opět jen čirou náhodou - při návštěvě
neobvyklého českého knižního obchodu ve
Viktori. Je to skutečně neuvěřitelné jak je
svět malý. Edova manželka, Lenka Storzer,
která vede toto malé knižní království, to
ale dobře ví, neboť dosah jejích knih je
skutečně světový. Položili jsme Lence
několik otázek, abychom mohli nahlédnout
do zákulisí díky kterému mnozí z nás mají
stálý přístup ke starým i novým českým
knihám.
AK: Když jsi začala prodávat české knížky,
jaké byly nejtěžší překážky? Když jsem
viděla tvůj sklad a to množství knih a
ostatních produktů, uvědomila jsem si,
kolik jsi do toho musela investovat.
LS: Dost dlouho mi trvalo najít spolehlivého
dodavatele. Jednat přímo s nakladateli
bylo nerealistické. V roce 2001 bylo v
České republice 3136 registrovaných
nakladatelů a bylo vydáno více než 14
tisíc nových titulů. Pamatuji si, že jsem se
snažila objednat asi stovku knih u tenkrát
největšího českého nakladatele a čekala
jsem 3 měsíce na odpověď. My jsme zde
byli zvyklí na počítače, e-mail a kreditní
karty, v Čechách ještě ne. Všechno zboží co
tu vidíš je nakoupené z toho, co mi zbylo
po zaplacení účtů. Nikdy jsem ani dolar
neutratila za nic jiného než za další knížky,
zařízení kanceláří, administrativu, webové
stránky nebo za mzdy. Naštěstí mám muže,
který mě živí...
AK: Co je na tvé práci nejhezčí a co tě
vlastně nejvíce baví? Co považuješ za
největší úspěch?
LS: Budeš se smát, ale nejvíc mě baví
vybalovat nové knihy z krabic když přijdou
z Prahy. Vzít každou knížku do ruky, otevřít
ji, prolistovat, ‘pozdravit se s ní’ … Můj
muž říká že jsem ‘insane’ když do dvou ráno
vybaluju balíky a nikoho k tomu nepustím.
Největší úspěch? To že dělám něco co

mě moc baví. Že si připadám užitečná. A
třeba to, když mi paní Mrázková z North
Vancouver řekne: “Lenko děkuji, mě je 92
let a nedovedu si představit život bez vašich

Lenka Storzer
českých knížek.”
AK: Co tě přivedlo k tomu udělat internetový
obchod? Jak jsi dospěla k tomuto rozhodnutí
a jak se ti podařilo ho realizovat?
LS: Jednou jsme se vraceli z lyžovačky
na Whistleru s Edou (můj manžel) a mým
kamarádem Pavlem, který se mi staral o
počítače. Pavel z ničeho nic řekl: Lenko,
já ti udělám web page. Byla jsem nadšená,
věděla jsem že to umí, pracoval jako
programátor na UVic. Trvalo to asi měsíc a
naše první web byla na světě.
AK: Kdo a jak ti nejvíce pomohl v
počátcích?
LS: Eda a Pavel. Kluci to se mnou neměli
lehké. Co se týče businessu jsem dost
náročná. Myslím, že to ani jinak nejde –
dělat něco jen tak napůl přece nemá cenu.
Každý kdo má svůj vlastní business ví,
že to není jako když člověk jde do práce,
udělá co musí aby dostal výplatu, v pět
jde domů a může na práci zapomenout.
Já na to myslela pořád, někdy jsem vstala
uprostřed noci, protože mě napadlo, jak
něco vylepšit nebo vyřešit. To samé jsem
vyžadovala i od nich. A to asi nebylo fair.
Pavel mě naučil všechno kolem počítačů a
webových stránek. Kolikrát jsem všechny
ty technické vymoženosti proklínala, ale
teď jsem ráda že to umím.Bez toho to už
jednoduše nejde. Taky mi hodně pomáhá
moje kamarádka Jarmila Horná. Bývalá
profesorka sociologie, inteligentní a
sečtělá paní, píše pro Czech-books.com
recenze, pomáhá mi vybírat knížky a dělá
korekce. Má výbornou češtinu, angličtinu
a slovenštinu a hlavně trpělivost vyhledat
potřebné informace. Jsem moc ráda, že ji
mám.
AK: Když si představíš tradiční obchod s
knihami a srovnáš to s internetovým, schází

ti něco? Jaké vidíš výhody a nevýhody?
Na tradiční obchod Victorie nemá. Je nás
tady (Čechů) kolem pětistovky a nikdo
se nevydá na Vancouver island proto, aby
si koupil českou knížku.
Internetový obchod je
lepší. Pokud mám v
kanceláři někoho, kdo se
stará o telefon a vybavuje
objednávky,
mohu
pracovat kdekoliv. Naštěstí
mám opravdu šikovnou
a spolehlivou asistentku.
Jmenuje se Jindra a jenom
díky ní se mohu občas
utrhnout a odjet - ať už za
sluníčkem, za dětmi nebo
nakupovat do Čech.
Nevýhodou internetového knihkupectví
je poštovné. Od minulého roku je naše
web elektronicky napojená na Canada
post. Když zákazník dělá objednávku,
náš systém sečte váhy produktů které si
zákazník dá do košíku, elektronicky se
spojí s Canada post a jejich systém vypočítá
poštovné podle váhy a adresy. Trvá to 2-3
vteřiny. Poštovné je relativně vysoké při
objednávce jedné knížky nebo CD, ale

Radost z nových knih
je o mnoho levnější u větší objednávky.
Všechno zboží na našich stránkách máme
na skladě a zásilky většinou odesíláme ten

samý den. Zákazníci v Americe dostanou
balíček většinou do týdne. A pro ty, kteří
nemají rádi počítače vydáváme čtyřikrát do
roka katalog. Pošleme ho zdarma každému,

Asistentka Jindra Belanger v kanceláři
kdo si o něj požádá.
AK: Kam nejvíce posíláte knihy? Zásobujete
také knihovny, obchody, školy či jiné
instituce?
LS: Nejvíce objednávek jde do Spojených
států - asi 50%. Dalších 30 % zůstane v
Kanadě. Ale posíláme zásilky po celém
světě. Máme spoustu zákazníků v Evropě,
Asii, Austrálii, Novém Zelandu, dokonce i
v Africe. Dost často posíláme balíky i do
Čech. Zásobujeme také několik desítek
uviversit, jazykových škol, knihoven a
obchody s cizojazyčnou literaturou ve
Spojených státech, Anglii, Skotsku a v
Japonsku.
AK: Většina knih zajisté pochází z Čech; Jak
se ti spolupracuje s Českou republikou?
LS: Je to čím dál tím lepší. Většina
nakladatelů má webové stránky, kde mohu
nové produkty vidět. Jednou do roka se
snažím jet do Čech, sejít se s hlavními
dodavateli a něco nakoupit.
AK: Co ti dělá nejvíce potíží a která část
spolupráce by se měla vylepšit?
LS: Pořád je problematické platit kreditní
kartou. Firmy v Čechách jsou zvyklé na
platbu převodem, ale to odsud není zrovna
nejjednodušší. Komplikuje se to tím, že
kurz dolaru a české koruny se neustále mění.
Další problém je v tom, že se (v Čechách)
dobré knihy rychle vyprodají a když je chci
přiobjednat, tak už nejsou.
AK: Minule jsi říkala, že jsi musela změnit
hlavního dodavatele z České republiky: jak
to dopadlo? Našla jsi někoho?
LS: Firma, která mě zásobovala více než 10
let mi ze dne na den oznámila, že jsou u nich
změny a že to již dělat nemohou. Po desetiletí
bezproblémové spolupráce jsem očekávala,
že mi dají alespoň 3 měsíce na to, abych
pokračování na str. 11
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Travelling
to.....

Inspired Travel Solutions

Prague

from

$640.00
tax $337.00

Lufthansa

Ostrava from $720.00
Austrian airlines

Brno

from

Austrian airlines

tax $250.00

$720.00
tax $340.00

Vienna

from

KLM

$812.00
tax $119.00

Budapest from $660.00
tax $333.00

Lufthansa

Kosice

from

Czech airlines

$829.00
tax $320.00

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

Vienna with Air Transat from $349.00
tax $259.00
Travel period 8 May to 31 October

for more informations call our team: Blanka Agnes Renata
662 Queen Street West
Toronto, ON M6J 1E5
Fax: 416-504-8186

E-mail: nitratravel@gmail.com

(416) 504-3800
or
1-800-825-7577

TICO # 3254587
TICO # 2631380
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Vladimír Hornof

Pes prý je nejlepší přítel člověka. V
dnešní době je těžké najít rodinu, ve které
se nevyskytuje alespoň jeden pes. Je to
možná proto, že najít lidského přítele,
který by vám byl tak oddaný jako ten pes,
je nesnadné. Dlouhosrstý či krátkosrstý,
dlouhonohý či krátkonohý, malý či velký,
pes je dnes považován za plnoprávného
člena rodiny. Velmi často jeho práva
přesahují práva jiných členů rodiny,
zejména dětí a někdy i mužských členů
rodiny. Tak například ve Francii jsem si
všiml, že psí paničky nosí své chlupaté
miláčky do supermarketů a nechávají jim
očuchávat šunčičku dříve než jim ji koupí.
Neviděl jsem ale ani jednu, která by si
přivedla do oddělení masných produktů
svého manžela a strkala mu čumáček k
balíčku uherského salámu.
Když mi bylo asi 5 let, jako snad každé
malé dítě jsem chtěl pejska. Rodiče se nade
mnou smilovali a jednou přivedli domů
malého černého Lumpíka. Byla to chyba.
Jako většina dětí v onom věku, byl jsem v
té době vystaven vlivu Devatera pohádek
od bratří Čapků. Asi by se nebylo nic stalo,
kdybych byl četl Pohádku psí. Byl bych
jednoduše vybral z prasátka své ušetřené
mince, nakoupil špek a vuřty a postavil
Lumpíkovi psí trůn. Jenže mně se ze
všeho nejvíc líbila Velká pohádka kočičí.
Jistě si vzpomenete, že na začátku oné
pohádky je popsán vědecký experiment,

který měl ověřit, že kočka vyhozená z
okénka spadne na všechny čtyři a tudíž se
jí nic nestane. Jako budoucí výzkumník
jsem zauvažoval a napadlo mne, že co se
vztahuje na kočku by se mělo vztahovat
i na psa. Bylo Lumpíkovo stěstí, že moji
rodiče tento převratný experiment zastavili
v samém začátku. Krátce na to Lumpík
náhle zmizel. Asi se někde
dozvěděl že jeho další účast
v mé výzkumné činnosti
by mohla být pro něho
nebezpečná. Až mnohem
později jsem se dozvěděl,
že
moje
výzkumná
metodologie se dobře
zaběhla ve vědě lékařské
a zejména farmakologické.
Třeba do malé myši se
nějakým způsobem vpraví
nadměrné
množství
sacharinu; chudák myška
to nepřežije a následovně
se sacharin zakáže i pro
nás.
Po několika letech se na scéně objevil
další pes, který sehrál důležitou roli v
mém životě. Byl to krásný lovecký pes
Jas. Patřil mému strýčkovi, vášnivému
nimrodovi. Na rozdíl od většiny psů byl
výborně vytrénovaný – dokonce se ani
neotřepal když vylezl z vody. Myslím,
že jsme si padli do oka na první podrbání

pod uchem. Celé léto jsme se spolu prali.
Chvíli byl on nahoře, chvíli já. Vzpomínám
že když Jas vyhrál, sedl si na mne, a
vítězoslavně mi olízl nos a případně i
celou tvář. Jaká to rozkoš pro desetiletého
kluka! Když prohrál, bylo mi jasné že to
bylo jen proto že prohrát chtěl. Musel jsem
ho totiž potom, za odměnu, chvíli drbat a
lechtat na žebrech.
Byl to Jas, kdo mne
naučil
rychlým
reflexům a hmatům
které musí v tom
věku každý pořádný
kluk ovládat, aby se
ubránil spolužákům
specializujícím
se
na týrání jiných
dětí, zejména těch
slabších.
Když
Jas
I
předčasně
opustil
tento svět, pořídil si
strýček nového psa,
Jasa II. Ač byl stejné rasy, byl úplně jiný
než jeho předchůdce. Byl mrzutý a nechtěl
ani drbat ani se prát. A olíznout nos, to by
ho byl člověk musel prosit. V následujícím
životě mi pak na psa nevybýval čas ani
energie. A maje přátele dvounohé, nějak
mne ani nenapadlo že bych potřeboval
přítele čtyřnohého. Ale říká se, že kdo
počká, ten se dočká. I já jsem se dočkal!

Moje dcera s manželem si koupili krásného
malého pejska. Je bílý s tmavou skvrnou
na hezkém obličeji, a má nevybitelné
množství energie. Vy, kteří víte něco o
psech, jste už asi uhodli jaký druh to je.
Ano, je to Jack Russell. Jackie Russellová
neboli Nyla, měl bych upřesnit. Je to
pes, který po první tři roky svého života
se prostě nezastaví a přivádí své majitele
do stavu šílenství. A při tom si neustále
uvědomujete, jak moc vás miluje! Už když
vystupuji z auta, vidím jak nadšeně skáče
u okna a rychlostí světla švihá ocáskem ze
strany na stranu.
Když pak s manželkou vstoupíme
dovnitř, následuje skákání a olizování za
které se potom musíme odměnit drbáním
pod ušima, za ušima, pod předními nohami,
pod krkem za krkem. Teprve potom se
smíme podívat na naši vnučku. Za to nás
pak Nyla hlídá tak věrně a zodpovědně, že
by to tak dobře nedokázala ani ochranka
česko-seychelských milionářů. A když
pak vnučku položíme do postýlky na
odpolední spánek a já si také lehnu na
gauč k zaslouženému odpočinku, Nyla
přiběhne, utáboří se mi na nohách a usne.
Ne úplně, samozřejmě: jako všichni psi spí
s jedním okem otevřeným a je připravena
zaútočit na každého dvounožce a zejména
čtyřnožce, o kterých si myslí že by nám
mohli ublížit. Cítím se v naprostém bezpečí
a bezstarostně usnu...jako ta naše vnučka.

1988

tamní válce (proti sovětským silám a
afgánským komunistům, pozn. aut.) jsou
po zuby ozbrojené skupiny muslimských
fundamentalistů vyznávajících nejrůznější
odstíny islámu od saúdsko-arabské
vahhábské ortodoxie až po šíitský
přístup k věci a la ajatolláh Chomejní.
Fundamentalističtí vůdcové budou moci
tvrdit, že islám vyhnal jednu supervelmoc
z Íránu (americké diplomaty i s šáhem) a
teď i druhou z Afghánistánu (SSSR).”
“Největší část dodávek zbraní
afghánskému
hnutí
odporu,
které
zorganizovaly za 2,1 miliardy dolarů
Spojené státy, připadá fundamentalistickým
frakcím, jež měly předtím v afghánské
společnosti jen marginální postavení.
Doplatily na to vlivnější kmenové vojenské
jednotky spojené s nefundamentalistickym
islámským duchovenstvem. Na Reaganovu
vládu dělá velký dojem disciplína a nadšení

fundamentalistů a nebere na vědomí ostrý
antiamerikanismus hlavních představitelů
hnutí.”
“Zdá se, že v Afghánistánu teď
budeme svědky složité situace, kdy
fundamentalistické a kmenové frakce
nebudou válčit jenom s komunistickou
vládou v Kábulu, ale i mezi sebou.” Tolik
S. S. Harrison v roce 1988.
Harrisonova vize byla správná. Nikdo
tehdy nepředpokládal, že relativně malá,
ale nejfundamentálnější islámská frakce,
jejíž jádro tvořili studenti islámských
duchovních škol a jejich zahraniční
souputníci, Tálibán, se po stažení
sovětských vojsk zmocní v Afghánistánu
moci, zavede krutý středověký režim,
poskytne výcvikové základny a všemožnou
podporu bin Ládinově al-Kajdě a ta odtud
bude vysílat teroristy široko daleko do
světa a zabíjet tisíce nevinných lidí.

A teprve Bushova administrativa
(nikoli Clintonova po útocích na americká
velvyslanectví v Africe a na křižník
Cole) až po 11. září 2001 našla odvahu
(v Afghánistánu padlo 15 000 sovětských
vojáků!) na Afghánistán zaútočit za účasti
malých kontingentů NATO, vládu Tálibánu
odstranit a zbytky jejích bojovníků zahnat
do ilegality.
Samozřejmě, Tálibán a al-Kajda
mohou proti vládě v Kábulu a jednotkám
NATO vést partyzánské teroristické akce
třeba po desetiletí, zejména budou -li mít
stálou podporu od islámských fanatiků z
kmenů sídlících v pohraničních horách
Pákistánu.
Ano, světová média v roce 1988 nám
přinesla zprávy a prognózy, které nás
překvapily a které se brzy uskutečnily. Pro
nás to byl rok víc než nadějný.
Jiří Breber

dokončení ze str. 1

Naštěstí pro ně, to hlavní – moc,
koncentrovaná v rukou vládnoucí kliky,
řízená a kontrolovaná stranickými,
vojenskými a policejními špičkami. Tak to
v Číně začalo.
Dnes, po dvaceti letech, bují v Číně
grunderský kapitalismus doplněný jednou
důležitou výjimkou, a tou je železná
zásada zvaná vedoucí úloha strany. Není
to čínská verze fašismu s nacionalismem,
zbrojením, propagandou a se vším všudy,
co k fašismu patří?
Selig S. Harrison z Cornegie
Endowment for International Peace v New
Yorku tehdy napsal (a Svědectví otisklo
úryvky): “Afghánistán, který vznikne po
odchodu sovětských vojsk, bude pro obě
supervelmoci minovým polem nebezpečí
a nejistot. Nejzřetelnějšími vítězi v

Spoľahlivo zariadime letenky

CESTY NA SLNKO
A DO CELÉHO SVETA

VOLAJTE:
TATRA TRAVEL INC.

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

827-A Bloor St. West
Toronto, ON M6G 1M1

Telefon: 416-537-7698
E-mail: Tatratravel@hotmail.com

PAVEL HARTL
MBA, CFP, CA

416-365-0042
paul@hartlbell.com
www.hartlbell.com
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JÁ NIC, JÁ MUZIKANT ... NA PENZI
Literární etudy jazzového mohykána
Tak se jmenuje nová kniha Jiřího
Traxlera, která za výrazné spolupráce
členů Československé společnosti pro
vědu a umění (SVU) v Edmontonu právě
vychází v pražském nakladatelství IFPPublishing. Více o jejím obsahu a vzniku
v rozhovoru s členem SVU v Edmontonu
a koordinátorem projektu Edwardem
Brabcem.
VK: Jak došlo k nápadu vydat tuto knihu?
EB: Jistě víte, že Jiří Traxler, současník
R.A. Dvorského (1899-1966) a Jaroslava
Ježka (1906-1942), je znám především
jako výborný český hudební skladatel,
klavírista, nestor jazzové a swingové
hudby žijící od začátku padesátých let
minulého století v Kanadě. Méně jej
známe už jako spisovatele, který v roce
1980 vydal svoji první memoárovou knihu,
mimochodem beznadějně rozebranou,
Já nic, já muzikant. Jsme rádi, že se
zde v Edmontonu, kde nyní žije, i přes
svůj pokročilý věk aktivně zúčastňuje
krajanského dění v SVU i v ČSSK.
Na oslavách svých pětadevadesátin v
minulém roce, na veřejných besedách i na
letošním 60. kongresu ČSSK v Calgary
přednesl několik svých povídek. Ty
zaujaly jednatelku výboru SVU Kamilu
Moquin natolik, že v únoru t.r. přišla s
návrhem všechny vydat knižně.
VK: Navazuje kniha na tu první?
EB: Nenavazuje, tentokrát je to sbírka básní
a povídek. Vznikala za mistrova života v
Kanadě více než padesát let. Najdeme v
ní povídky, které Jiří Traxler napsal pro
české vysílání CBC v padesátých letech
kde pracoval jako externista. Některé
z nich byly, některé nebyly vysílány
do komunistického Československa.
Přečteme si parodie, nové texty známých
písniček i povedené překlady básní i R.W.
Service. Některé povídky nebo epigramy
byly psány jen tak pro potěšení. Podtitul
knihy – Literární
etudy jazzového
mohykána - celkem výstižně vyjadřuje

obsah knihy. Je to humorné čtení, napsané
krásnou češtinou.
VK: Kdo se postaral o ilustrace?
EB: Uplatnili jsme jen ty, jejichž autorem
je sám Jiří Traxler. Jsou to kreslené vtipy,
které se sice přímo netýkají textu, ale
ukazují autora i jako zdařilého kreslíře.
Zprvu jsme měli v úmyslu najít ilustrátora,
ale později jsme od toho nápadu upustili,

Ivana Musílková i Kamila Moquin.
Předseda SVU v Albertě prof.
Pavel Jelen šťastnou náhodou
našel vhodného vydavatele IFPPublishing v Praze. Já jsem se
věnoval především technické
koordinaci:
spolupracoval
jsem
s autorem i
vydavatelem,
skenoval
j s e m
obrázky
v
potřebném
rozlišení,
dodal fotografie a pracoval
na dalších
technických
požadavcích zrodu knihy.
Práci jsme zvládli
v
průběhu pěti měsíců. S
autorem jsem byl v osobnim
kontaktu a s vydavatelem
prostřednictvím internetu,
takže jsme všechno řešili
operativně. Pan Traxler byl
s prací nakladatelství velmi
spokojen. Také bych rád jeho
jménem poděkoval všem
těm členům edmontonského
SVU, kteří se na vydání
knihy podíleli.
VK: Kde si mohou zájemci
knihu objednat?
EB: Kniha v tvrdé vazbě s
přebalem vychází v Česku
už 1.prosince. Její křest bude
součástí koncertu Ondřeje
Havelky (rovněž autora
předmluvy) pravděpodobně
4.prosince v Praze, i za
účasti médií a prof. Pavla
foto Edward Brabec
Jiří Traxler v pracovně
Jelena. V Čechách a na
Slovensku si ji zájemci mohou
protože kresby jiného autora by zásadně koupit ve vybraných knihkupectvích. Do
narušily originalitu knihy.
Edmontonu bychom mohli dostat zásilku
VK: Jak se na vzniku knihy podílelo SVU na vánoční trh. Výhradním distributorem
v Edmontonu?
a prodejcem této knihy pro krajany v
EB: Jak jsem již uvedl, iniciátorkou Americe a Austrálii je SVU v Albertě.
projektu byla Kamila Moquin. O přepis Knihy, prodávané SVU, budou speciální
rukopisu do digitální podoby se (včetně Limited Singnature Edition. Každá knížka
mě) ochotně postaraly Milena Burgois, bude originálně podepsaná
autorem.
Cena knihy je stanovena na 25.00 CAD,
shipping & handling $5.00/ks. Objednávky
zasílejte již dnes s přiloženým šekem nebo
International Money Order vystavený na
Czechoslovak Society of Arts & Sciences
of Alberta, na adresu: SVU, Book order,
PO Box 52140, Edmonton, AB, T6G 2T5,
Canada. Lze ovšem také použít přiložený
objednávkový list nebo použít formulář
na SVU website: www.svu-edmonton.
org/bookorder/.
A jak se vůbec pan Traxler k psaní dostal?
O tom vypráví v úvodu své nové knížky,
který s jeho laskavým svolením našim
čtenářům přinášíme:

Now Hiring full time Server/Counter Help
Experience required.
Fluent in English and Czech or Slovak.

Please email resumes to helen@theprague.ca or call 416-504-5787

“Vzalo to víc než půl hodiny sezení v
křesle a civění do prázdna, než jsem si
uvědomil, jak těžké bude vysvětlování - a
o to jsem byl požádán - proč jsem začal
psát něco jiného než noty.
V klukovských letech hudba nebyla
mojí zálibou. Já totiž mnohem raději
kreslil a maloval, ale klavír byl v domě,
a po odchodu starších sourozenců, sestry
a bratra, kteří se na něm cvičili, osiřel.
Takže otec rozhodl, že dalším pianistou
v rodině budu já, a proti mé vůli mě
zapsal do hudební školy. Tím začalo moje
muzikální vzdělání.
Někdy v r. 1926, když jsem se seznámil s
jazzem - a tím myslím autentický americký
jazz (Louis Armstrong, Duke Ellington,
Jimmy Lunceford, Casa Loma
Orchestra a mnoho dalších), konečně mi

dopadlo co chci a
budu dělat.
Jako student v
rodném Táboře jsem
skládal hudbu pro
všelijaké
amatérské
pokusy
o
hudební
revue, velice ovlivněné
Osvobozeným divadlem;
psal jsem i texty k písničkám
a nakonec to všechno
instrumentoval.
Z
mých
oblíbených básníků, Šrámka,
Gellnera a Tomana jsem poznával
- skoro bych řekl studoval - techniku
veršování a kupodivu mi to šlo.
Od poezie, převážně inspirované
milostnými propletenci, to byl jenom krok
k próze. V sextě jsem spolu s několika
podobně zatíženými spolužáky založil proti školnímu řádu - třídní časopis, pro
který jsem nakreslil titulní stránku a byl jeho
hlavním přispěvatelem. Pro zajímavost:
“Náš list” vycházel nepravidelně v deseti,
maximálně dvanácti exemplářích; obsah
byl psán úhledným rukopisem Vlasty
Soviny, syna kostelníka, a protože jejich
rodina bydlela na faře, Vlasta měl přístup
k rozmnožovacímu přístroji, zvanému
cyklostyl.
Teprve v oktávě ředitelství gymplu
dovolilo oficiální vydávání měsíčníku, na
můj návrh lapidárně pojmenovaného MY.
Býval přeplněn básněmi oblíbence našeho
češtináře. Byl to přespolák ze Soběslavi,
a jeho výplody svým sociálním zaměřením
přewolkerovaly Jiřího Wolkera.
Načež pokročím hodně dopředu a na jiný
kontinent. V Kanadě, když jsem viděl, že
styl hudby, který mne v bývalé vlasti tak
dobře živil - jazz a swing - vychází z módy,
hledal jsem jiný zdroj příjmu. Necelý rok
1952 jsem pracoval jako externista pro
Canadian Brodcasting Corporation - v
české sekci CBC International Service
v Montrealu. Byl mi svěřen program
zaměřený na středoškoláky v ČSR, což
mi dalo příležitost k vedení mé soukromé
války s komunistickým režimem. Česká
sekce dostávala Rudé Právo, Mladou
frontu a zglajchšaltované Lidovky, takže
jsem měl po ruce dostatek pitomých žvástů,
z kterých jsem si s chutí dělal legraci.
Několik z těch povídek a veršů tvoří obsah
téhle knížky.
Ale jednou jsem to asi přehnal, a
československé velvyslanectví v Ottavě
si stěžovalo u vedení CBC v Torontu,
jak je možné, že v Montrealu česká
sekce narušuje přátelské styky mezi ČSR
a Kanadou
zesměšňováním lidovědemokratického zřízení. Zkrátka, moji dva
šéfové, také dva emigranti, ale asi o dvacet
let přede mnou, mi začali vracet skripty s
poznámkou NELZE VYSÍLAT. Tak jsem s
tím praštil.
Nedlouho potom, dík zručnosti v kreslení,
se ze mne stal technický ilustrátor. Ale psát
jsem nepřestal.
Od dětství muselo ve mně být něco
tvořivého, co se dralo ven, co se chtělo
projevit tak či onak: muzikou, malováním,
psaním nebo veršováním. Občas mi něco
otiskli v exilovém časopisu Západ. Zkusil
jsem ještě jiné krajanské nakladatelství a
to - až na pár výjimek - o moje povídky
nemělo zájem. A teď, po více než padesáti
letech, se dostávají na veřejnost.
Muziku jsem však nikdy nepověsil na
hřebík. Píšu písničky pro sebe a pro pár
přátel. Už mě neživí, ale je mým potěšením
dodnes.”
Jiří Traxler
Připravila Věra Kohoutová
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si našla jiného distributora. Ale nedali.
Byla jsem z jejich jednání rozčarovaná a
zklamaná. Důležitý zákazník v US čekal na
učebnice češtiny a nakladatel nebyl zařízený
na přímé dodávky do ciziny. Musela jsem
jednat rychle. Na radu kamarádky Milady
Nohelové jsem se obrátila na Consulate
General of the Czech Republic v Montrealu
se žádostí o pomoc. Téměř okamžitě mi
odpověděl Ing. Milan Slanec, Consul and
Trade Commissioner, který přeposlal moji
žádost na Czech Trade v Torontu. Odtud
se mi ozval Ing. Jan Řechtáček a poslal mi
informace s vybranými kontakty v České
republice. Už příští ráno se mi ozvala slečna
Ivana Kunteová z Business Opportunities
Dept. z Czech Trade v Praze. Šlo to jako
na drátku. Slečna Kunteová mi rychle a
ochotně zařídila schůzky se dvěma zájemci
o spolupráci a dokonce mi zprostředkovala
hotel v Praze a poslala mapu jak se k nim
dostat. Báječná služba. Za dva týdny jsem
se v Praze v kanceláři Czech Trade setkala
se dvěma ředitelkami firem, které měli
zájem o vývoz českých knih do ciziny.
Vybrali jsme si firmu Svět knih, s.r.o,
společnost Svazu českých knihkupců a
nakladatelů. Nyní spolupracuji s ředitelkou,
Dr. Danou Kalinovou a vše vypadá slibně.
Dr. Kalinová je schopná a ochotná žena,
která zná knižní obchod v České republice.
Dobře se mi s ní pracuje.
AK: V součastné době se všichni obávají
ekonomické krize, má tato situace vliv na
ativitu tvého knižního businesu?
LS: Množství a objem objednávek se
od minulého roku snížily přibližně o 20
procent. Hlavně zákazníci ze Spojených

problémem, co dělat s knihami v češtině
které už nepotřebují, či nechtějí. Ty na
svém webu nabízíš Used books. Vy berete
či vykupujete použité knižky?
LS: Ano, vezmeme si jakékoliv české nebo
slovenské kníhy a zaplatíme za poštovné.
Lidé, kteří se chtějí zbavit starých českých/
slovenských knížek si často neuvědomují,
jakou radost mohou udělat někomu, kdo si
je může koupit za pár dolarů.
My to tady bereme jako
službu našim zákazníkům.
Finančně to výhodné není:
každá knížka se musí vybalit,
oskenovat, prohlédnout, zjistit
o čem je, vložit do database,
registrovat, skladovat… V
průměru vezme každá knížka
půl hodiny práce jí dostat
do systému. Většina starších
knih se na našich stránkách
prodává za 4 – 5 dolarů. Knihy,
které se neprodají přidáváme
zdarma k objednávkám. Nikdy
S dvojčátky Alexandrou a Katherin, ale Lenka jim říká žádnou českou či slovenskou
Saša & Káťa
knihu nevyhodíme, protože ze
krizi tak, že budeme pilněji pracovat a zkušenosti víme, že každá kniha si najde
zároveň budeme trochu méně nároční. svého čtenáře. Pokud nemáte nikoho, komu
Naší výhodou je to, že máme stovky vaše nepotřebné české knížky můžete
věrných zákazníků. Jedna paní z Ontaria dát, neházejte je do blue box, je to škoda!
mi řekla: “Lenko, ekonomie je špatná, Zabalte je do krabic a pošlete nám je. My
jsem ‘broke’, můj muž ztratil práci a letos Vám uhradíme poštovné a Vaše nepotřebné
nebudu kupovat žádný vánoční dárky.” Pak knížky ještě někoho potěší.
se dobromyslně zasmála: „Každej dostane AK: Většinu času strávíš vytvářením a
jenom jednu českou knížku od vás.” S udržováním obchodu s knihamy, které
takovými zákazníky můžeme dopadnout pokrývají tak rozsáhlou škálu forema žánrů,
ale jistě máš i své oblíbence. Jaké jsou tvoje
jenom dobře, nemyslíš?
AK: Krajané se na nás často obrací s nejoblíbenější knihy?
států jsou opatrní. Zvýšil se počet
objednávek použitých českých knih a filmů
na DVD. Snažíme se to řešit tak, že dáváme
větší množství produktů na slevy. Není to
jednoduché, protože díky devalvaci dolaru
a stále se zvyšujícím cenám českých knih
by se měly naše ceny logicky zvyšovat.
Myslím si ale, že se všichni musíme
přispůsobit
momentální
ekonomické

NEBOJTE SE INTERNETU! Navštivte naši elektronickou sekci Nového domova
na blog.novydomov.com kde najdete další články jako například článek “Obama” od
pana Josefa Čermáka, či anglický přispěvek pana Erniho Zuckera. Navíc kdokoli z vás se
může zapojit, zaregistrovat a psát svůj vlatní nazor, své vlastní zkušenosti.

Od 17.11. Češi nepotřebují k cestě do USA víza.
Bohemian Ball 2009
Ještě si vzpomenete na ples Velkých osmiček
z února letošního roku? Jak jsme se dozvěděli,
ples bude mít pokračování. Potvrdil nám to
Miroslav Princ, finanční ředitel osmičkového
plesu a dnes ředitel organizačního výboru,
který připravuje ples nový s názvem
Bohemian Ball 2009.
Na otázku proč pokračování tolik
diskutovaného plesu Miroslav Princ
odpověděl: „Důvody máme dva. Prvním je
to, že ples Velkých osmiček potvrdil našim
komunitám a ukázal kanadské veřejnosti,
že dokážeme uspořádat kvalitní akci na té
nejvyšší úrovni. A několik z nás se shodlo,
že by bylo škoda nepokusit se udělat z
dosaženého úspěchu tradici. Druhým
důvodem je cíl plesu. Možná si ještě
vzpomenete, že osmičkový ples byl benefiční,
ve prospěch torontské dětské nemocnice
a nadace Sick Kids. Výtěžek plesu dosáhl
$9,300, které jsme předali nadaci Sick Kids
a několik z nás cítilo závazek pokračovat
v něčem, co přispěje ke zkvalitnění života
mnoha dětí a jejich rodin.“ Podle M. Prince
výtěžek plesu použila nemocnice na nákup
tří nových automatických IV pump, které
umožní přesnějí nitrožilní dávkování léků a
tekutin dětským pacientům.
M. Princ nám ještě sdělil, že Bohemian Ball
2009, jehož veškerý výtěžek bude znovu
poukázán na konto nadace Sick Kids, je na

nejlepší cestě přeskočit laťku nastavenou
osmičkovým plesem. Jen od začátku září,
kdy se začaly prodávat lístky a byli osloveni
první firemní sponzoři, se organizátorům
podařilo shromáždit více než polovinu
výtěžku osmičkového plesu.
Bohemian Ball se bude konat 20. února 2009
v Royal York Hotel v Torontu. Zájemci o více
informací se mohou podívat na website www.
bohemianball.ca, kde lze zakoupit i lístky.

MÁTE VŠEHO DOST, TAK VÁM ZVÝŠÍME DANĚ.
Za vyluštění křížovky z č.20 děkujeme Daně Janoudové

Oprava: Omlouváme se čtenářům za šotka, který se vloudil do článku o oslavách 90.
výročí ČSR a zasekl se u našeho oblíbeného pěvce Jana Vaculíka, kde jej omylem
označil za sopranistu - jednak označení hlasu “soprán” náleží do kategorie ženských
hlasů, a jednak má tento profesionální pěvec nádherný baryton. Redakce

LS: Úplně nejraději mám Čapka. Také ráda
čtu o velkých lidech: Mozart, Einstein,
Albright, Gauguin. Pak mám ráda knihy
o zdraví a životosprávě. Když mě z toho
všeho brní hlava a chci odpočívat, přečtu
si Kunderu, Monyovou, Váňovou nebo
Frýborta ...
AK: Jaké novinky připravuješ pro čtenáře
na období zimních svátků? Máš pro nás
nějaká doporučení?
Přišel nám nový Viewegh, Pawlowská,
Frýbort … také jsme dostali nádherný
Slabikář, ilustrovaný Zmatlíkovou a
památníček Fischerové-Kvěchové... Máme
více než dva tisíce titulů nových knih a další
tisíc použitých, o CDs a DVDs nemluvě.
Máme české vánoční karty, české kalendáře,
slovníky, křížovky, trička s Krtečky,
autonálepky, Saudkovo nádherné portfolio
… Určitě si u nás vybere úplně každý. Snad
bych se ještě zmínila o bohatém výběru
českých knih pro děti. Od roztomilých
leporel pro maličké, po dobrodružnou četbu
pro starší děti. Nejoblíbenější jsou stále
Krtečci, Broučci a pak pohádky a říkadla.
Máme několik knih českých pohádek v
angličtině (Czech fairytales), pak jednu
která má na levé stránce pohádky v češtině
a na pravé to samé v angličtině (Pohádky
česky a anglicky) Jedna – The Greatest
Czech Fairy Tales - je dokonce udělaná
ve formě komiks s anglickým textem pro
americké děti. Je opravdu povedená. I když
bych ji doporučila dětem nad 5 let, naše
čtyřletá dvojčátka jí přímo milují …
Lenku najdete na www.czech-books.com
Alena Kottova
Photo: Jindra Belanger

Křížovka pro volnou chvíli

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 19.11.2008
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. 1719,
Toronto, ON M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
Web: www.czechtradeoffices.com
SEVEROAMERICKA OBCHODNI
A KULTURNI KOMORA INC.
909 Bay St., Ste. 1006, Toronto, ON
M5S 3G2, tel./fax (416) 929-3432
www.czechevents.net
DEPT. OF SLAVIC LANGUAGES
UNIVERSITY OF TORONTO
Alumni Hall, 121 St. Joseph St.,
Room 405, Toronto ON M5S 1J4
Associate Professor Veronika Ambros
Tel.: (416) 926-1300 – ext. 3200
E-mail: veronika.ambros@utoronto.ca
ČSA – CZECH AIRLINES
Toronto: 5955 Airport Road #206
Mississauga, ON, L4V 1R9
Tel.: 1-800-641 0641 ext. 3; fax: 905-673 0901
E-mail: www.czechairlines.com
Montreal: 2020 Rue Universite, #2210
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: (514) 844-4200; fax: (514) 844-5742
Web: www.czechairlines.com
Call Centre: 1-866-293-8702
CZECHTOURISM CANADA
Česká centrála cestovního ruchu
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Tel.: (416) 363-9928; fax: (416) 972-6991
Web: www.czechtourism.com
THE BATA SHOE MUSEUM
327 Bloor St. W., Toronto ON
tel.: (416) 979-7799, ÚT, ST, PÁ a SO:
10-17 h., ČT: 10-20 h., NE: 12-17 h.
Web: www.batashoemuseum.ca
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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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