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Kdy se rozhodne o legitimitě KSČM?
Řešení ústavnosti KSČM si
jako jeden z bodů programu na
svém prvním únorovém zasedání
vytyčila tzv. Konzultační rada, což
je uskupení krajanů, fungující jako
poradní orgán Stálé komise Senátu
ČR pro krajany žijící v zahraničí.
Lze to považovat za pozitivní
krok po tom, co České a
slovenské sdružení v Kanadě
(ČSSK) prostřednictvím
svého předsedy Gustava
Plívy a místopředsedy Miloše
Šuchmy, 15. prosince loňského
roku zaslalo komisi inventář
nevyřešených otázek, táhnoucích
se českými zákonodárnými
sbory již téměř 20 let. Jednalo
se jmenovitě o: Korespondenční
volby do Parlamentu ČR;
Zákon o občanství; Bezvízový
styk a s ním související vstup
do Schengenského prostoru
pro občany Kanady a USA, a

zároveň také letovou dostupnst
některých destinací (ČSA vloni
zrušily mimosezónní provoz
přímých linek do Monteralu a
Toronta, a vláda uvažuje o jejich
prodeji. Je všeobecně známo,
že mezi vážnými uchazeči o
odkoupení vládního podílu v
aeroliniích je i ruský Aeroflot
s 51% podílem státu.); Restituce
a právě zmiňované přezkoumání
ústavnosti KSČM.
Na podzim loňského roku
přijal Senát usnesení z něhož
vyplývá, že KSČM se pohybuje
na samé hranici nebo za hranicí
ústavnosti a požádal vládu a jejím
prostřednictvím Nejvyšší správní
soud, aby ústavnost komunistické
strany posoudil.
Pro nemálo lidí je těžko
pochopitelné, že na české politické
scéně figuruje KSČM, jež je

přímým nástupcem bývalé KSČ.
Jakékoliv předchozí pokusy
zakázat komunistickou stranu však
zatím ztroskotaly.
13. listopadu postoupil Senát
předsedovi vlády usnesení,
vypracované Dočasnou komisí
Senátu pro posouzení ústavnosti
KSČM, v němž „...Horní komora
Parlamentu České republiky
shledává četné a dlouhodobě
opakované indicie porušení
Ústavy ČR a nedodržování zákonů
Komunistickou stranou Čech
a Moravy jako znepokojující a
vážné.”
Premiér Topolánek 10. prosince
zprávu předal ministru vnitra
Langerovi. Ten sdělil, že si vyžádá
patřičná stanoviska. Zároveň
zdůraznil, že „...si je vědom
závažnosti dané věci, vyžadující
přijetí závěrů v co nejkratším
termínu.“. Od té doby uplynuly

Šibřinkové dovádění sokolíků

Již tradičně náleží leden
sokolské šibřinkové zábavě.
Ta letošní připadla na 24.
ledna pro dospělé sokoly,
o den později se mohli
vydovádět malí sokolíci a
jejich přátelé ve věku od
dvou a více.
„…Letos jich tady máme dvacet tři, což
je dobrá účast.” pochvaluje si starostka
torontského Sokola Hana Jurásková. Rodiče
své děti dopravili na místo, vyložili v kuchyni
něco dobrot a ponechali je šibřinkovému
veselí, o které se postarala hlavně cvičitelka
Monika Dixon. S dětmi to bezvadně uměla.
Pokračování na straně 3

dva měsíce.
Mezitím se na vládu obrátila
iniciativa Na komunisty si zvykat
nechceme, která shromáždila 57
tisíc podpisů a žádá, aby vláda do
měsíce požádala ve věci ústavnosti
KSČM o výrok Nejvyšší správní
soud. Nyní se k těmto hlasům
přidávají i krajané.
V této věci se na vládu obrátilo
České a slovenské sdružení v
Kanadě: „…Využíváme této
příležitosti, abychom vyslovili
zklamání nad váháním vlády
o postoupení senátní zprávy
Nejvyššímu správnímu soudu.
Zpráva je příliš dlouho zkoumána
na ministerstvu vnitra. Není
vyloučené, že zdržení je úmyslné.
Věříme, pane premiére, že těmto
našim doporučením budete
věnovat zvýšenou pozornost…“
píše se v dopise ČSSK.

Již 19. prosince se senátor
Štětina ve své tiskové zprávě o
postupu premiéra vyjádřil takto:
„Rozhodnutí vládních úředníků
nemůže nahradit nezávislý soud...
Senát PČR se domnívá, že by se
měl problémem zabývat Nejvyšší
správní soud, což vyjádřil ve svém
usnesení č. 511 ze dne 30. října
2008.“
Nový Domov celou situaci
sleduje a o dění vás bude na
svých stránkách podrobně
informovat.
-shm-

Ministr Stockwell Day jednal v Praze o obchodu
Kanadský ministr mezinárodního
obchodu Stockwell Day
navštívil ve dnech 15. a 16.
ledna Českou republiku. Jednal
zde se zástupci české vlády
a sešel se také s představiteli
obchodních kruhů. Tématem
setkání s místopředsedou
vlády pro evropské záležitosti
Alexandrem Vondrou a
ministrem průmyslu a obchodu
Martinem Římanem bylo
užší ekonomické partnerství
mezi Kanadou a Evropskou
unií a bilaterální vztahy mezi
Kanadou a Českou republikou.
Stockwell Day tak navázal
jednáním s Českem coby
předsednickou zemí EU na
loňský říjen, kdy se v Québecu
na summitu EU-Kanada dohodl
premiér Stephen Harper s
předsedou Evropské komise
José Manuelem Barrosem a
francouzským prezidentem
Nicolasem Sarkozym na
zahájení jednání o komplexní
ekonomické dohodě mezi
Kanadou a EU. Loni dokončená
studie ukázala, že liberalizace
obchodu mezi Kanadou a EU by

oběma stranám přinesla posílení
výkonnosti jejich ekonomik v
řádu miliard dolarů. V Praze
Stockwell Day zdůraznil, že
obchodní vztahy mezi Kanadou
a EU mají obrovský potenciál
a už nyní je Unie pro Kanadu
druhým nejvýznamnějším
obchodním a investičním
partnerem (objem oboustranného
obchodu činil v roce 2007 109,4
miliard CAD). „Do Prahy jsem
přijel, abychom položili základy
posíleného ekonomického
partnerství. Pevně věřím, že se
nám podaří zahájit jednání letos
na jaře,“ uvedl kanadský ministr
během návštěvy.
Očekává se, že jednání budou
zahájena na příštím summitu
Kanada-EU. Během své návštěvy
se ministr mezinárodního
obchodu setkal rovněž se členy
Kanadské obchodní komory v
ČR a navštívil česko-kanadskou
konzultační společnost Adastra,
která dodává softwarová řešení
a služby. Oboustranný obchod
mezi Kanadou a Českem dosáhl
v roce 2007 hodnoty 558,1
milionu dolarů.
(ČTK,-shm- )

Editorial

CO-KDE-KDY

v žádném periodiku dnešních dnů neschází hubnoucí článek.
Míněno takový, který radí, jak shodit přebytečná vánoční kila.
Některé magazíny jsou ale vpředu - již rekapitulují; redaktoři se váží,
měří si navzájem své boky a zaznamenávají výsledky svého snažení,
jež nastartovali s prvním lednovým dnem. “Mission accomplished!”,
chlubí se dokonce. Mne to ovšem nechává v klidu - pomětliva
babiččiných rad: “Ty nechceš jíst, zagroškudlo? Tak počkej, počkej,
až příde zase válka. Ty, co sou dneska tlustý, budou hubený a ty
co sou hubený, budou studený. Tak se radši najez.” Pravda, moje
babička nebyla žádné tintítko, takže si to úsloví drobátko přetvořila k
obrazu svému...
Jak se jazýček vah v prognostickém sporu - zda-li česká
ekonomika spadne do recese, povážlivě vychyluje jedním směrem,
nemůžu se ubránit pocitu, že právě v tuto dobu zmíněné úsloví
nabývá na pravdě. Do českých zemí nepřijde válka (snad!). Nemálo
domácností má však už teď hluboko do kapsy a na mnohé další se
valí další vlna utahování opasků. Češi i Slováci dobře vědí, co to
znamená. Je ale dost možné, že s takovou se střetnou poprvé. Težko
totiž říct, jak mocná bude. Dokonce i seismologové jen krčí bezradně
rameny.
Přeji vám, abyste dnešní dobu otřesů půd, vlád a ekonomik
přečkali ve zdraví a abyste své opasky měli utaženy právě tak, jak
je vám nejpohodlnější. A pokud už budete shazovat, ať jde jen o
změnšování objemu vhodných partií, nikoliv vašich peněženek.

13. února, pátek,
koncert Zemlinského kvarteta
se skladbami W.A. Mozarta,
B. Smetany a A. Zemlinskeho
pro Kitchener-Waterloo Chamber
Music Society. Místo: 57 Young
St. W., Waterloo, Ont.
Tel.: 519-886-1673.

Masaryk Memorial Institute
Masaryk Memorial Institute (MMI) is a charitable organization
founded by immigrants from former Czechoslovakia. Its goal
is not only to preserve these immigrants’ heritage by hosting
Czech and Slovak educational and cultural events, but also to
share the beauty of these two countries and their peoples with
all Canadians. Named in honor of T. G. Masaryk, the founder of
Czechoslovakia in 1918 and father of modern Czech and Slovak
society, the charity continues to be true to his vision of improving
lives of everyone through assistance, education, cooperation
and tolerance. Information and contacts can be found at www.
masaryktown.org
Masaryk Memorial Institute (MMI) je charitativní organizace,
která byla založena imigranty přicházejícími z bývalého
Československa. Cílem této organizace je ne jenom udržovat
české a slovenské tradice, ale také obohatit kanadskou
společnost a informovat ji o krasách a historii českých a
slovenských zemí. Organizace je pojmenována na památku T.
G. Masaryka, prvního presidenta samostatného Československa,
které vzniklo v roce 1918. MMI zůstává věrná jeho odkazu a
nadále se věnuje aktivitám, které obohacují život lidí v naší nové
domovině a propaguje pomoc, vzdělaní, spolupráci a toleranci.
Informace najdete na www.masaryktown.org
Office: Iva Ječmen
450 Scarborough Golf Club Road Toronto, Ontario, M1G 1H1,Canada
Tel.: 416-439-4354, Fax: 416-439-6473, www.masaryktown.org

Milí čtenáři,

Příjemné počtení.

Masayk Memorial Institute is a registered Canadian charity
(Charitable Business Reg. Number 119582781RR0001)
www.canadahelps.org
We depend on financial support from foundations, corporations
and individuals to deliver our cultural and charitable activities. We
gratefully appreciate financial contributions from our donors and
various event sponsors. Every dollar of support that we receive
goes towards helping to educate, organize events, or finance
special charitable funds. Please be generous in your support.

Soňa H. Metcalfe

Advertise with us
Prostřednictvím Nového Domova můžete informovat komunitu.

Masarykpark Homes

p

p 14. února, sobota,

Společenský ples farnosti sv.
Václava. Kostel sv. Václava, 496
Gladstone Ave., Toronto.
Hudba Miro Letka, večeře a
tombola. Vstupné $30 CAD.
Vstupenky v neděli po
bohoslužbě; tel.: 416-516-1873.

p 14. února, sobota,

koncert Zemlinského kvarteta
se skladbami W.A. Mozarta,
L. Janáčka a A. Zemlinského
pro Gordon Jeffery Music Trust.
Místo: Wolf Hall, Central Library,
251 Dundas St., London, Ont.
Tel.: 718-956-6092.

p 16. února, pondělí,

koncert Zemlinského kvarteta
se skladbami W.A. Mozarta,
L. van Beethovena a A. Zemlinského v rámci letošního ročníku
Pro Musica. Místo: Place des
Arts, 260 de Maissoneuve Blvd.,
Montreal. Tel.: 514-842-2112
nebo 866-842-2112.

p 18. února, středa,

koncert Zemlinského kvarteta
se skladbami W.A. Mozarta,
J. Myslivečka a A. Rejchy pro
The Mozart Society.
Místo: First Unitarian Congregation
of Toronto, 175 St. Clair Ave.W.
Toronto, Vstupné $20 CAD
(členové Mozartovy společnosti zdarma).
Tel.: 416-481-7294.
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p 19. února, čtvrtek, 19:30 hod,

Home, Sweet Home !
Enjoy community living at its best.
Spacious and bright, south facing 1 bedroom + den
apartment, overlooking expansive gardens and golf course.
Juliette balcony, good size kitchen with ample cupboards
and counter space. Open concept living & dining room
with juliette balcony. End units with extra window...
walk thru to bath from master bedroom. Ensuite laundry,
1 parking and 1 locker with each unit. 2 units currently
available so call Louise Miskew today for you personal
viewing. Great location to all amenities.
Priced to sell so call Louise at 416-543-6544 for full
details or check out www.louisemiskew.com
Additional information about Masarykpark Homes at
www.masaryktown.org

koncert Zemlinského kvarteta
v rámci cyklu Nokturna ve městě
se skladbami A. Zemlinského,
L. Janáčka, J. Suka a B. Smetany.
Místo: kostel sv. Václava,
496 Gladstone Ave., Toronto.
Vstupné $25 CAD.

p 20. února, pátek,

The Fairmont Royal York Hotel,
Charitativní Gala večer na podporu nadace SickKids.
Kontakt Erica Viezner,
tel.: 416-766-5574.
www.bohemianball.ca.

p20. února, pátek, 20:00 hod,

Nové divadlo v Torontě uvádí
klasickou Moliérovu komedii
Chudák manžel. Režie: Zuzana
Martinková. Joseph Workman
Auditorium, 1001 Queen St. West,
Toronto. Rezervace: 416-463-3182
nebo nove.divadlo@sympatico.ca.

a

Nový Domov 12.2.2009
Pokračování ze strany 1 Šibřinkové dovádění sokolíků

Pracovní pobyty pro mladé lidi
Již druhým rokem mohou
mladí Češi i Kanaďané ve věku
18 – 35 let pobývat v druhé
zemi až jeden rok a absolvovat
tam pracovní stáž v oboru či
příležitostně pracovat během
cestování po navštěvované zemi.
Tato kvóta byla pro rok 2009
navýšena na 700 lidí pro obě
země.

Starostka Sokola Toronto Hana Jurásková při přípravě svačiny pro děti.

Nejprve tvoření panáčků z bonbónových kostiček a dřevěných špejlí,
potom přehlídka kostýmů, dále soutěž ve zpěvu (překvapilo kvarteto
Fryntových s písní Pátá odbila, protože zpívalo česky a bez přízvuku)
a v tanci. Následovalo vyhodnocení a nakonec rej kostýmovaných
tanečníků na diskotéce. Všechna ta pohoda a radost byla stvrzena
kopcem vynikající zmrzliny.
Z odpoledne šibřinkového radování si každé z dětí odnášelo nejen
rozesmátou dušičku, ale v ruce něco dobrého na zub.
V sobotu 28. února čekají na milovníky lyžování tradiční zimní
sportovní hry v Horseshoe Valley, které pořádá Sokol Kanada. Co
kdybyste přivedli také svoje ratolesti, milí rodičové? O malé lyžaře
bude dobře postaráno.
Text a foto Věra Kohoutová

NOW HIRING!
Full time BAKER
Experience required.
Please e-mail resumes to tom@theprague.ca

or call 416-504-5787
a

p 24. února, úterý, 17:00 hod,

Výstava abstraktních obrazů
malířky Pavly Quinn pod názvem:
Body, Mind, Soul and the Five
Senses. Vernisáž a večer pěti
smyslů se koná od 17h do 22h v
Pavla’s Studio-Gallery #436 na
401 Richmond St. West at Spadina,
Toronto. Info: 416-737-9050
www.pavlaquinn-art.smugmug.com.

p

28. února, sobota, celý den,
Sokolské zimní hry, Horseshoe
Valley, Ontario.

p

2. března, pondělí, 19:30 hod,
koncert Pražákova kvarteta, na
programu: F. X. Richter: Divertimento pro smyčcové kvarteto,
Op. 5, č. 1, L. Janáček: Kvartet
č. 1 (Kreutzerova sonáta),
F. Schubert: Smyčcový kvartet
č. 15 G dur, Op. 161, D 887.
Místo: Théâtre Maisonneuve de
la Place des Arts, Montreal.
Vstupenky lze zajistit prostřednictvím
Pro Musica Subscritions,
tel. 514-845-0532, info@promusica.qc.ca
www. promusica.qc.ca, nebo
Place des Arts Box Office,

3

Dohoda mezi Českou republikou
a Kanadou o usnadňování
dočasných pracovních pobytů
mládeže vstoupila v platnost
1. října 2007. Jejím cílem je
zjednodušit administrativní
postupy, které musí mladí lidé
podstoupit, aby mohli vstupem
do druhé země a pobytem v
ní získat pracovní zkušenosti
a odbornou praxi a zároveň
prohloubili své znalosti jazyka,
kultury a společnosti druhé
země.
Dohoda mladým lidem
umožní získat zkušenosti
prostřednictvím pěti různých
programů:
Zahraniční stáž pro absolventy:
Program je určen pro
absolventky a absolventy
vysokých a vyšších odborných
škol, kteří chtějí získat placenou
práci ve svém oboru v Kanadě/
ČR na základě příslibu pracovní
smlouvy na dobu nejvýše
jednoho roku.
Kariérní růst:
Program je určen mladým
lidem, kteří chtějí v zájmu svého
kariérního růstu absolvovat
v Kanadě/ ČR nejvýše 12ti
měsíční placenou stáž ve svém
oboru na základě příslibu

pracovní smlouvy.
Stáž v rámci studia:
Program je určen pro studentky
a studenty vysokých a vyšších
odborných škol, kteří chtějí
absolvovat placenou odbornou
stáž nebo získat pracovní
umístění v Kanadě/ ČR na
základě pracovní smlouvy a jako
povinnou součást svého studia,
popř. v rámci pracovně-studijní
dohody mezi institucemi (po
dobu maximálně 12 měsíců).
Pracovní prázdniny:
Program je určen mladým
lidem, kteří chtějí podniknout
poznávací cestu do Kanady/
ČR a zároveň mít povolení
vykonávat příležitostné placené
práce za účelem doplnění svých
finančních prostředků (po dobu
nejvýše 12 měsíců).
Pracovní prázdniny pro studenty:
Program (SWAP ) je určen pro
studenty a studentky vyšších
odborných a vysokých škol,
kteří chtějí podniknout
poznávací cestu do Kanady/
ČR a zároveň mít povolení
vykonávat příležitostné placené
práce za účelem doplnění svých
finančních prostředků (po dobu
nejvýše 12 měsíců).

Držitelé pracovních povolení v
rámci těchto programů mohou
navštěvovat jazykové nebo
večerní rekvalifikační kurzy v
maximální délce 6 měsíců. Jedná
se o velmi flexibilní programy
a dobu, kterou mladí lidé stráví
cestováním, studiem nebo
prací, si určují sami. Programů
v rámci této dohody je možné
se zúčastnit celkem dvakrát,
pokaždé však v jiné kategorii.
Grant na akademické aktivity
spojené s Kanadou:
V rámci tohoto programu
(Program Development
Grant/ Programme d’aide au
développement des études
canadiennes) mohou univerzity,
instituty a organizace žádat o
podporu aktivit, které vytvoří
či rozšíří program zaměřený na
Kanadu či kanadské bilaterální
a multilaterální vztahy. Budou
upřednostňovány projekty
na následující témata: mír a
bezpečnost, severoamerické
partnerství, ekonomický rozvoj,
demokracie, lidská práva,
management diverzity a životní
prostředí. Snahou programu je
rovněž podpořit spolupráci mezi
českými a kanadskými institucemi
ve zmíněných prioritních oblastech
a přispět k mobilitě studentů. -shm2009 SPRING / SUMMER
FLIGHTS TO EUROPE
ON SALE NOW!

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

416.922.7775
416.626.9779
1.877.922.8775

TOLL FREE

tatianatravel08@yahoo.com
www.intertravel.ca

Do you want to extend
your summer in the
coming winter months?

DON’T HESITATE, CALL TODAY!

Pojeďte si s námi zalyžovat!

I N TE R N ATI O N A L TR AVE L
208 Bloor St. West, Suite 505
Toronto, Ontario M5S 3B4

We offer numerous packages
to many southern destinations!

IATA 67504986 TICO reg. 50016556

Všichni přátelé „bílé stopy“ jsou srdečně zváni na

38. sokolské zimní hry,
které se budou konat v sobotu 28. února 2009 v lyžařském
středisku Horseshoe Valley u Barrie (110 km severně od Toronta
po dálnici 400, výjezdem 117 East a silnicí Horseshoe Valley
Road přímo do lyžařského střediska).
Středisko Horseshoe Valley má sedm svahů vybavených
lyžařskými výtahy, na nichž si mohou podle svých znalostí
zalyžovat všichni - od začátečníků až po zkušené závodníky.
Pro běh na lyžích je rovněž několik tratí různých vzdáleností.
Každoročně konané sokolské zimní hry jsou přátelským
setkáním lyžařů každého věku, dnem prožitým v krásné zimní
přírodě, dnem pro celou rodinu. Hry jsou zároveň příležitostí k
změření vlastních lyžařských dovedností s ostatními účastníky v
přátelských závodech ve sjezdu a v běhu na lyžích, pořádaných
v oddělených věkových kategoriích pro mládež a dospělé.
Závody jsou otevřené všem. Dopoledne se konají závody v běhu,
odpoledne ve sjezdu.
Bližší informace sdělí v Torontu Hana Jurásková (905) 838-2541
nebo Jan Waldauf (416) 535-1413, v Kitcheneru Jana Otrubová
(519) 884-9185, v Montrealu Marie a Josef Hřibovi (514) 683-2092,
v Ottawě Pavel Vidlák (616) 731-5673.
Těšíme se na shledanou s vámi v lyžařském středisku Horseshoe
Valley v sobotu 28. února 2009!
Lhůta pro přihlášky k účasti je do pátku 20. února 2009.

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

PAVEL HARTL

416-365-0042

MBA, CFP, CA

paul@hartlbell.com
www.hartlbell.com
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Co zkazili bankéři, že jim kdekdo láteří?
Domluvil jsem si schůzku s
bankéřem Royal Banky, abych
posoudil, jestli mám uspory
přemístit do matrace, abychom
na stará kolena nezchudli.
Bankovní manažer Gordon
Smith, kterého znám 20 let, mne
uvítal a po pozdravení se optal:
„Kolik peněz chceš vypůjčit?“
Nepřipraven na tuto otázku jsem
zablekotal, že média nás varují,
že banky nepůjčují.
Gordon se uchechtl a zvolal:
„Vždyť my existujeme z úroků a
půjčování peněz, to nevíš?“
„To jsem si myslel,’ blekotal
jsem, ‘žel teď se dovídám, že
nepůjčujete, ale kradete pro
sebe.“ Gordon zvážněl, objednal
od asistentky 2 kávy, takže to
bude na delší besedu, a pravil:
„Krást? To je slovo do pranice;
rád bych se dozvěděl, jak bys
Ty - podnikatel 20 let, mohl
ukrást ze svého podniku peníze?
Poslouchám,’ dodal vyzývavě,
‘tak, abys nešel sedět?“
Asistentka přinesla 2 šálky kafe
a já usilovně mudroval, jak bych
mohl něco z firmy ukrást.
“Mohl bych si vyplatit
nepřiměřenou odměnu,“ řekl
jsem chabě.
„A kolikrát by Ti to správní
rada Tvé firmy sežrala? Jednou,
dvakrát?“, zeptal Gordon.

„Hohó, řekl jsem, zatrhli by mi
to. Ale vy v bance hospodaříte s
miliardami...“
„Hospodaříme a každý cent je
účetně podchycen a nemůžu ho
strčit do kapsy.“
„Tak v čem je ta bankovní
kalamita, o které se teď furt
mluví??“ řekl jsem bezradně.
„Konečně správná otázka,’
vzdychl Gordon a napil se kávy,
‘protože my, bankéři, jsme v
rohu mezi chtivostí dlužníků a
proradností politiků; abys věděl,
kdyz už jsi přišel. Koncem 90tých let v USA za Clintona, se
spojili dlužníci s politiky a pod
zástavou liberalismu bankéře
přinutili půjčovat riskantním
dlužníkům. Kdo je riskantní
dlužník, čtu Ti v očích otázku,
inu ten, kdo nesplatí půjčku a
tím okrade banku o vypůjčené
peníze i o zákonný úrok za
půjčku - náš zisk.
A nezapomeň, že snadné
vypůjčování je finanční pohon
bezmezného konzumerismu...“
Vzpomněl jsem si na rok 1984,
když jsem byl propuštěn z
práce, rozpadlo se nám auto
a potřeboval jsem půjčku na
jinou rachotinu, a bankéřka mne
odmítla, protože jsem neměl
práci. Řekl jsem to Gordonovi
a on pokyval hlavou a řekl, že

banka není charita.
A dodal, že o 15 let později
se US banky pod tlakem
liberálních politiků staly
charitou.
„Charitou?!‘ zvolal jsem,
‘kde by na to braly peníze?“ a
Gordon řekl, že státní pokladna
zaručila takovéto riskantní
půjčky garantovat penězi z
daňové pokladny. „Naštěstí, v
Kanadě se tato šílenost nestala.

Proto ještě nějaké peníze máš,
ale samo, že se US problémy
ohlásily v Kanadě, neb je to náš
největší exportní partner.“
„No to je přece humanitární“
řekl jsem, a Gordon mávnul
rukou a řekl, že dnes je tolik
rozpůjčených peněz mezi
lidmi a korporacemi, že žádná
vláda nemá dost peněz je
uplatit. „Nepovídej.“ řekl jsem
překvapeně.

„Nepovídám‘ vybuchnul
Gordon dotčený mým údivem
‘a když se v půli roku 2008
stalo zjevné, že Obama
může vyhrát volby a že jeho
vláda zadluženost akorát
zvýší, bankéři se zalekli
takové budoucnosti a přitáhli
výpůjčkový mechanismus všem
riskantním klientům.
Bankéři chtěli demonstrovat,
že na dluh se nedá žít dlouho.
Liberálové to okamžitě použili
proti zlým bankéřům a tím jim
nevědomky získali více hlasů.
Když se McCain proti veškerým
konzervativním tradicím aktivně
účastnil státní půjčky 700
miliard na výpomoc bankám,
zpečetil tím prohru republikánů
a otevřel Bílý dům Obamovi.“
Začal jsem naoko posmrkávat,
abych dal Gordonovi signál, že
se nad stavem rozpláču...
„No a teď, nedal se zabrzdit
rozjetý Gordon ‘požaduje nový
prezident Obama trilion dolarů
a míní zvýšit národní americký
dluh 10 trilionů dolarů o 10%
na 11 trilionů. A když ty peníze
nedostane, svede to na chamtivé
bankéře, kteří nechtějí dluh řešit
dalším a větším dluhem.“
Vytáhnul jsem kapesník, sundal
si brýle a dělal, že si utírám
slzy...

Rostislav Firla
Zazvonil telefon, Gordon řekl
ano, ano, vstal a omluvil se, že
musí jít projednávat se starostou
půjčku na stavbu kulturního
paláce v Sudbury.
Vstal jsem taky a řekl, že těch
150 milionů na koncertní palác
považuju za sabotáž...
„Já taky,’ řekl Gordon ‘ale
starosta si myslí, že na
stavbě získá zaměstnání 200
stavebníků.”
„Kdo na ty koncerty bude
chodit?” zavolal jsem na
Gordona ke dveřím, kudy
odcházel.
„Naši vnuci!’ řekl Gordon
‘Budou tam možná chodit, a
hlavně splácet ten dluh...” a
zmizel.
V předpokoji se usmála
asistentka Patsy a optala se,
jestli jsem dostal co jsem
chtěl. „Dostal,’ řekl jsem ‘a víc
než jsem chtěl.” dodal jsem s
úsměvem. „Tak vidíš,’ řekla
Patsy ‘na Royal banku je vždy
100% spolehnutí, že potěší
zákazníka.”
Doma jsem oznámil paní Evě,
že největší zloděj není banka,
ale podle bankéře je to vláda.
Eva mi nalila polévku a řekla,
že jí to musím detailně vysvětlit.
k
Tak jsem to zapsal...
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Zelené samozřejmosti
Na světě je tolik věcí, které
považujeme za samozřejmé!
Třeba když vypneme žárovku,
vůbec nás nenapadne, že by v té
místnosti mohlo nějaké světlo
zůstat. Ono taky nezůstane – tak
už je to na světě zařízené. Vždyť
i když to obrovské zlaté slunce
zajde za hory, světlo zmizí. Na
další si musíme počkat až do
rána a jsme vděčni měsíci za tu
trošku světla z druhé ruky.
Na druhou stranu víme, že
některé věci samy o sobě
nezmizí. Tak třeba když uložím
nějaké nepotřebné věci do
basementu, místo abych je
rovnou vyhodil - jak mně už
dlouho nabádá moje - o mnoho
pořádnější - manželka. Najdu
je tam v nezměněné podobě
ještě po mnoha letech. Jako na
příklad ten již dávno nefungující
televizor, pečlivě zabalený do
původní krabice. Je tam pořád. A
bude ještě po dalších 10 letech.
Ještě horší je, když člověk v
následné diskuzi s oprávněně
kritizující manželkou řekne
třeba i jen jedno jediné nehezké
slovíčko: jakmile je venku, tak
už nikdy nezmizí...
Až do nedávna jsme považovali
za samozřejmé, že odpadky
patří do té první, ochotně mizící,
kategorie. Před nějakými 200-

300 lety jsme prostě všechno
vyhodili z okna na ulici a
čekali až to zmizí. A tak se také
většinou stalo. Cokoliv vypadalo
prodejně, nabrali do svých
vozíků kupci. Co po nich zbylo
užitečného si rozebrali chudí.
Zbytky jídla sežrali psi a volně
pobíhající prasata, a po dokončili
dílo červi a bakterie na zemi i
ve vodě. Postupem času nás lidí
začalo přibývat a odpadky se
začaly hromadit. Lidé začínali
být citlivější na zápachy a na
nehezkou přítomnost hnijících
odpadků. A tak, majíce na
paměti české přísloví „co oči
nevidí, to srdce nebolí“ a jeho
obdob v jiných jazycích, byly
vymyšleny skládky. Všechno se
prostě odvezlo někam do rokle
za město, kde to nikdo neviděl.
A byli jsme zase na nějaký čas
spokojení.
Doba moderní s sebou přinesla
řadu problémů. Uvědomili jsme
si, že koupit si kilo brambor
a odnést je domů jen tak v
síťovce je pro nás nedůstojné.
Začali jsme tedy všechno balit.
Nejdřív do jedné, potom do
dvou, dnes už často i do třech
vrstev balících materiálů. Papír
nestačil, proto nám na pomoc
přišli vědci. Vynalezli plno
nových materiálů – plastů, do
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Vladimír Hornof
kterých je možno věci zabalit
tak, že i ten nejobyčejnější
kartáč na čištění toalet vypadá
ve svém luxusním obalu jako
nejmodernější high-tech gadget.
A tak odpadů přibývá. Velkou
měrou k tomu přispívá i čím dál
tím více se zkracující životnost
věcí. Obchody jsou plné těch
na jedno použití. Když jsme
nedávno, po třiceti letech,
museli vyměnit starou pračku,
prodavač nás ujistil že ta nová
nevydrží víc než 5 – 10 let. Snad
nejhorší jsou počítače a jejich
příslušenství – pokud vlastníte
něco staršího než 5 let, lidé se na
vás koukají jako na dinosaury.
Tím vším odpadem se budují
umělé hory a zasypávají
údolí. Jenže nastaly problémy
původně neočekávané. Mělo
nás to napadnout – vždyť v
těch uválcovaných hromadách
odpadků nejsou ani ta vše
ochotně žeroucí prasata, ani
kyslík-vyžadující bakterie.
Nejen ty plastické materiály,
ale i třeba obyčejný novinový
papír či slupky od brambor se
v těch skládkách rozkládají
velmi pomalu. A navíc, produkty
rozkladu jsou často smrduté ba
i jedovaté. Některé se rozpustí
ve vodě a pak znečisťují řeky.
Jiné zase unikají jako plyny

a znečišťují vzduch. Není tak
žádným překvapením, že žádný
nechce, aby skládka byla v
blízkosti jeho obydlí. A tak se
hledá řešení. Před domem máme
vedle obyčejných popelnic
modré, černé a zelené krabice,
do nichž ukládáme odpadky
různých kategorií. Počítače
se vozí přes oceán do Číny na
recyklování. Nekonečné řetězy
nákladních aut vozí odpadky
do skládek vzdálených stovky
kilometrů. Zdá se, že se málokdo
zamýšlí nad tím, kolik paliva ty
obří náklaďáky zbytečně spálí a
jaké po cestě způsobí znečištění.
Jeden čas se zdálo, že nám
pomohou spalovny odpadků.
To zní přece výborně: odpadky
shoří a navíc se spalováním
vzniklé teplo může využít na
výrobu elektřiny. Technologie
spalování se stále zlepšuje. Jenže
mezitím chemici vymysleli
nové, milionkrát citlivější
analytické metody. A tak ve
všem se něco najde: stačí pár
parts-per-billion a dnes už i
parts-per-trillion nějaké nepříliš
jedovaté zplodiny, a hned se
utvoří koalice všech občanů z
blízkého a dalekého okolí. S
podporou zelených a červených
aktivistů se jim rychle podaří,
že analýza vlivu navržené

spalovny na životní prostředí se
bude táhnout do nekonečna a že
se její stavba v dohledné době
neuskuteční.
Možná nám časem pomůže
zdravý rozum. Mezitím
se musíme spoléhat na ty
pestrobarevné krabice a počítat
s tím, že kdykoliv přibude další
barva, ráno nás bude budit další
specializovaný popelářský vůz a
naše daně se opět zvýší. A že v
naší schránce na dopisy se objeví
další letáky vyzývající nás,
abychom byli ještě zelenější.
Pak ale jdu v předvečer dne
svážení odpadků na procházku
a vždy mne překvapí ty velké
rozdíly mezi různými sousedy.
Třeba v té modré krabici, určené
pro kovy a plasty, někteří mají
jen pár plechovek a několik
sklenic od okurek, zatímco jiní
ji mají nacpanou až po okraj
všemi možnými plastickými
obaly, malými skleničkami a
krabičkami od džusu. Vidím,
že naše krabice patří do té
první kategorie. Pak si ještě
vzpomenu, jak pod velením
mé manželky pluky žížal v
komposteru pilně zpracovávají
naše organické zbytky. Vracím
se z procházky spokojen, že stav
naší zelenosti je na úrovni.
k
A jdu klidně spát…
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Zpravodajství ze staré vlasti

29. ledna
Česká republika za loňský
rok získala z rozpočtu EU o
22,8 miliardy korun více, než
do něj zaplatila. Od vstupu
Česka do unie jde o nejlepší
výsledek. V roce 2008 obdržela
ČR z unijního rozpočtu 58,3
miliardy Kč a odvedla do něj
35,4 miliardy Kč. Stejně jako
v předchozích letech tak Česko
zůstalo čistým příjemcem,
sdělilo ministerstvo financí.
Největší část příjmů připadá na
Fond soudržnosti a strukturální
fondy, odkud stát loni získal
41,9 miliardy korun. Příjmy ze
společné zemědělské politiky
dosáhly v loňském roce 14,6
miliardy korun, z toho 5,3
miliardy korun obdržela ČR
z plateb na podporu rozvoje
venkova. Přímé platby
zemědělcům činily 8,4 miliardy
korun. Celkem od vstupu do EU
1. května 2004 do konce roku
2008 zaplatila ČR do rozpočtu
unie 146,6 miliardy korun a
získala 200,6 miliardy korun.
Čistý příjem tak dosáhl 54
miliard korun.

k

Zdravotní stav exprezidenta
Václava Havla se zlepšil
natolik, že ho lékaři propustili
domů z nemocnice. Nyní bude
v domácím léčení, oznámilo
lékařské konzilium. Do
pražské motolské nemocnice
byl přijat 12. ledna a bylo mu
odoperováno zánětlivé ložisko
v krku. Jeho rehabilitaci pak ale
zkomplikovalo zahlenění plic.
Konzilium lékařů připomnělo, že
Havlův stav byl velmi vážný a
jeho život byl ohrožen.

k

Ve věku 50 až 64 let v
Česku nepracuje 40 procent
práceschopných lidí. Sdělil to
Radim Boháček, koordinátor
projektu SHARE, který se
zaměřil na stárnutí evropské
populace a zahrnuje data o
35,000 evropanech starších 50
let ze 16 zemí. Podle Boháčka
je v důchodu či v předčasném
důchodu téměř 80 procent žen
starších 50 let. V generaci nad
50 let jsou v Česku lidé častěji
v důchodu či v předčasném
důchodu než v pracovním
procesu. Lidé v ČR také
odcházejí do důchodu mezi
prvními. Průměrný věk ukončení
zaměstnání je 57 let (stejně jako
v Itálii, Rakousku a Polsku).
Naopak je tomu například v
Dánsku a Švýcarsku, kde se v
průměru chodí do důchodu v 63
letech.

k

Škoda Superb, vlajková loď
největší české automobilky
Škoda Auto, se na základě
rozhodnutí odborné novinářské
poroty stala na Slovensku Autem
roku 2009. Z kandidátky 38
vozů zavedených na slovenský
trh v průběhu roku 2008 vybrali
novináři do finále sedm modelů.
Na druhém místě skončil Ford
Fiesta, třetí byl VW Golf VI.
ČTK o tom informovala Škoda

Auto. Superb se stal autem roku
2009 také v Česku, v Německu
získal prestižní ocenění Zlatý
volant 2008. Další ocenění
posbíral v Rakousku, Polsku,
Chorvatsku nebo Lotyšsku.

30. ledna
Členské země EU v pátek
znovu vyzvaly k otevření
hraničních přechodů do
palestinského pásma Gazy
pro dodávky humanitární
pomoci. Ministři zemí EU
odpovědní za rozvojovou
pomoc současně v prohlášení
zdůraznili nutnost dodržování
mezinárodního humanitárního
práva a vyzvali k politickému
procesu, který povede ke vzniku
demokratického státu Palestina.
Ministři v pátek v Praze ukončili
dvoudenní neformální zasedání
a situace v Gaze byla jedním
z jeho témat. Dvoudenní
neformální zasedání ministrů
v Praze se konala v rámci
nynějšího českého předsednictví
Evropské unii.

k

Česká republika jako
předsednická země EU bude
v rámci třetího liberalizačního
balíčku prosazovat jednotný tarif
za přístup a využití přenosových
přeshraničních sítí. Příjmy by
se měly následně využít na další
rozvoj přenosové sítě. Řekl
to v Ostravě místopředseda
vlády pro evropské záležitosti
Alexandr Vondra. “Úzké profily
dnes nemohou plně uspokojit
požadavky přeshraničních
obchodníků,” uvedl Vondra.

k

Cenu za statečnost, jejímž
prvním nositelem se v roce
1997 stal profesor Pavel
Pafko, proslavený úspěšnou
plicní operací Václava Havla,
udělí lékaři svému kolegovi
letos pojedenácté. V sobotu ji
převezme na 13. reprezentačním
plese lékařů českých na
pražském Žofíně primář
Jaroslav Žák z karlovarské
nemocnice. Loni byl jedním
z vůdců lékařských protestů
proti tehdejšímu managementu
nemocnice. Zmenšenou kopii
Michelangelovy sochy Davida,
který proslul statečným bojem
proti Goliášovi, převezme
laureát z rukou předsedy
Lékařského odborového klubu
- Svazu českých lékařů Martina
Engela a prezidenta České
lékařské komory Milana Kubka.

31. ledna
Ďalší logistický komplex má
vyrásť na strednom Považí.
Popri avizovaných projektoch
pri Trenčíne má vzniknúť
logisticko-administratívny
areál aj v katastri obce Hrádok
v okrese Nové Mesto nad
Váhom. Podľa preloženého
zámeru bratislavskej spoločnosti
Datanetic, a.s., si výstavba areálu
vyžiada takmer 40 mil. eur. Ako
ďalej vyplýva z investičného
zámeru, ktorý spoločnosť
predložila na posúdenie
vplyvov na životné prostredie
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(Environmental Impact
Assessment - EIA), v areáli pri
dálnici D1 by mohlo nájsť prácu
1 800 až 2 000 ľudí.
V západnej časti katastra obce by
malo na ploche 190 tis. metrov
štvorcových vyrásť šesť až
sedem hál, pričom skladovacie
priestory by plochou presiahli
60 tis. metrov štvorcových a na
administratívne účely by bolo
v areáli vyčlenených vyše 19
tis. metrov štvorcových plochy.
Súčasťou areálu má byť aj skoro
500 parkovacích miest.

k

Zájem o Karlovarský porcelán,
který je od 10. prosince v
konkurzu, projevilo několik
investorů. Termín pro podávání
nabídek vyprší v sobotu. Pak
se jimi bude zabývat věřitelský
výbor. KP hodlá zastavit výrobu
k 3. březnu, pokud se nenajde
kupec.

k

Třebíčská nemocnice bude
muset za záměnu holčiček
Nikoly a Veroniky, která se stala
po jejich narození v prosinci
2006, vyplatit jejich rodinám
celkové odškodné ve výši 3,3
milionu korun. Rozhodl o tom
v pátek soudce Michal Ryška
z brněnského krajského soudu.
Rodiny požadovaly 12 milionů
korun. Nemocnice pochybení
přiznala a nabídla jako satisfakci
600.000 korun.

k

Nedávná krize s dodávkami
ruského plynu ukázala, jak je
Evropa v energetice zranitelná.
Na rozdíl od Slovenska nebo
Bulharska Česko přestálo krizi
vcelku bez potíží, protože sem
po celou dobu plyn proudil
i z Norska. A právě tam,
obrazně řečeno na druhém
konci potrubí, pracuje Pražák
František Ringmaier, který se v
zahraničí už léta specializuje na
projektování olejářských celků.

k

Vesnička Pernolec na Tachovsku
sbírá jeden rekord za druhým.
I když tu trvale žije jen 56
obyvatel, je už třikrát zapsána
v knize rekordů. Místním
nadšencům z občanského
sdružení Pernolec se podařilo
vyrobit další raritu - první
cvrnkaliště v Evropě.

1. února
Majitelé nelegálně držených
střelných zbraní je od 1. února
mohou beztrestně odevzdat
policii. Nemusejí přitom
zdůvodňovat, jak je získali.
Naopak mohou zažádat o
jejich dodatečné zaevidování.
Policisté tak chtějí snížit počet
nezákonně držených zbraní.
Takzvaná zbraňová amnestie
platí až do konce července.
Týká se například pistolí,
revolverů, vojenských zbraní
nebo brokovnic a malorážek
s hlavněmi delšími než 28
centimetrů. Lidé je můžou předat
kterémukoli policejnímu útvaru.
Všechny odevzdané zbraně

čeká kriminalistická expertiza
a policie zjistí, jestli nejsou
ukradené nebo jestli s nimi
nebyl spáchán trestný čin, což je
podmínkou dodatečné legalizace.

2. února
Návrh směrnice, kterou
se stanoví postihy proti
zaměstnavatelům státních
příslušníků třetích zemí
s nelegálním pobytem
(KOM/2007/249) bude
předložena Evropskému
parlamentu 4. února t.r. V návrhu
se mj. říká, že zaměstnavatel
nelegálních pracovníků bude
v případě závažného činu
(obchod s lidmi, opakované
porušení apod.) vystaven
trestním sankcím. Zaměstnavatel
musí uhradit náhradu škod
vzniklou státu (úniky na daních
apod.) - náhrada nezaplacené
mzdy pracovníkovi bude
automatická. Členské státy
sníží finanční pokutu osobám
tajně zaměstnávajícím nelegální
pracovníky v domácnosti
při prokázání, že nedochází
k vykořisťování.

k

Summit Evropské unie, na
němž bude oficiálně zahájen
projekt tak zvaného Východního
partnerství, se uskuteční 7.
května v Praze. Oznámila to
agentura AFP, která se odvolává
na české předsednictví. K
členství v projektu, který by
se měl podle AFP týkat šesti
zemí, jsou pozvány Ukrajina,
Moldavsko, Bělorusko, Gruzie,
Arménie a Ázerbájdžán.

k

Akci Pták roku vyhlašuje Česká
společnost ornitologická už od
roku 1992, jejím cílem mimo
jiné je upozornit veřejnost na
zajímavé ptačí druhy a zvýšit
zájem o ptactvo a přírodu.
Ptákem roku tak už byl vyhlášen
třeba racek chechtavý, poštolka
obecná nebo vrabec domácí.
Letos padla volba na skorce
vodního.

k

Míra nezaměstnanosti ve čtvrtém
čtvrtletí loňského roku klesla
meziročně o 0,5 procentního
bodu na 4,4 procenta. Po
sezónním očištění se ale
poprvé od roku 2005 zvýšil
počet nezaměstnaných osob v
ČR ve srovnání s předchozím
čtvrtletím. Informoval o
tom Český statistický úřad.
Podle ministerstva práce a
sociálních věcí, které používá
jinou metodiku výpočtu,
byla ve čtvrtém čtvrtletí míra
nezaměstnanosti 5,4 procenta.
Nezaměstnanost podle
výběrových šetření se může
velmi brzy dostat z úrovně 4,4
procenta až k šesti procentům. V
případě poklesu ekonomiky bude
její vzestup ještě rychlejší.

k

Popularita premiéra a předsedy
ODS Mirka Topolánka roste.
Podle Centra pro výzkum
veřejného mínění (CVVM)

mu v lednu věřilo 29 procent
dotázaných, což je o deset
procent víc než v prosinci.
Nárůst Topolánkovy popularity
ukázal i nedávný průzkum
agentury STEM. V čele žebříčku
je podle CVVM místopředseda
ČSSD Bohuslav Sobotka s 43
procenty před ministryní obrany
Vlastou Parkanovou (KDUČSL), která má 39 procent.
Na třetím místě je šéf ČSSD
Jiří Paroubek, jemuž důvěřuje
37 procent lidí. Topolánek
zaznamenal ve srovnání se svým
minulým výsledkem posun
vůbec největší.

k

Nabídkové ceny pražských
bytů klesly v posledních třech
měsících loňského roku poprvé
od roku 2005. Ve srovnání
s loňským třetím čtvrtletím
byly nižší o 1,7 procenta.
Také v rámci celé republiky
se nepřetržitý růst cen trvající
od roku 2005 téměř zastavil.
Vyplývá to z údajů Českého
statistického úřadu. Snížení cen
je patrné zejména u bytů méně
kvalitních a v horších lokalitách.

k

Společnost ECM má územní
rozhodnutí na obě plánované
výškové budovy, které chce
postavit na Pankrácké pláni. V
polovině ledna ECM získala
územní rozhodnutí na 104
metrů vysokou budovu ve tvaru
písmene V, kde by měly být
luxusní byty. Nyní podle Finnové
nabylo právní moci i rozhodnutí
na oválný hotel vysoký 75 metrů.
Společnost nyní může žádat o
stavební povolení.

k

Mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět, pořádaný
organizací Člověk v tísni, bude
zahájen 11. března v Praze.
Poté se uskuteční ve 29 českých
městech; výběr z programu se
navíc představí i v Bruselu a
Washingtonu v rámci českého
předsednictví v Evropské unii.
Jedenáctý ročník festivalu
uvede kolem 120 snímků ze čtyř
desítek zemí.

3. února
Schodek státního rozpočtu pro
letošní rok v rozmezí od 70
miliard do 90 miliard korun
předpokládá ministr průmyslu
a obchodu Martin Říman. Pro
schodek, který by dosáhl hranice
100 miliard korun, nebo by ji
převýšil, by Říman nehlasoval.
Ministerstvo financí zatím v
nejpesimističtější variantě vývoje
ekonomiky počítá se schodkem
kolem 73 miliard korun. Ministr
Říman dodal, že schodek ve
výši 99 miliard považuje za
psychologickou hranici.

k

Telekomunikační firma
Telefónica O2 začala nabízet
internetové připojení ADSL
bez nutnosti platit paušál
za pronájem pevné linky v
testovacím provozu koncovým

a
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by Vladimír Hornof

Sometimes I wonder, what
is the true meaning of “national
pride”. What does it mean, to
belong to some nation or to
some ethnic group? After forty
years in Canada, having been
born in a country far away is
becoming a somewhat abstract
notion. At least, it often seems
so. But is it really true? Do I still
belong there or am I a totally
uprooted expatriate? How can
I tell?

have some doubts as to whether
they would be up for the task.
But then the conductor stepped
up on the podium. Before
beginning the piece, he spoke
about Smetana’s composition.
He started with Vltava’s
headwaters, followed the river
through Český Krumlov and
past a rustic wedding alive with
a wedding dance, and finally
meandering majestically through
the beautiful city of Praha on the
way to its quiet confluence with
Labe.
And when they finally
started to play, the big hall
became filled with music so
quintessentially ours that even
the famous Czech Philharmonic
couldn’t make it sound more
Czech. The spectators sat
spellbound while listening to the
music. Not a single whisper or
chocolate wrap rustle was heard
until the last drop of Vltava was
devoured by the bigger Labe.

A couple of years ago, my
wife and I went to Atlanta.
Georgia was one of the few
American states we had not yet
visited. That year, the annual
congress of the American
Chemical Society was being
held there. I sent in a paper and
it was accepted, so there was a
perfect opportunity to fill that
gap in our knowledge of North
America. Until then, my only
link with the state of Georgia
was Hoagy Carmichael’s famous
song Georgia on my mind, of
which I have been inventing
new variations on the piano
for years. At the end, I always
finish by listening to that song’s
famous version recorded by
Ray Charles, to appreciate,
once again, that huge difference
between a real genius and my
own earthbound mediocrity.
But, let us not wander away
from the main story. Arriving
in Atlanta and having gotten
lost a few times in the labyrinth
of one way streets, we finally
found our hotel. While my
wife was doing useful work
connected with settling down in
a hotel room where we planned
to spend the next five days,
I was lazily leafing through
some information booklets left
there by the management of
the hotel. Quickly, I found out
all about what we could buy in
Atlanta’s boutiques and where to
overeat without overspending.
But then, to my surprise, on
the last page I found a little
piece of information about that
afternoon’s concert presented
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by the Atlanta Youth Orchestra.
A part of the concert was
Smetana’s Vltava. The concert
was to start in less than two
hours, so we quickly located the
address of the concert hall, asked
the receptionist how to get there
and in a few minutes we were on
our way.

The entrance hall of the
building was already milling
with lots of well-dressed people.
“Well,” we commented while
waiting in the line for tickets,
“unlike Praha, where there are
ten concerts like this every day,
people actually come!” We
were lucky and managed to get

a couple of good tickets. We
found our seats in a nice modern
auditorium and sat down. The
podium was slowly filling up
with young musicians of all
imaginable races and colors
of the skin. Vltava was the
first piece on the program and
I have to confess that we did

I will never forget the
expression on the face of the
black cellist, who was sitting
right opposite to us. He couldn’t
have been more than 16 years
old, and he played that Czech
signature music with such raw
enthusiasm that it appeared as
if he had been born there, in the
heart of Czech lands.
While looking at all those
young people I felt something
that one cannot call anything
else but national pride. I was
proud that we exist. I was
proud that from our midst
came someone, who was able
to compose such beautiful
music. Someone who was
able to create something that
gives so much pleasure not
only to us who were born in
that far away land, but also to
those who come from many
diverse lands and cultures. That,
somehow, we have contributed
positively to the development
of the whole human society and
to the happiness of countless
individual people.
It is a wonderful feeling! k
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Contemporary Czech Art Exhibit
available to North American galleries
and/or cultural organizations free of charge,
for display in 2010 or later
After Czechoslovakia
regained freedom from
communism in 1989, an early
effort was made to rehabilitate
those artists who were forbidden
to work or restricted in activities.
An effort was also made to
include those living in exile.
Particularly, the goal was to open
up the door to those working
in the 70’s and 80’s of the last
century. The results were very
satisfying.
During the communist
regime, before the occupation of
Czechoslovakia by Russia and its
allies in 1968, there was a period
called the Prague Spring when
several artists were allowed to
exhibit abroad. They impressed
experts in several countries,
serving as an advanced guard for
those we are featuring now.
THE GENERATION OF THE SIXTIES
Many of artists of this period
belonged to the so-called “New
Sensibility Group” featuring
programs based on neoconstructive, optical or kinetic
art, with fresh configuration and
new approach to abstraction.
Individual members of this group
were fortunate to get international
exposure, before the regime put
a stop to it. Some of the names
here may be recognized outside
the country: Karel Malich, Vaclav
Bostik, Zdenek Sykora, Adriena
Simonova, Jan Kotik, Stanislav
Kolibal, sisters Vala, Jiri Kolar,
Bela Kolarova, Hugo Demartini,
Dalibor Chatrny and several
others.
THE GENERATION OF THE SEVENTIES
Note: Most of these artists
never had a chance to exhibit
outside of the country. This group
was influenced by prevailing
trends in the outside world
of conceptualism and action

art (performances in various
forms). It meant in most cases
leaving the classical media
of painting and sculpture and
adopting photography, video or
other electronic forms. Often
installations were placed in
open spaces and in natural
environments. Some involved
outdoor performances. Later
most of these moved to theatrical
stages. Among artists representing
this style are:
Milan Knizak, Zorka Saglova,
Rudolf Nemec, body art of
Petr Stembera, Jan Mlcoch and
Karel Miller (he got into serious
troubles by publicly criticizing
the regime), Ivan Kafka, Vladimir
Merta, Margita Titlova-Ylovski,
Jiri Valoch and others.
THE GENERATION OF THE EIGHTIES
A new wave of paintingstyles
characterizes this epoch. It
appeals to senses in an expressive
manner, often including a
measure of irony, related to the
critical reflexive philosophy of
that post-modern era. At the same
time one can observe a number
of humorous and mythical
funny objects on canvasses or
sculptures. The period features
a number of well-known artists
with their retinue of talented
pupils. The following names,
mainly represented by the group
Tvrdohlaví- Stubborns, belong
to this group: Jiri Sopko, Vaclav
Stratil, Vladimir Kokolla,
Jaroslav Rona, Michal Rittstein,
Stanislav Divis, Jiri David, Stefan
Milkov, Cestmir Zacek and
others.
THE GENERATION OF THE NINETIES
This decade features an art
scene with a post-modern flair
that often reflects the rapid rise
of prosperity in the country but
cannot resists to criticize or show

Come and join us on our ski day!
All friends of the „white sport“ are invited to the 38th Annual
Sokol Winter Games, to be held on Saturday, February 28, 2009
at the Horseshoe Valley Ski resort near Barrie, ON (110 km north
of Toronto on Highway 400 via Exit 117 East towards Horseshoe
Valley Road which leads directly to the resort.).
The Ski resort has seven hills with ski lifts allowing skiers of
various abilities - from beginners to experienced competitors,
to fully utilize their time on the slopes. Cross-country trails of
various distances also enable skiers of all ages to enjoy them.
The Annual Sokol Winter Games are friendly gathering the skiers
of all ages in lovely outdoor nature surroundings, providing all the
opportunity to spend an active day with their families, in a good
company and with a chance to measure their own skiing skills
with other participants in friendly downhill and cross-country
skiing competitions, conducted in separate age categories. The
competitions are open to all. Cross-country races will take place in
the morning, downhill competitions in the afternoon.
Additional information may be obtained in Toronto from:
Hana Jurasek (905) 838-2541 or Jan Waldauf (416) 535-1413, in
Kitchener from Jana Otruba (519) 884-9185, in Montreal from Marie and
Josef Hrib (514) 683-2092, in Ottawa from Paul Vidlak (616) 731-5673.
We look forward to meeting with you on Saturday, February 28,
2008 at the Horseshoe Valley ski resort!

The deadline for entries is Friday, February 20, 2009.

an ironical face. Techniques
are getting more sophisticated
which enable artists to enrich
their visual content. Gender
problematic expressions also
sometimes appear. The following
artists belong here: Václav
Skrepl, Milena Dopitova,
Jiri Kovanda, Petr Niki, Petr
Kvicala, Martin Mainer, Petr
Pisarik, Frantisek Skala, Jiri
Prihoda, Veronika Bromova, Jiri
Cernicky, David Cerny, Katerina
Vincourova, Filip Turek, Tomas
Lahoda and others.
THE GENERATION OF THE NEW
MILLENIUM
New technologies and
new media expressions play a
significant role. Here there is
a wide array of artists and the
number continues to grow. There
is such a wide choice of quality
works that consideration may
be given to mount a separate
exhibit featuring this group. Here
one can also consider including
controversial artists such as
Rafani,Podebal, Guma Guar and
others.
Those included within the
Millenium Group are: Kristof
Kinters, Michal Pechoucek,
Frederico Diaz, Milan Cais,
Milan Salak, Barbora Slapetova,
Lukas Rittstein, Lenka Klodova,
MICL, Jose Bolf, Jiri Votruba,
Ladislava Gaziova, Patricie
Fexova, Jakub Hosek, Anezka
Hosková, Katerina Seda, Zbynek
Baladran, Eva Kotatkova and
others.
So here you have an extensive
and high quality collection
of artifacts unknown in this
part of the world. They are at
your disposal to mount a large,
medium or small exhibition
of your choice. However, if
you have available space of
approximately 1000 square
meters or more, you may be able
to accommodate most of the
artists mentioned in the above
categories.
Note that all artists will
provide their works framed and
follow your rules. Also, if you
wish to limit the exhibit to art
from a definite time period, this
is also possible. The works of
selected artists may be viewed
over the Internet, and for serious
gallery presenters we are ready to
prepare a professional brochure
on the actual exhibit, which
would also include photos of
selected works and biographies
of artists. We are very flexible to
meet your requirements.
Planning for year 2010 is
deliberate to give everyone time
to draw up actual exhibition
plans, negotiate with selected
artists and settle all details of
mutual cooperation.
Vlasta Cihakova-Noshiro
The Gallery of Critics,
The Association of Art Critics & Theoreticians
Prague, Czech Republic
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EUROPE IN LESSONS
Europe’s mission in the 21st
century is to:

;Provide peace, prosperity

and stability for its peoples;

;

Overcome the divisions on
the continent;

;

Ensure that its people can
live in safety;

;

Promote balanced
economic and social
development;

;

Meet the challenges of
globalization and preserve
the diversity of the peoples of
Europe;

;

Uphold the values that
Europeans share, such as
sustainable development and
a sound environment, respect
for human rights and the
social market economy.
I. Peace and stability
Before becoming a real political
objective, the idea of uniting
Europe was just a dream in
the minds of philosophers and
visionaries. Victor Hugo, for
example, imagined a peaceful
‘United States of Europe’ inspired
by humanistic ideals. The dream
was shattered by the terrible wars
that ravaged the continent during
the first half of the 20th century.
However, a new kind of
hope emerged from the rubble
of World War Two. People who
had resisted totalitarianism
during the war were determined
to put an end to international
hatred and rivalry in Europe and
create the conditions for lasting
peace. Between 1945 and 1950, a
handful of courageous statesmen
including Robert Schuman,
Konrad Adenauer, Alcide de
Gasperi and Winston Churchill
set about persuading their peoples
to enter a new era. New structures
would be created in Western
Europe, based on shared interests
and founded upon treaties
guaranteeing the rule of law and
equality between all countries.
Robert Schuman (French
foreign minister) took up an idea
originally conceived by Jean
Monnet and, on 9 May 1950,
proposed establishing a European
Coal and Steel Community
(ECSC). In countries, which
had once fought each other, the
production of coal and steel
would be pooled under a common
High Authority. In a practical
but also richly symbolic way,
the raw materials of war were
being turned into instruments of
reconciliation and peace.
II. Bringing Europe together again
The European Union encouraged
German unification after the fall
of the Berlin Wall in 1989. When
the Soviet empire crumbled in
1991, the former communist
countries of central and Eastern

Lesson 1: Why the European Union?
Europe, after decades under
the authoritarian yoke of the
Warsaw Pact, decided that their
future lay within the family of
democratic European nations. The
enlargement process continues
to this day. Entry negotiations
began with Turkey and Croatia
in October 2005, while several
countries in the Balkans have set
out along the road that could one
day lead to EU membership.
III. Safety and security
Europe in the 21st century still
faces safety and security issues.
The EU has to take effective
action to ensure the safety and
security of its members. It has
to work constructively with the
regions just beyond its borders:
the Balkans, North Africa, the
Caucasus and the Middle East.
It must also protect its military
and strategic interests by working
with its allies, especially within
NATO, and by developing a
genuine common European
security and defense policy.
Internal security and external
security are two sides of the
same coin. The fight against
terrorism and organized crime
requires the police forces of all
EU countries to work together
closely. Making the EU an “area
of freedom, security and justice”
where everyone has equal access
to justice and is equally protected
by the law is a new challenge
that requires close cooperation
between governments. Bodies
like Europol, the European Police
Office, and Euro just, which
promote cooperation between
prosecutors, judges and police
officers in different EU countries,
also have a more active and
effective role to play.
IV. Economic and social solidarity
The European Union was
created to achieve the political

goal of peace, but its dynamism
and success spring from its
involvement in economics.
EU countries account for
an ever-smaller percentage of
the world’s population. They
must therefore continue pulling
together if they are to ensure
economic growth and be able
to compete on the world stage
with other major economies.
No individual EU country is
strong enough to go it alone in
world trade. The European single
market provides companies with
a vital platform for competing
effectively on world markets.
But Europe-wide free competition
must be counterbalanced by
Europe-wide solidarity. This
has clear tangible benefits for
European citizens: when they
fall victim to floods and other
natural disasters, they receive
assistance from the EU budget.
The Structural Funds, managed
by the European Commission,
encourage and supplement the
efforts of the EU’s national and
regional authorities to reduce
inequalities between different
parts of Europe. Money from the
EU budget and loans from the
European Investment Bank (EIB)
are used to improve Europe’s
transport infrastructure (for
example, to extend the network
of motorways and high-speed
railways), thus providing better
access to outlying regions and
boosting trans-European trade.
The EU’s economic success will
be measured in part by the ability
of its single market of half a
billion consumers to benefit as
many people and businesses as
possible.
V. Identity and diversity in a
globalized world
Europe’s post-industrial
societies are becoming
increasingly complex. Standards

of living have risen steadily,
but there are still significant
gaps between rich and poor.
Enlargement has widened the
gap since countries have joined
with living standards below the
EU average. It is important for
EU countries to work together to
narrow the gap.
But these efforts have not
been made at the expense
of compromising the
separate cultural or linguistic
characteristics of EU countries.
On the contrary — many EU
activities help to create new
economic growth based on
regional specialties and the
rich diversity of traditions and
cultures.
Half a century of European
integration has shown that the
EU as a whole is greater than the
sum of its parts: it has much more
economic, social, technological,
commercial and political clout
than if its member states had to
act individually. There is added
value in acting together and
speaking with a single voice as
the European Union.
Why?
Because the EU is the
world’s leading trading power
and therefore plays a decisive role
in international negotiations, such
as those at the 149-country World

The Czech Republic will hold the reins of EU Presidency until the end of June
What is the EU Council Presidency?
The Council of the EU is the intergovernmental institution, advocating the interests of individual
Member States. The Presidency of the Council is one of the most important instruments for promoting
the interests of EU Member States and influencing the activities and functioning of the whole European
Union. Accordingly, Member States hold the Presidency on a rotational basis in keeping with a
predetermined schedule broken down into six-months terms. Therefore, two different Member States
hold the Presidency over the course of the calendar year – the first from January to June, the second
from July to December. This is a unique opportunity for these states to enhance their standing within
the European Union and highlight the issues of European integration in their country.
The Presidency calls and chairs all meetings of the Council of the EU and its working committees,
negotiates compromises across Member States, and acts on behalf of the European Union in
negotiations with non-EU countries and international organizations. It represents the Council of the
EU in interactions with other EU institutions, especially the European Parliament and the European
Commission.
The Presidency is guided by priorities. These priorities are set by each Presidency and are first
presented to the Council of the EU and the European Parliament. Priorities include objectives the
Presidency is keen to pursue, as well as current affairs, and – in the interests of continuity – elements
from the agendas of preceding Presidencies. For that purpose, a trio is formed, in which three
successive Presidencies join forces and cooperate. These three Presidencies work together to create a
joint eighteen-month program. The Czech Republic has formed a trio with France and Sweden.
The priorities, introduced by the government of the Czech Republic for its presidency are the three
“E’s”: Economy, Energy, and Europe in the world. The motto is “Europe without barriers”.
(Source: Government of the Czech Republic)
-shm-

Trade Organization (WTO), as
well as in the implementation
of the Kyoto protocol on air
pollution and climate change;
Because it takes a clear
position on sensitive issues
affecting ordinary people, such
as environmental protection,
renewable energy resources,
the “precautionary principle” in
food safety, the ethical aspects
of biotechnology and the need to
protect endangered species;
Because in connection with
the “Earth Summit” in 2002
in Johannesburg, it launched
important initiatives for
sustainable development on the
whole planet.
The old saying ‘unity is
strength’ is as relevant as ever
to today’s Europeans. But the
process of European integration
has not smothered the different
ways of life, traditions and
cultures of its peoples. Indeed,
the EU makes its diversity one of
its key values.
VI. Values
The EU wishes to promote
humanitarian and progressive
values, and ensure that mankind
is the beneficiary, rather than
the victim, of the great global
changes that are taking place.
People’s needs cannot be met
simply by market forces or
imposed by unilateral action.
So the EU stands for a view
of humanity and a model of
society that the great majority of
its citizens support. Europeans
cherish their rich heritage of
values, which includes a belief
in human rights, social solidarity,
free enterprise, a fair distribution
of the fruits of economic
growth, the right to a protected
environment, respect for cultural,
linguistic and religious diversity
and a harmonious blend of
tradition and progress.
The Charter of Fundamental
Rights of the European Union,
which was proclaimed in Nice
in December 2000, sets out all
the rights recognized today by
the EU’s member states and their
citizens. These values can create
a feeling of kinship between
Europeans. To take just one
example, all EU countries have
abolished the death penalty.
(Source: EUROPA) -shm-
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The culture of our land: visual art part 3
The third and last installment
of the series on Czech visual art
combines with the hope that you
– on a visit to Prague – will find
a day dedicated for exploring
the Czech National Gallery. The
largest collection of modern and
contemporary arts is presented on
six floors inside the marvelous
Functionalism style building.
The Trade Fair Palace (Veletržní
palác) was built in the years 1925
– 1928. At the time, architect Le
Corbusier considered it as the
most significant example of this
architectural form in Europe. The
Trade Fair Palace will charm you
with its permanent expositions of
19th and 20th centuries French

Czech proponents of cubism
and surrealism did reach high
standards in their work. These
art forms that flourished in
the country during the 1920s
to the 1940s, were in a way
the art of making the fantastic
real. They also happened to be
incredibly important avant-garde
movements whose influence is
still being felt today.
Famed poet and art critic
Gillaume Apollinaire first coined
the term surrealism in 1917. The
movement was also inspired by
the political ideology of Karl
Marx and the psychoanalytic
theories of Sigmund Freud.
Ironically, though it was

The formers painting Village
Cemetery is notable for the
delicacy of its coloring, while
Toyen employed much bolder
tones (canvasses Solitude or
Fjords). Josef Šíma, who also
lived in Paris, incorporated
mythical and universal symbols.
His sources of inspiration
spanned from sensual experience,
through civil themes, geometric
abstraction, imaginative seeking
of archetypes of nature, things
and human existence pictured
as crystals, cosmic egg and
female torsos to fascination
by landscapes and mythology,
until he finally united all these
elements and made a synthesis
of them in cosmic visions and
symbols of human destiny.
Sculptors working at that time
included Vincenc Makovský and
Josef Wagner. Unfortunately, the
Second World War interrupted
international contacts for the
Czech artists, but in 1945 I was
exposed to meeting several key
artists through Mikuláš Medek
who lived with my cousin at

by Ernie Zucker
that time. His images were often
surreptitiously shocking, such
as his Magnetic Fish (1949) and
in the 1950’s he concluded that

occupied Czechoslovakia, artists
were able to work within the
confines of the communist sphere
of influence, but access to the

Czech surrealism was effectively
dead and adopted a new painting
style (Black Gambit – 1957).
By the end of the 1960’s
Czech painting and sculpture
had adopted many of the styles
of the contemporary art world.
After armies of the Warsaw Pact

West was limited if not closed.
Hence the request by Vlasta
Ciháková-Noshiro for finding
space to exhibit art from this
era somewhere in this country,
should receive our attention. It
is reproduced elsewhere in this
k
issue.

Praha - Paris: After Sudek and Atget

art, Czech art 1960-1995, 20th
century European art but also
with its selected collections
of interesting short-term
exhibitions.
When I arrived in Prague
with the Czech air force in
1945, through my cousin Gáby
Mayerová, I was introduced
to a group of young debutante
artists, most of them around
twenty years of age. They were
swayed by post-war euphoria and
enthusiastically proclaimed ideas
of social progress and modern
computer-based economy.
They became members of the
fashionable Devětsil Association
- a popular organization of a
wide-ranging group of avantgarde artists - architects, poets,
writers, musicians, playwrights
and theater people.
Cubism and surrealism
In the twenty years of
Czechoslovakia’s First republic
(1918 – 1938), the Art Nouveau,
Cubist and Surrealist generations
produced interesting work, but
unfortunately did not reach the
quality standards of leading
artists of the immediate past.
These either died before the
war (Antonín Slavíček), during
the war (Stanislav Sucharda,
Jan Preisler) or soon after
(Bohumil Kubišta). However,

conceived as rebellion against
commercialism and materialism,
surrealism wound up having
its greatest influence on the
glamorous, elitist worlds of
fashion design. Yet, for most
of us, surrealist masterpieces
combine the fantastic and the
outrageous with a wild sense of
humor.
The group of painters
included Adolf Hoffmeister,
František Muzika, Josef Šíma,
Mikuláš Medek, Jindřich
Štyrský, Toyen, the sculptor
Bedřich Štefan and others. The
organizer of the group was Karel
Teige. Sculptor Otto Gutfreund
in his Study of a Sitting Woman
best expressed the cubist form.
In painting, it was Emil Filla
who closely adhered to cubist
expression. So did Antonín
Procházka, who was most
prominent in his treatment of the
vitality line of cubism, enlivened
by primitivism. His Lady in a
Sweater, displays a complex
structure incorporating jigsawlike pieces. The paintings of
Josef Čapek also have their roots
in cubism.
The birth of Czech
surrealism, both in painting
and sculpture, dates back to the
work of artists living in Paris
such as Jindřich Štyrský and
his partner Toyen in 1925.

Peter Sramek, son of Czech
parents in Canada, has been
exhibiting since January 23
until March 13, his photographs
in Galerie 35, Stepanska 35,
Prague, Czech Republic.
The exhibition presents a
portion of Sramek’s European
rephotographic projects of
the past 16 years, especially
photographs taken in Prague
and Paris. The Prague works
are based on Josef Sudek’s
panoramic images of the
1950s published in Praha
Panoramaticka. The Paris images
were made after Atget’s views
of 3 specific sites made between
1890 and 1924. The exhibition
places reproductions of the
original works alongside the
modern rephotographs.
The rephotography follows the
urban architecture development
and shows us a relation between
the photograph and past, and
confronts the image with
memory.
Sramek’s rephotographic work
will be shown in Toronto in 2009
with a planned book publication.
Peter Sramek is a Professor
of Photography at the Ontario
College of Art & Design in
Toronto, Canada. He studied
under Minor White at the
Massachusetts Institute of
Technology in the early 1970’s.
He was a founding member
of the Gallery 44 Centre for
Contemporary Photography
in Toronto and his work has
been shown across Canada and
internationally.

His aspiration also is to initiate
an academic cooperation
between the Ontario College
of Art & Design and Czech

Universities: Academy of Fine
Arts in Prague and Academy of
Arts, Architecture and Design
Prague.
-shm-

Zpravodajství ze staré vlasti
a zákazníkům. Podle serverů
Mobil.cz a Živě.cz firma
nabídku inzeruje například
na Šumpersku. Další lokality
jsou Mělnicko a okolí Tábora.
Mluvčí Vlastimil Sršeň nechtěl
informaci komentovat.

k

Od úterý mohou návštěvníci
zavítat do pražského Hrzánského
paláce na výstavu nejvyšších
státních vyznamenání 27
členských zemí Evropské
unie. Expozice Krása evropské
faleristiky potrvá do 1. března
a představí například Český
šlechtický kříž z roku 1814,
předchůdce Řádu bílého lva,
či třeba vzácný dánský Řád
slona, založený pravděpodobně
již v polovině 15. století.
Právě dánský Řád slona je
pravděpodobně nejcennějším
ze všech exponátů. V Praze
je vystaven teprve počtvrté.
Vzácnost Řádu slona spočívá
podle autora výstavy historika
Jiřího Fidlera zejména v tom,
že není v žádné sbírce. Po smrti
člověka, jemuž je propůjčen,
se totiž vrací zpět do Dánska.
Celkem 13 států poslalo na
výstavu své nejvyšší ocenění,
takzvaný velkokříž na řetězu.
Nejvíce vyznamenání na výstavu
poslalo Španělsko.

4. února
Poslanecká sněmovna schválila
působení českých vojáků v
zahraničí v letošním roce. Pro
nakonec hlasovali také čtyři
poslanci opoziční sociální
demokracie. Ukončili tak období
nejistoty, kdy hrozilo, že by
se stovky českých vojáků v
zahraničí musely do počátku
března vrátit domů. Náčelník
generálního štábu české armády
Vlastimil Picek rozhodnutí
poslanců přivítal. Nejvíce
českých vojáků tak zůstává
hlavně v Kosovu a Afghánistánu.

k

Správa slovenskej
europoslankyne Anny Záborskej
volá po formálnom docenení
neformálnej, resp. netrhovej
práce žien a mužov, ktorí sa
starajú o deti, rodičov, závislé
osoby vyžadujúce opateru. Pod
solidaritou medzi generáciami
sa rozumie starostlivosť rodičov
o dieťa, detí o rodičov, resp.
o kohokoľvek blízkeho, kto
starostlivosť potrebuje.
Iniciatívna správa slovenskej
poslankyne a predsedníčky
výboru pre ženské práva
a rovnosť pohlaví Anny
Záborskej (EĽS-ED, KDH)
nesie názov o nediskriminácii
pohlaví a solidarite medzi
generáciemi. Počíta so ženami
v produktívnom veku najmä ako
s pracovníčkami a aktívnymi
účastníčkami na trhu práce,
na preklenutie nepriaznivého
demografického vývoja je zase
žena potrebná ako matka.

k

Premiér Robert Fico po
pondelkovom zasadnutí
Rady pre hospodársku krízu

vyhlásil, že vláda chce zvýšiť
nezdaniteľný základ dane zo
súčasných 3435,2 eur na 4017,8
eur. Kabinet sa týmto opatrením
bude zaoberať budúci týždeň
a platiť by mohlo začať už
v marci. V rámci opatrení v
boji proti kríze vláda navrhuje
zvýšiť nezdaniteľný základ
dane. O iniciatíve informoval
premiér Robert Fico po zasadaní
Rady pre hospodársku krízu v
pondelok (2. februára). Vláda si
od tohto kroku sľubuje najmä
zvýšenie dopytu a celkový
stimul pre slovenskú ekonomiku.

5. února
Evropští vydavatelé novin tvrdě
kritizují čtvrteční schválení
novely českého trestního řádu,
která mimo jiné zakazuje
zveřejňování odposlechů. Podle
sdružení vydavatelů ENPA
je novela v příkrém rozporu
s mezinárodními závazky
ČR ohledně svobody médií
a narušuje právo občanů na
informace. “V zemi, kde tisk
sehrál tak zásadní a důležitou
roli při kolapsu komunismu
a zajištění práv a svobod pro
české občany, tato novela
představuje vážnou překážku pro
další vykonávání investigativní
žurnalistiky,” uvedl šéf ENPA
Valdo Lehari.

k

Nový ministr pro lidská práva
Michael Kocáb (za Stranu
zelených) hodlá prosazovat
chemickou léčbu sexuálních
delikventů, podle něho
humánnější než dosavadní
kastrace, pokud bude mít
srovnatelný účinek. Kocáb to
sdělil ČTK v reakci na čtvrteční
výzvu Výboru Rady Evropy
proti mučení (CPT) českým
úřadům, aby okamžitě upustily
od chirurgické sterilizace
sexuálních delikventů. Podle
některých psychiatrů je však
výzva z odborného hlediska
nekompetentní a chemická léčba
nemusí být vždy účinná.

k

Mladoboleslavská automobilka
Škoda Auto bude od posledního
únorového týdne vyrábět modely
fabia opět pět dní v týdnu. Stane
se tak kvůli zvýšené poptávce
na německém trhu. Firma zatím
pětidenní výrobu tohoto modelu
plánuje jen do konce března.
Za zvýšený zájem o fabie v
Německu může zřejmě státní
podpora tamní vlády která má
zmírnit dopady ekonomické
krize. Vláda dá 2,500 eur (přes
70,000 korun) každému, kdo
odveze na vrakoviště auto starší
devíti let. Nový vůz si pak musí
koupit nejpozději do konce
roku. To stlačilo cenu fabie
na německém trhu na zhruba
160,000 korun. “Za zvýšenou
poptávku určitě může tato
šrotační prémie,” podotkl Černý.

k

Meny stredoeurópskych krajín
neustále slabnú voči euru,
doláru aj švajčiarskemu franku.
Maďarsko stráca investorov
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zo strachu z rizika, Poliaci sa
boja zdražovania hypoték a v
Čechách klesajú objednávky.
Radosť z výhodnejších kurzov
majú však exportéri.

6. února
V súčasnosti je v Bratislave
nadbytok trojizbových bytov,
vyplýva z výsledkov analýzy
portálu Nové byty na bývanie.
V hlavnom meste tak viac ako
600 voľných bytov nájdu klienti
v 35 dokončených alebo v
týchto týždňoch dokončovaných
developérskych rezidenčných
projektoch. Medzi jednotlivými
mestskými časťami sú značné
rozdiely, pričom hlavným
kritériom percentuálnej
úspešnosti predaja je cena.

k

Systém elektronického výberu
mýta na Slovensku bude
podľa generálneho riaditeľa
Výskumného ústavu dopravného
(VÚD) v Žiline Ľubomíra
Palčáka jedinečný. Slovensko
bude podľa neho prvou
krajinou, kde okrem diaľnic
a rýchlostných komunikácií v
dĺžke necelých 600 kilometrov
bude spoplatnených aj približne
1 800 kilometrov ciest nižšej
kategórie.

k

Pokles úrokových sadzieb
pokračuje, včera sa pridali
ďalšie dva štáty. Česká a
Britská centrálna banka sa
rozhodli znížiť základné úroky
o pol percentuálneho bodu.
Na znižovanie v eurozóne si
pravdepodobne počkáme do
marca, Európska centrálna
banka včera sadzby nemenila
- nechala ich na doterajšom
dvojpercentnom dne. Česká
národná banka znížila základný
úrok na 1,75 percenta, ktorý
naposledy platil koncom roka
2005.

kontrarozvědky bývalého
Sboru národní bezpečnosti.
Na svých webových stránkách
je otevřel Ústav pro studium
totalitních režimů. Zájemci
najdou v databázi evidenční
karty bez osobních citlivých
údajů. Lze tak zjistit, jak dlouho
který příslušník pracoval u
konkrétního útvaru.

8. února
Zavedení korespondenční formy
hlasování v parlamentních
volbách bude v pondělí
posuzovat vláda. Novelu
volebního zákona předložil
Senát na popud své komise pro
krajany. Vláda může k předloze
dát jen své dobrozdání, o osudu
normy rozhodne sněmovna.

k

Krajská konference středočeské
ČSSD v sobotu přijala
rezoluci odmítající privatizaci
ruzyňského letiště. Středočeští
sociální demokraté se budou
snažit privatizaci letiště zarazit.
Jejich předseda Richard Dolejš,
který v sobotu obhájil svou
funkci, ČTK řekl, že krajská
organizace ČSSD požádala
své zastupitele, aby iniciovali
jakékoli kroky zamezující
privatizaci. Podle sociálních
demokratů je privatizace v
době finanční krize nevýhodná,
protože hrozí, že se letiště prodá
pod cenou.

k

České firmy získají při výrobě
107 obrněných transportérů
Pandur II pro českou armádu
zakázky za 5,3 miliardy korun.
Přímé offsety mají podle
smlouvy s rakouskou firmou
Steyr tvořit 60 procent ze
zakázky za zhruba 11,5 miliardy
korun. Uvádí to pondělní vydání
týdeníku Euro s tím, že smlouvy
s firmou Steyr má během února
schválit vláda.

k

7. února
Ako prví na rade sú pri
hromadnom prepúšťaní
často starší ľudia. Ak prídu
o prácu, ťažšie si hľadajú
novú. Do dôchodkového
veku im často chýba len pár
rokov. Súčasná vláda pritom
pred časom sprísnila nárok
na predčasný dôchodok. Do
dôchodku má síce ďaleko, ale
zároveň má príliš vysoký vek
na to, aby bol atraktívny pre
zamestnávateľov.”

k

Režisérka Věra Chytilová
převzala v úterý v Praze u
příležitosti svých 80. narozenin
zlatou medaili Akademie
múzických umění, na jejíž
filmové fakultě studovala a
stále vyučuje. Zlatá medaile
je nejvyšším oceněním, které
rektor školy uděluje významným
českým i mezinárodním
odborníkům a umělcům, kteří na
AMU působili jako pedagogové.

k

Od úterý jsou přístupné
seznamy kádrových příslušníků

Rychlobruslařka Martina
Sáblíková se stala poprvé
v kariéře mistryní světa ve
víceboji. Jednadvacetiletá
Češka deklasovala v norském
Hamaru konkurenci především
v závěrečném závodu na
5000 metrů a získala svůj
celkově čtvrtý titul světové
šampionky. Na olympijském
oválu z roku 1994 navíc
zkompletovala vícebojařský
double, neboť se už v roce
2007 stala nejvšestrannější
rychlobruslařkou Evropy.

9. února
Polostátní elektrárenský kolos
ČEZ je sice postaven na výrobě
elektřiny z jádra a uhlí, ale
alespoň malý podíl by chtěl ČEZ
věnovat i obnovitelným zdrojům.
Původně vyhlásila firma docela
ambiciózní program investic
do větrné energie. Dodnes však
nestojí jediný větrník. Podobné
je to s jedinou výjimkou i se
solárními elektrárnami. Nyní se
ale chce ČEZ obrátit k jinému
zdroji. Hodlá postavit první
geotermální elektrárnu v Česku.
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Česká armáda předala poslední
tři nepotřebné vrtulníky ze své
výzbroje afghánské armádě.
Do Afghánistánu s nimi
odcestovala skupina odborníků,
kteří zabezpečí montáž po
přepravě, oživení vrtulníků
a přípravu k záletu. Česko
darovalo Afghánistánu celkem
12 helikoptér - šest strojů Mi-17
a šest Mi-24. ČTK to sdělilo
ministerstvo obrany. Rozhodnutí
vlády o poskytnutí tohoto daru
vzešlo z žádosti afghánského
ministra obrany před třemi
lety. Afghánci totiž potřebují
dovybavit svoji armádu. O
vrtulníky pro Afghánistán v
minulosti žádala NATO. Podle
armády Česko dalo Afghánistánu
stroje, které vyřadilo kvůli
nadbytečnosti.

k

Plzeňská Škoda Transportation
vyhrála výběrové řízení
v jihopolské Vratislavi na
dodavatele nových tramvají.
Firma vyrobí pro město, kde
žije 625.000 lidí, 28 vozů.
Radnice za ně zaplatí 263
milionů zlotých (1,6 miliardy
korun). Novými tramvajemi
speciálně navrženými pro
polského zákazníka se budou
moci obyvatelé Vratislavi
projet až v září 2010. Všechny
objednané vozy budou jezdit
polským městem na konci
roku 2011. Na vzhledu
prototypového modelu Škoda
19T pracovali Češi společně
s projektanty z firmy Porsche
Design. Od starých modelů
16T, které využívá Vratislav,
se liší například tím, že
kabina pro řidiče je na obou
koncích soupravy. Díky tomu
nebudou šoféři potřebovat
točny. Tramvaje budou mít
podobně jako vagóny metra
dveře na obou stranách. Do
nového modelu se vejde 220
cestujících.

10. února
Výstavbu nového zberného
dvora s triediacou linkou
za viac ako milión eur (30
miliónov korún) chystajú
napríklad v Topoľčanoch.
Samospráva si podľa
prednostky mestského úradu
Edity Brösztlovej od investície
sľubuje lepšie využitie
druhotných surovín a nižšie
poplatky za uloženie odpadov
na skládke.Podobné projekty
pripravujú napríklad v Gbeloch
či Michalovciach.

k

Kovová schránka o velikosti
sto krát šedesát krát padesát
centimetrů. Na dvířkách svítí
zelené světlo. I tak může
vypadat šance pro novorozené
dítě, o které jeho matka nestojí
nebo se o ně nedokáže postarat.
První babybox byl otevřen v
Praze v roce 2005, ten dosud
poslední, jednadvacátý, minulý
pátek v Náchodě. Za necelé
čtyři roky bylo díky babyboxům
zachráněno patnáct dětí.
Zdroj: ČTK, Radio Praha, tasr
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Herectví je jako dým nad rozpálenou plotnou
Dokumentární drama
Horúce leto ‘68 v režii
manželské dvojice Valiky a
Dušana Tóthových patří v
historii divadelních představení
v našich komunitách k těm
nejúspěšnějším. Viliam
Klimáček - jeden ze současných
tvůrců slovenského dramatu - je
napsal na základě autentických
výpovědí emigrantů, s nimiž
se osobně sešel v kanadském
Torontu.
Premiéra se konala začátkem
ledna a v průběhu tří představení
zaznamenala přes šest stovek
diváků. Jedenác herců a
třináctičlenný doprovodný tým
přinesl skvělé představení.
Role otvírání třinácté komnaty
pamětníků emigrační vlny z
Československa v roce 1968
se ujala vynikající slovenská
herečka Eva Rysová.
Tato legenda slovenské
herecké scény, na níž stojí od
roku 1955 (pokud nepočítáme
předchozí působení v
amatérském souboru v Lučenci),
vytvořila bezpočet postav
různého charakteru. Jen ve
filmu jich počítá na dvě desítky.
Pokud by měl člověk usuzovat
podle počtu odehraných rolí na
pracovitost herců, pak by Eva
Rysová bezesporu patřila mezi ty
nejméně zahálející. Připomeňme
si, že jejím prvním dramatem, v
němž prokázala svůj talent hned
po ukončení VŠMU v Bratislavě,
byla hra Petera Karvaše
Pacient 113., uváděná tehdy
v Armádním divadle Martin.
Poté následovalo divadlo v
Trnavě, Nitře a v roce 1966 se
jí otevřela náruč činohry Nové
scény v Bratislavě, kde působí
dodnes.
Na scéně Torontského
slovenského divadla se zhostila
náročné role Anny, která
nese na svých bedrech bolest
emigrace nejen členů své
rodiny, ale i mnoha přátel, s
nimiž se v průběhu dramatu
postupně setkává ve svých
snech, dopisech, telefonních
rozhovorech, představách.
Rysová se v průběhu jednoho
týdne dokázala integrovat do
(ostatními hereckými kolegy již
secvičené) hry. Anna se na scéně
objevuje v krátkých monolozích
a úsečných dialozích, upoutána
k invalidnímu vozíku, ze kterého
sestoupí v posledních minutách
dramatu, kdy její uzdravení
symbolicky předznamenává
naději na novou éru života.
Rádi se s vámi dělíme o
příjemné pocity ze setkání
s touto úžasnou ženou umělkyní, která na nás
zapůsobila nesmírně silným,
lidským dojmem.
Chtěla jste být vždycky herečkou?
Původně jsem chtěl být
architektkou. Moc se mi to
povolání líbilo. Dobře jsem
kreslila, zároveň jsem chodila
jsem na reálnou větev gymnázia,
kde jsem studovala deskriptivní
geometrii a matematiku, ze které

jsem také maturovala. Jenomže
na slavnosti při příležitosti
přejmenovávání našeho
gymnázia podle spisovatelky
Boženy Sládčikovej Timravy
jsme nacvičovali její hru, a
jak už to tak bývá, učitelka si
vybrala své herce způsobem - ty
budeš to, ty zase to... A i já jsem
tedy byla „zase to“. Hraní toho
divadla se mi strašně zalíbilo,

Eva Rysová jako Anna v představení
Horúce léto ’68.

takže jsem se zajímala, jak v tom
pokračovat. Později mne oslovili
dospělí amatéři ze souboru v
Lučnici, s nímž jsem byla na
přehlídce Jiráskův Hronov.
Přičichla jsem k divadlu, a jak
je známo - divadlo je takový
jed, že když ho jednou dostanete
do krve, už se ho nezbavíte.
V roce 1951 jsem začala chodit
na VŠMU v Bratislavě, kde
jsem studovala ve třídě Júliuse
Pántika. Tam na mě působili
vynikající pedagogové a
především - vynikající herci.
Na koho nejvíce vzpomínáte?
U divadla jsem více než
padesát let a za tu dobu prošlo
velikánskou proměnou. Když
jsem začínala tak se hrálo tzv.
realisticky. Také se podívejte,
jaké hry se tehdy psaly a dávaly
- o povstáních, o válce a o
hrdinech v ní. Herectví bylo jiné,
i když já rozlišuji herectví jen
dvojí - dobré a špatné. Dnes se
už s oním patosem a hrdinskými
gesty dávno nehraje. V paměti
mi utkvěl zakladatel slovenského
divadla, později umělecký
ředitel SND a rektor VŠMU,
který mě na školu přijímal,
Andrej Bagar. Učil mě také
Mikuláš Huba - to byl úžasný,
perfektní a sympatický chlap.
Jevištní řeč nás učil absolvent
FF bratislavské Univerzity
Komenského a Hudební a
dramatické akademie Viliam
Záborský. Přednes nás učil
Ladislav Chudík. Ze školy jsem
odešla do martinského divadla,
kde byla plejáda vynikajících
herců, z nichž mnozí jsou už
legendami slovenského herectví.
Vzpomenu Jozefa Kronera,
jeho manželku Terezu, Elo
Romančíka, Andreje Vandlíka,
Naďu Hejnou či Jána Hečka...
a protože moji kolegové byli
vynikající herci, tak jsem i já

dostala vynikající hereckou
školu.
Ztvárnila jste desítky postav. Jak
to, že Vás nepozřely?
Nemám spočítáno v kolika
rolích jsem stála na jevišti.
Nikdy jsem ale nedovolila,
aby mě nějak poznamenaly.
Hrála jsem všechny možné
charaktery - zlé mrchy, královny,
cikánky. Opravdu jsem měla
štěstí, protože mnohé herečky
jednoduše režiséři zaškatulkují,
takže hrají buď jenom milovnice
anebo stále naivky. Potom se
nemohou přehrát do jiné polohy
- z naivek přejít do zralých žen.
Já jsem ve stejné sezóně hrála
třeba patnáctiletou Kleopatru
a hned nato sedmdesátiletou
zlou doktorku von Zahndovou...
Svým žákům říkám, že herectví
je tak trochu schizofrenické
povolání, neboť jistým dílem
postavy je právě herec sám.
Prožívá ji, je v ní. Jistá část jeho
osobnosti však musí zůstat rolí
nedotčena. A ta si právě poradí
řekněme třeba – s nepřipravenou
rekvizitou, se situací, že na
scénu nenastoupí partner a tak
podobně. Herec si musí umět
v takových situacích vědět rady a
musí je umět ve vteřině začlenit,
aby nebyly viditelné.
Který žánr hrajete nejraději?
Zpočátku jsem si myslela, že
budu dramatická herečka. Pak
mě obsadili do komediální role a
já zjistila, že i to mi jde. Když se
jedná o dobrou roli, může to být
cokoliv.
Kde jste hledala inspirace k
charakterům svých postav?
Jezdili jsme s mužem po
světě, hodně čtu, jsem fanoušek
výtvarného umění a tak mám z
čeho vybírat a čerpat. Člověk
nemůže přirozeně všechno
prožít, aby mohl použít vlastní

hrdlo, chvilkově zatemní paměť.
Takovou ráda nemám.
Je pro slovenského herce
Bratislava vrcholem možností?
Ani ne tak vrcholem, jako
jejich škálou. Bratislava nabízí
televizi, rozhlas, dabing, jiné
divadelní scény, film, školy - je
křižovatkou přestupů a návštěv.
Navíc, kritikové přecei jen
častěji navštěvují premiéry v
hlavním městě než v krajích,
takže už z tohoto pohledu
mají herci větší šanci být více
angažováni.
Jak jste prožila rok 1968?
Můj manžel byl v tom čase
v Tunisku, kde pracoval jako
lékař. Já jsem ho v tom létě
i s naším devítiletým synem
navštívila. Domů jsme se vraceli
přes Francii a Rakousko, kde nás
dostihla zpráva o okupaci. Zajeli

zleva: Juraj Jonáš, Eva Rysová, Milan Darula a Zuzana Martinková

jsme do Vídně na velvyslanectví
a tam už bylo velké množství
rozčílených lidí, čekajících na
nové zprávy. My jsme tam pobyli
chvíli u přátel. Počkali jsme, až
se naši státníci vrátí z Moskvy
a pak jsme se rozhodli: manžel
se musel vrátit do Tuniska - měl
tam pracovní smlouvu, já se se
svou profesí, která je založena

Eva Rysová se svojí rodinou na premiéře hry 9. ledna 2009 ve Fairview
Theatre v Torontu, vpravo technik scénických světel Jozef Šimčisko.

zkušenosti. Takže co nenajde v
sobě, musí najít jinde.....
Mívala jste trému?
Ano, a dodnes jsem se
jí nezbavila. Ale možná ani
nechci, protože tak trošku
brnká herci na nervy a burcuje
k lepšímu výkonu. Odhalí jeho
psychiku, zdá se, že je díky
ní připravenější. Existuje ale i
špatná tréma, která neposlouží
k lepšímu výkonu – krátí dech,
rozechvěje vás, stáhne vám

se jim opravdu dobře. Mají dvě
děti - Lucku a Miška. Můj vnuk
Michal Suchánek - kromě toho,
že velice dobře studuje - se
věnuje filmového herectví, v
němž dosáhl několika hezkých
výsledků: za vynikající výkony
v televizních inscenaácích byl
dvakrát nominován na Emmy
Awards a dostal cenu Young
Artist Award.
Jak jste nesla synův odchod?
Bylo to pro mě strašné.
Vím, co jsem v Horúcom letu
‘68 hrála. Vždycky, když je
mi smutno, si říkám: nebuď
sobecká.... Děti navíc nemají
pocit, že o něco přišly - dítě
přesadíte snadněji než jeho
rodiče. Ti už mají kořeny moc
hluboko.
Co byste mladým adeptům
herectví jako člověk, který má

na znalosti jazyka, nikde jinde
neuživím... Doma jsem měla
sestru s měsíčním dítětem,
ovdovělou maminku... Jaképak
velké rozhodování.
Váš syn přece žije v Kanadě...
Syn byl se svojí ženou ještě
i po revoluci doma. Rozhodnutí
o odchodu padlo až po rozdělení
republiky. Srdcem zůstal
Čechoslovák, jako ostatně hodně
emigrantů, a i těch, co zůstali.
Oba odešli v roce 1993. Vede

velké profesionální a životní
zkušenosti, poradila?
Když se někdo rozhoduje o
herectví, tak se ho především
pokouším odradit. Mám k tomu
oprávněné důvody: herectví
není nezávislé řemeslo, jak se
na první pohled zdá. Naopak, je
závislé na všem, co se ve státě
či divadle stane: změna politika,
režiséra či dramaturga přinese
změnu orientace divadla. A to
všechno má dopad na každého
herce. V této souvislosti mohu
jen zopakovat moje přirovnání:
když jednou postaví architekt
katedrálu, už mu nedají stavět
městské záchodky. Herec musí
být vděčný i za ty městské
záchodky. Marián Labuda
přirovnal jednou herce k hezké
dívčině na tancovačce, které
čeká, až ji někdo vyzve k tanci.
Malíř si může malovat pro sebe,
spisovatel a básník psát třeba i
do šuplete, ale divadlo je jako
hrst bylinek, kteréou vhodíte
na rozpálenou plotnu – zůstane
dým, ze kterého nevyformujete
sochu. Rozplyne se. Každá
role na každém představení je
originál. Nikdy to není totéž.
Proto divadlo nikdy neskončí. A
neskončí také pro nenahraditelný
živý kontakt s divákem, který
je spolutvůrcem každého
představení. Když divák se mnou
v roli žije, když se se mnou
zamyslí, když nalezne řešení pro
svou zapeklitou situaci, když
cítím, že ho vedu, že se mnou
pláče a směje se ... pak i já jsem
šťastná a bohatá.
Text a foto Věra Kohoutová
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Slučitelnost intelektuálů a politiků
Cornel West je černošský
vzdělanec, jemuž se na Harvardu
(prý nedostatečně) klaněli,
což ho natolik urazilo, že za
značného mediálního halasu
na tamější profesorování
rezignoval a přijal okamžitou
nabídku Princetonu. Někdejší
adresy Alberta Einsteina a
poslední dobou politicky značně
korektního učiliště.
Tento West se o výsledku
amerických prezidentských
voleb vyjádřil slovy: „…
Historická událost, Obamova
brilantnost, charisma,
organizační genialita, nová
éra v amerických dějinách,
zvolený prezident s vizí,
odvahou, zralostí, a je též
černoch. Obamovo slavné
vítězství znamená konec věku
Reagana, éry konzervatismu,
konce nezájmu o chudé, Obama
je americkým hrdinou, jehož
jméno bude navždy vytesáno v
panteonu amerického úspěchu
– celosvětové paměti….“
(U.S.News & World Report,
17.11.2008:29).
Významný publicista
Nicholas D. Kristof k tomu
dodává, že dosažením
tohoto milníku významná je
nejen jeho pigmentace, ale
skutečnost, že dotyčný vítěz
je též intelektuál. (The New
York Times, 9.11.2008:WK
10) A anti-intelektualismus je
přece výraznou dominantou
amerického života.
Těmito Eggheads („Vejčité
hlavy“ - trefné vyjádření Adlai
Stevensona, intelektuála s
právě tak lysou hlavou) se
pohrdá. William S. Burroughs
(1914-1997, z prominentní
rodiny průmyslníků v St. Louis,
absolvent Harvardu, spisovatel,
přední představitel generace
beatniků, též dlouhodobě oddaný
opiátům) intelektuály dokonce
charakterizoval jako „deviants“
– úchyláky.
Na některé tvory se taková
diagnóza hodí znamenitě. Netvor
Nero, římský císař, byl údajně
jedním z největších intelektuálů
své doby. Leč též vrahem
vlastního bratra, matky, těhotné

manželky, jenž vykastroval
mladého otroka a s ním se
oženil, poněvadž mu připomínal
nebožku manželku. Patrně
způsobil požár Říma a zcela
určitě proměňoval křesťany v
pochodně ozařující jeho zahrady.
Mezi definicemi intelektuálů
je též jejich označení, že čtou
klasiky i když se nikdo nedívá.
Zmíněný Stevenson v
padesátých letech minulého
století dvakrát podlehl v
prezidentském utkání s
Dwight Eisenhowerem. Proti
zasloužilému generálovi
z velké války a rozhodně
neuchvacujícími řečníkovi,
stál perfektní typ vtipného,
pohotového intelektuála. Po
jednom z jeho brilantních
projevů, na zvolání nadšence
„Dostanete hlasy všech
myslících Američanů!“,
Stevenson okamžitě odpověděl
„To nebude stačit. Potřebuji
většinu!“, jíž se nikdy nedočkal.
Teď ale, po uplynutí
půl století, tento intelektuál
intelektuálů se nám začíná
jevit v jiném světle – že totiž
v jeho případě forma a dojem
převažovaly nad podstatou.
Současný historik Michael
Beschloss není ten jediný, který
dokládá, že se Stevenson celé
měsíce či dokonce roky, žádné
knihy ani nedotkl.
Porovnejme se
Stevensonovým předchůdcem
Harry Trumanem - původním
povoláním obchodníkem s
galanterním zbožím. Bez
formálního vyššího vzdělání,
zato pilný čtenář klasické,
nikoliv plytké literatury.
Zvládl latinu, četl Cicera v
originále, a když předseda
Nejvyššího soudu Carl Vinson
rád latinsky citoval, Truman
ho rád upozornil na občasné
chyby. Nicméně, v očích
intelektuálů Truman neunikl
pohrdání jako venkovský
primitiv. Trumanovým vzorem
byl do značné míry jeho
dávný předchůdce Andrew
Jackson - populista, samorost.
Když se v roce 1833 Harvard
rozhodl udělit mu Čestný

Ota Ulč

diplom, Jacksonem ve volbách
přemožený John Quincy Adams
se zděsil, že jeho Alma Mater
mohla takto poctít „…barbara,
který se jen s obtížemi uměl
podepsat...“ (Což tedy pravda
nebyla, jak například potvrzuje
Jon Meacham v právě vyšlé
knize American Lion: Andrew
Jackson in the White House).
Znamenitým myslitelem byl
ovšem Thomas Jefferson. Znalec
prací zejména francouzských a
skotských myslitelů Osvícenství.
Lincoln ovládal jak Bibli, tak
Shakespeara. Dočítám se, že
Franklin D. Roosevelt byl
rovněž důkladně seznámen s
literaturou proslulého barda a za
druhé světové války si s Winston
Churchillem při vymýšlení
správné strategie vzájemně
notovali recitací z Krále Leara.
Třicátý prezident Calvin
Coolidge (1923-1929), dost
bezbarvý Republikán, ovládal
řadu jazyků (říkalo se o něm,
ze umí mlčet v pěti jazycích).
Četl texty v latině a klasické
řečtině, Danteho četl v italském
originále. A nikdo by ho nebyl
pokládal za intelektuála.
Za zcela
nejpozoruhodnějšího popovažuji
dvacátého prezidenta, jímž byl
James Abram Garfield, který
ovšem setrval v Bílém domě
jen pár měsíců (březen - září
1881). Farmářský synek z prérií,
který se potýkal s chudobou.
Stal se učitelem, zvolen do
senátu v Ohiu, v občanské
válce proti otrokářskému jihu
se vyznamenal, když to dotáhl
na hodnost generála, zvolen
do kongresu ve Washingtonu.
Výtečný řečník a lingvista, který
dovedl současně psát jednou
rukou řecký a druhou latinský
text. Míň pochopitelný výkon
si představit nedovedu. V roli
prezidenta byl obléhán bažiteli
po získání politické funkce,
příslušného koryta,. Jeden z
takových ho zavraždil.
Všechny ty historické titany
– ať už Johna Adamse, vždy s
knihou poezie v ruce, či filozofa
a vynálezce Jeffersona, svým
významem a zásluhami však
Pokračování na straně 15

Pojišťovna
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Stanislav Moc

S pojistkou neboli insurancí, jsem měl jen špatné zkušenosti. S
pojišťovnou se prostě nedá vyhrát. Jednou mě pojistil Čech Zrno na patnáct
let s firmou AMP. Po patnácti letech jsem měl dostat od AMP patnáct tisíc,
za což jste si tehdy mohli v Sydney koupit dům. No, byl by to sice starý
dům, ale ve východních čtvrtích! Bylo mi sice divné, že za těch patnáct let
bych do pojistky zaplatil necelých šest tisíc, ale Zrno tvrdil, že v posledních
letech pojištění úroky na pojistce rostou tak rychle, že to tak skutečně vyjde.
„Když pojistku do dvou let zrušíš, nedostaneš ani vindru!“, varoval
Zrno: „ ...po dvou letech už dostaneš svoje peníze nazpět a pak se to zvyšuje
každým rokem.“
Asi bych si pojistku i tak nevzal, ale ukecal mě do ní kamarád Mářa,
který se od Zrna také nechal pojistit, ač měl s pojištěním špatnou zkušenost.
Když ho vykradli, tak mu pojišťovna po zkontrolování škody oznámila, že
vzhledem k tomu, kolik majetku u něj doma viděli, byl Mářa podpojištěný
a tudíž pojišťovnu oklamal. Měl zkrátka platit pojistku mnohem vyšší, pak
by mu ukradený obnos vyplatili. Takhle vytáhli ceník podpojištění, odečetli
pokutu a z ukradených pár tisíc zaplatili Mářovi jen pár stovek.
Kamarád Jirka měl obrácenou zkušenost. Nechal se pojistit na hodně
tisíc a pojišťovna mu po kontrole vykradení oznámila, že se přepojistil a
tudíž chtěl na krádeži vydělat; a zase pokuta a skoro utřel hubu...
Tohle všechno jsem z vyprávění mých kamarádů věděl, a přesto jsem
se nechal pojistit na život. Já měl tenkrát Mářu rád a věřil jsem mu. On byl
takový přirozený vůdce české komunity v Sydney. Také se ve mně rozlilo
nadšení, že za pouhých patnáct let budu mít na barák a překvapím ženu,
protože jsem v pekárně vydělával krásné peníze a pojistku si mohl dovolit,
aniž by žena věděla, že něco platím. Ach, to překvápko, které pro ní budu
mít! Barák! To rozhodlo! Kdepak by mne tenkrát napadlo, že za patnáct let
budou stát baráky sto padesát tisíc a za patnáct tisíc si jeden koupí tak akorát
auto. Po sedmi letech jsem to však už tušil a tak jsem pojistku zrušil. Peníze
jsem potřeboval k zakoupení pozemku ve Walášiji. A zase; pojišťováci vše
spočítali a nejen že jsem nedostal žádné úroky, ale vyplatili mně jen asi
polovinu toho, co jsem jim za ta léta zaplatil.
Sháněl jsem se po Zrnovi, ale už u nich nedělal. Jirka mi pak vysvětlil,
že v tom s Mářou jel Zrno napůl. Pokud zákazník zůstal u pojišťovny dva
roky, dostal za něj Zrno dvě stovky komisi. No a s Mářou se šábli na půl.
Ovšem, jsou věci a chvíle, kdy jeden být pojištěný musí. Po létech
jsem se dal do holportu s Ivouškem. Měli jsme rytecký obchod, ale dělali
jsme i zlatnictví a opravovali hodinky, prodávali šperky i lacinou bižutérii a
suvenýry. Známí jsme ovšem byli hlavně opravami. My jsme opravovali vše
od hodinek po boty.
Jednou jsem mladé holce prodal hodinky se zárukou a ona mi je asi za
týden přinesla nazpět, že jí vypadlo sklíčko a že chce své peníze zpět. Díval
jsem se na hodinky a viděl, že jsou silně odřené. Sklíčko v nich chybělo asi
proto, že holka někde šmikla rukou s hodinkami o zeď. To jsem vzít nazpět
nemohl, to by mi výrobce nevyměnil. Druhý den přišel do obchodu její
otec a strašně mě seřval. Křičel schválně, aby ho bylo slyšet až na ulici, že
jsme zloději a darebáci a že okrádáme děti. Zpočátku jsem mu navrhoval,
že sklíčko vyměním a práci udělám zadarmo, ale řval, abych koukal navalit
prachy! Jinak, že se postaví před obchod a bude tam stát každý den a
udělá nám takovou reklamu, že od nás nikdo nic nekoupí, i kdybysme to
dávali zadarmo! Čím víc křičel a řval, tím víc se ve mně něco zatvrzovalo
a nakonec jsem jej vyhodil z krámu. Stál tam asi půl hodiny a nabízel
kolemjdoucím své rozumy, a pak odešel. Ivoušek v krámu nebyl, ale když
jsem mu to pak vyprávěl, prohlásil, že ty blbý hodinky nestály za to, a že
jsem je měl proplatit. Bylo to od něj moudré prohlášení, protože za dva dny
nám někdo prohodil v noci výlohou cihlu.
Kromě skla však byla škoda celkem nepatrná, protože na noc jsme
pochopitelně všechny cenné věci z výlohy vybírali. Bohužel, opravit sklo
bylo dost drahé. Pojišťovna by sice opravu zaplatila, ale měli jsme ve
smlouvě tak zvaný excess, že zaplatíme prvních tři sta dolarů. Jelikož účet
na výměnu skla ve výloze přišel na tuto sumu, bývalo by bylo výhodnější
sklo zaplatit z našeho a nepokoušet pojišťovnu. Ta by nám jistě na příští rok
zvedla pojistku. Jenže Ivoušek byl jiného názoru. Byl o deset let starší a měl
tudíž na moudré vedení naší firmy přednost.
„Vysrat se na ně!“ volal, „...to by se jim hodilo, abychom výlohu
zaplatili a nic od nich nechtěli! Nejsme pojištěni, abychom prodělali, nýbrž
aby oni škodu zaplatili nám!“ Načež Ivoušek začal na seznam poškozených
věcí připisovat věci, které poškozené vůbec nebyly. Pět cínových pohárů, tři
číše z krystalu, náramky, hodinky, ba i stříbrné náušnice a prsteny. Na zlato
si přece jen netroufl. Ale i tak konečná suma vyšla na cenu výlohy. Pokud by
pojišťovna reklamované a poškozené zboží zaplatila, včetně výlohy, dostali
bychom od nich nazpět šest set dolarů mínus excess tři sta dolarů a byli
bychom na svých. Vymlácená výloha by nás na nic nepřišla.
Bohužel, ač pojišťovna naši reklamaci uznala, požadovala, abychom
jí poškozené zboží vydali, že si pro ně pošle agenta. Jelikož jsme vlastně
nic poškozeného neměli, museli jsme reklamované zboží poškodit. Zcela
nové poháry, hodinky a jiné vzácnosti podlehly škodě, kterou jí udělalo
Ivouškovo kladívko. Mlátil vztekle do zboží a křičel: „Kurvy, kurvy jedny
špatný, já vám dám poškozené věci! Tumáš!“ a kladivem zničil další cennou
věc.
Pojišťovna naši reklamaci nejen uznala, ale i proplatila. Akorát....
akorát, že pro poškozené věci si nikdy žádný agent nepřišel. Ivoušek
rozmlátil krásné věci za tři sta dolarů úplně zbytečně.
k
S pojišťovnou se zkrátka vyhrát nedá…
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BLÍZKÝ VÝCHOD: Válka proti Hamasu je i válkou proti Íránu!
Televizní šoty z bojů v Gaze
nám předvádějí horor války,
ale málokterý z komentátorů
světových médií nám řekne něco
o podstatě tohoto konfliktu, který
by vůbec nevznikl, kdyby Hamas
po řadu měsíců neostřelovalo
izraelské území stovkami raket.
Televize nám většinou předvádí
jen mohutnou intervenční
armádu, vyzbrojenou vším
možným, včetně tryskáčů F-16
bombardujících vybrané objekty.
Na druhé straně se nám dostává
obrazu prchajících fanatických
bojovníků, vyzbrojených novými
zbraněmi a všudypřítomných
nezletilých hochů, mrtvol a
zraněných v nemocnicích.
Vnucuje se myšlenka, že ty děti
mezi bojovníky Hamasu jsou
tam schválně, aby se Palestinci
mohli před celým světem
„chlubit“ obětmi z řad civilistů.
Politikové od Baracka
Obamy po představitele EU litují
civilních obětí, ale málokterý
z nich řekne, že k žádným
obětem nemuselo dojít, kdyby
Hamas již dávno skončil se
svými nesmyslnými raketovými
útoky. Když Hamas v roce 2008
nedodržoval příměří a po jeho
ukončení zintenzívnil v prosinci
odstřelování Izraele, moc jsme
o protestech ze strany západních
politiků a arabských vůdců
neslyšeli.
Podíváme-li se na konflikt z
většího zorného úhlu, poznáme
skutečnou podstatu tohoto
válčení. Hamas, podobně jako
Hizballáh v Libanonu, vede

zástupnou válku za největšího
nepřítele Izraele: Írán. Vojenská
operace Izraele proti Hamasu
v Gaze může udělit i velkou
strategickou ránu íránskému
expanzionismu. Až dosud se
zdálo, že íránská islámská
revoluce je nezastavitelná.
Íránsko-irácká válka v roce 1980
Írán nepokořila, ba nakonec
skončila okupací části iráckého
území. Vliv Íránu se pak rozšířil
zejména do východní provincie
Saúdské Arábie, bohaté na naftu
a obývané převážně íránskými
souvěrci - ší’ity. V Libanonu si
pěstuje Írán svoji zástupnickou
armádu a hnutí Hizballáh. Po
pádu krvavého režimu Saddáma
Husajna se íránský vliv rozšířil
do Iráku, zejména do provincií,
které obývají ší’ité. Do íránské
sféry vlivu byla vtažena Sýrie
a dokonce i ustrašené sunnitské
emiráty v Perském zálivu se
Íránu podrobují. Vyslaly svoje
ministry zahraničí do Teheránu,
aby ujistili islamistické ší’itské
vedení o své loajalitě a slíbili,
že mezinárodní sankce proti
Íránu budou odmítat. Írán si tedy
vydržuje Hamas, sunnitskou
organizaci velmi blízkou
egyptskému Muslimskému
bratrstvu, které je ovšem
v Egyptě postaveno mimo
zákon. Nejsmělejším íránským
úspěchem je jeho vytrvalé
vzdorování mezinárodnímu
tlaku zastavit vývoj nuktearnich
zbraní a dálkových raket. Až
bude jednoho dne Írán vyzbrojen
nukleárními zbraněmi, jeho
hegemonie na Blízkém východě

bude kompletní a cesta k
vytvoření sféry vlivu i v Evropě
otevřena.
Umírnění arabští vůdcové,
jako egyptský prezident
Muhammad Husní Mubarak
(který dostává od Spojených
státu ročně dvě miliardy dolarů
za „mírovou politiku“ vůči
Izraeli, ale přesto trpí pašování
zbraní a výbušnin tunely z
Egypta do Pásma Gazy) a
prezident palestinské samosprávy
Mahmúd Abbás obviňují z
ukončení křehkého příměří mezi
Izraelem a Palestinci Hamas.
Egyptský ministr zahraničí
Ahmed Abú Al-Gheit dokonce
vyzval arabský svět, aby zastavil
využívání OSN jako fóra k
jednostrannému obviňování
Izraele. Tito politikové rozumí
tomu, co mnozí ze Západu
musí ještě pochopit: Konflikt
na Středním východě už dlouho
není o vytvoření palestinského
státu, ale o zabránění expanze
radikálních islamistů do celé
oblasti. Vytvoření palestinského
státu je nemožné bez
zneutralizování extremistů, kteří
oponují jakémukoliv smírnému
řešení.
Jestliže se Izraeli podaří
svrhnout vládu Hamasu v Gaze,
což není cílem současné operace,
posílí to antiíránské síly po
celém Středním východě a bude
to signál, že íránská politická
expanze je v té oblasti zastavena.
Podmínkou příštího příměří
je, aby mezinárodní komunita
uznala právo Izraele vojensky

odpovědět na jakoukoliv agresi
přes jeho mezinárodně uznané
hranice a hlídat uzavření tunelů,
kterými Hamas pašuje do Gazy
zbraně z Egypta.
Během izraelské války
proti Hizballáhu, který
válku vyprovokoval únosem
izraelských vojáků z Izraele
do Libanonu a odstřelováním
izraelského území raketami,
Hizballáh manipuloval západní
média přehnanými čísly o
zabitých a zraněných civilistech.
Dokonce přenášel mrtvoly
z místa na místo, kdekoliv
se objevili západní novináři.
Mezinárodní společenství si
vynutilo příměří dříve, než
Izrael mohl dosáhnout svých
cílů. Mírové jednotky OSN
pak dovolily Hizballáhu, aby
zdvojnásobil svůj předválečný
arsenál dodávkami íránských
zbraní přes Sýrii. Ačkoliv
izraelská armáda zneškodnila
čtvrtinu bojovníků Hizballáhu a
zničila jejich velitelství, Izrael
byl v arabském světě prohlášen
za toho, kdo válku prohrál.
Islamisté tím byli povzbuzeni
k přípravě dalších útoků proti
Izraeli a nepřímo proti západní
civilizaci. Tentokrát se snaží
Izrael takovému stavu předejít.
Operace izraelské armády
může tedy zahájit proces, který
nakonec svrhne teroristický
režim v Gaze. Hamas se chopil
v Gaze moci v roce 2007 a od
té doby odpálil tisíce raket a
minometných granátů na Izrael,

Dvacátý leden 2009
Měl jsem vždy a stále mám
dobrý vztah ke Spojeným státům
americkým a to z nejednoho
důvodu. Myslím, že význačné
postavení této země je každému
jasné, stejně jako zásluhy této
demokratické velmoci na dvojím
mocném přispění k záchraně
Evropy. Zcela osobním důvodem
pak je skutečnost, že to byl
americký lék, který zachránil
život našeho 14ti měsíčního syna
a který paní docentka tehdy v
totalitní době - snad nějakým
zázrakem - získala.
Od té doby mnohé se
proměnilo. Ve světě, stejně jako
ve Spojených státech. Jinak tomu
ani nemůže být. Velikou změnou
na sklonku dvacátého století je
samozřejmě rozpad Sovětského
imperia, ať už se stalo z vnitřní
neudržitelnosti ekonomické nebo
pod vnějším tlakem politickým.
Dostalo se tak možnosti žít
ve svobobě a demokratických
poměrech mnoha zemím. Jak
s touto možností naložili jejich
občané rozepisovat se nebudu.
Světová situace se v
posledních snad šesti měsících,
ač bez válečného konfliktu
- kromě oné situace v Iráku proměnila s rychlostí velice
překvapivou a podoba krizových

let třicátých minulého století
hojně se připomíná.
Ano, změnily se dobré časy
v horší a změna, zjednodušeně
řečeno, započala se právě v
USA. A protože globalizace je v
ekonomii čímsi jako měděný drát
pro rozvod elektrického proudu,
stačí narušení v jednom místě
a kalamita se šíří. To je ovšem
zjednodušené přirovnání.
Ano, změnila se i prestiž
Spojených států ve světě (ať už
právem či ne tak docela) a pro
státníka v čele zatím ještě jediné
světové velmoci, naskýtá se
historická možnost vyznamenat
se nebo zklamat.
Dvacátého ledna tohoto roku
stal se tím mužem Barack H.
Obama.
Poslední měsíce, hlavně pak
ty od jeho zvolení 4. listopadu
2008, proměnily se, alespoň
pro mne, coby občasného
pozorovatele dění, v cosi
stejně pozoruhodného jako až
nepochopitelného. Nepamatuji
jediného prezidentského
kandidáta Spojených států, který
by se těšil tak ohromné důvěře
a takovým nadějím tolika lidí,
aniž by ještě mohl cokoli ve své
funkci vykonat!
Barackův předchůdce neměl

Jiří Breber
který v roce 2005 z území
Gazy stáhl svoje vojenské
jednotky a vystěhoval izraelské
osadníky. Osadníci zanechali v
Gaze novou synagogu, několik
hospodářských objektů, včetně
moderních skleníku. Ty však
rozvášnění Palestinci v zápětí
zničili. Po více než rok žilo
900 000 Izraelců v přilehlé
oblasti v obavách z nenadálého
raketového útoku. Kromě
několika zabitých a desítek
zraněných raketami, bylo tímto
stálým ohrožením do značně
míry ochromeno hospodářství,
školství a zdravotnictví Izraele.
Po dlouhou dobu odpovídal
Izrael na raketové útoky
přiměřenou odvetou, avšak ta
na Hamas neplatila. Ba naopak,
mrtví a zranění Palestinci
byli pro militantní islamisty
materiálem propagandy.
Ať je už vláda Hamasu
svržena nebo ne, Izrael může
svojí operací dosáhnout
dvou cenných cílů: Za prvé
- absolutního příměří, tedy
zastavení veškerých útoků z
Gazy. Za druhé - zastavení
pašování zbraní a výbušnin
tunely z Egypta do Gazy.
Na dodržování těchto dvou
bodů musí dohlížet jednotky
mezinárodního společenství.
Nepřistoupí-li Hamas na tyto
podmínky, bude obětí na
životech přibývat a možná, že
to je právě to, co se Íránu hodí
- neustále rozjitřovat islámskou
veřejnost po celém světě proti
k
Izraeli a USA.

Vladimir Cícha
svou úlohu rozhodně lehkou.
Zatím je názor mnohých,
lidí významných i méně
významných, že ve funkci
neobstál. A to hlavně díky válce
v Iráku. Naštěstí zůstalo ještě
dost soudnosti na to, aby situace
ekonomická se mu také do
curricula jako minus nezanesla.
Takže nebylo velikým
překvapením, že kandidaturu
získal demokrat. Navíc člověk
sice v politice v podstatě dosud
neznámý, ale obratně si u
mikrofonu počínající. Byla mu
dána demokratickými delegáty
přednost před H. Clintonovou,
ač zápolení se táhlo dávno poté,
co už měl republikán J. McCain
kandidaturu za svou stranu v
kapse.
Ale to vše je všeobecně
známo. Stejně tak onen úkaz
podobající se lavině, k němuž
došlo po zvolení Obamy
prezidentem. Vyvrcholením pak
byla inaugurace. Po celé dva dny
média se nevěnovala ničemu
jinému. Dobrý týden rozhlasová
stanice pořádala jakousi soutěž
o výběr 44 či 49 skladeb pro něj.
Davy pak 20.ledna zaplavily
nejen Washington a mnohá
města USA, ale i ve světě. Jakási
korunovace krále.

Snad proto, že je prvním
prezidentem Afro-Američanem?
Myslím, že ne. Zdrojem
obrovského nadšení byla právě
jen osoba Obamova. Osoba,
jakoby zajišťující, že naplnění
nadějí v ní skládaných bude
víceméně samozřejmé a to
i navzdory krátké politické
zkušenosti. Pravda, v tom asi
pomohou snad dobře vybraní
nejbližší spolupracovníci.
Ale toto vše nikterak mi z

mysli nevymaže rozpačitý dojem
z té obamománie tak dokonale
všeobecné. Možná (nepřál bych
si to však) právě v ní může být
zárodek zklamání. Dostaví se
brzy, později nebo vůbec? Kdo
to může vědět?
Jedna věc je velice
pravděpodobná: George W. Bush
je asi rád, že další dění může,
alespoň nějaký čas, v klidu
sledovat ze svého ranče... k
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Slučitelnost ...

Pokračování ze strany 14

překonal George Washington,
jenž je poklád za toho nejmíň
intelektuálního.
Dosavadní výkony
intelektuálů potvrzují
oprávněnost výroku Williama
F. Buckleyho, že dá přednost
vládě první stovky jmen v
telefonním seznamu Bostonu,
před jmény fakultního sboru
Harvardu.
Však postačí nahlédnout
do nedávné historie. V
třicátých letech minulého
století přece tolik myslitelů
velebilo Sovětský svaz, jeho
perfektně fungující systém
plánovaného hospodářství.
Břitcí myslitelé jako George
B. Shaw si nemohli dost
vynachválit systém, jenž se

postaral o hladomor a vyhynutí
více lidí, než stačil zvládnout
nacistický holocaust. Walter
Duranty, moskevský dopisovatel
New York Times, obdržel za své
lži prestižní Pulitzerovu cenu,
a britský žurnalista Malcolm
Muggeridge za své reportáže o
skutečném stavu věcí se stal ve
své vlasti prašivou ovcí. V téže
době prosazovali intelektuálové
usmiřovačky s Hitlerem. Po
válce setrvávaly líbánky s
Moskvou, v univerzitních
knihovnách máme stovky
svazků velebících vše sovětské a
zatracujících vše americké.
Naštěstí se do vedení státu
do Washingtonu dostal Ronald
Reagan, všeobecně posmívaný
primitiv, prý prázdný hezoun,
vyniknuvší v Hollywoodu v

Starší české VHS kazety $ 3.00 + poštovné
Sušené houby 100g $15.00 + poštovné
Seznam kazet na požádáni.
Tel: 705 461 8563; E-mail: stanyasteve@yahoo.ca.

Spoľahlivo zariadime letenky

CESTY NA SLNKO
A DO CELÉHO SVETA

TATRA TRAVEL INC.
827-A Bloor St. West, Toronto, ON M6G 1M1
Telefon: 416-537-7698
E-mail: Tatratravel@hotmail.com

rolích spolu s opici Bozo. A
nikdo pak neměl větši zásluhy
na pohřbení sovětského imperia.
Oblíbeným autorem Johna
F. Kennedyho byl Ian Fleming
a jeho tak náramně nezničitelný
hrdina James Bond. Kennedy
měl nepopiratelné charisma,
jehož nezdolal ani tak důkladný
debakl hned v počátcích jeho
tragedií předčasně ukončeného
života – amatérsky zbabraná
invaze Castrovy Kuby. Rok poté
si reputaci vylepšil ve střetnutí
s Chruščovem. Dodávkou a pak
spěšným odvozem sovětských
raket z ostrova.
Baracku Obamovi, s
charismatem přirovnávaným
ke Kennedymu, se dostává
varování s upozorněním právě
na ono Bay of Pigs fiasko. k

Advertise with us
Křížovka pro volnou chvíli
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Krajanský adresář
ČLENSTVÍ MASARYKOVA ÚSTAVU

® Jsem bývalý/á člen/ka,
obnovte mi členství, posílám šek.
® Chtěl/a bych se stát členem,
zašlete mi informace.
® Chtěl/a bych přispět finančním darem .

Přikládám šek na $ ..........................
Na členský příspěvek
je určeno $20.00
zbytek, tedy $ ....................................,
je dar fondu MMI.
Mnohokrát děkujeme za vaši podporu. Za
dary nad $15 bude kanadským dárcům
automaticky zaslán Charitable Donation Tax
Receipt.

Jméno: ................................................
Adresa:................................................
.............................................................
.............................................................
Poštovní kód: ....................................
Telefon: ...............................................

Šek laskavě vypište na „MMI“.

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.
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MASARYKŮV ÚSTAV (MMI)
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd.,
Toronto, ON M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354
fax: (416) 439-6473
E-mail: office@masaryktown.org
Web: www.masaryktown.org
ČESKÁ KNIHOVNA MMI
Půjčovna časopisů, knih, videoklub.
Otevřeno: ST 16 - 21 h. PA 16-18 h.
Info.: 416-439-0792
Uzavřena během vánoc
opět otevírá 7. ledna 16 - 21 h
ČESKÁ ŠKOLA MMI PRO DĚTI
Pro děti od 5 do 12 let.
Vyučování probíhá od září do června
vždy v sobotu 10:00 - 12:00 h.
Location: Bata Shoe Museum
Informace: Tel.: 416-439-4354
SOKOL TORONTO
Info: H. Jurásková, 905-838-2541
J. Waldauf, 416-535-1413
Korespondenční adresa župy:
Sokol Canada, 496 Gladstone Avenue
Toronto, ON M6H 3H9
RESTAURACE PRAHA
NA MASARYKTOWNU
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto.
Speciality české a slovenské kuchyně.
Otevřeno: ST - SO od 17 h., NE od 12 h.
Doporučujeme rezervovat si místa.
Tel.: 416-289-0283
Web: www.praguerestaurant.com
ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ
V KANADĚ
PO Box 564, 3044 Bloor St.W.,
Toronto, ON M8X 2Y8
Tel.: (416) 925-2241, fax (416) 925-1940
Porady a ověřování dokladů
ustredi@cssk.ca, toronto@cssk.ca
Web: www.cssk.ca
VELVYSLANECTVÍ ČR
Embassy of the Czech Republic
251 Cooper St., Ottawa, ON K2P 0G2
tel.: (613) 562-3875; fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz
Web: www.czechembassy.org
GEN. KONZULÁT ČR
Consulate General of the Czech Rep.
Toronto:
2 Bloor Street West – Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
tel: (416) 972-1476; fax: (416) 972-6991
e-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Montreal:
1305 Pine Avenue West,
Montreal, QC H3G 1B2
tel: (514) 849-4495; fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/montreal
HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR
Honorary Consulates of the Czech Rep.
Calgary: Jaroslav Jerry Jelínek
Ste. 611 – 71st Avenue S.E.,Calgary,
Tel: (403) 269-4924; fax: (403) 261-3077
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz
Winnipeg: 310 – 115 Bannatyne Ave., 3rd Fl
Tel 204-942.0981, winnipeg@honorary.mzv.cz
Vancouver: Michael Duncan Adlem
1055 Dansmuir St. 23rd floor, Vancouver,
Tel.: (604) 891-2296; fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
THE CANADIAN EMBASSY
IN PRAGUE
Muchova 6, 160 00 Praha 6, Czech Rep.
tel: (+420) 272-101-800, fax: (+420) 272-101-890
E-mail: canada@canada.cz
Web: www.canada.cz

VELVYSLANECTVÍ SR
Embassy of the Slovak Republic
50 Rideau Terrace, Ottawa, ON K1M 2A1
Tel: (613) 749-4442, fax: (613) 749-4989
E-mail: ottawa@slovakembassy
HONORÁRNI KONZULI SR
Honorary Consulates of the Slovak Rep.
Calgary: Ludovít Zanzotto
208 Scenic Glen Place N. W.,
Calgary, AB T3L 1K3
tel./fax: (403) 239-3543, (403)239-7325
E-mail: lzanzott@ucalgary.ca
Montreal: Dezider Michaletz
22 Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421 2972, fax: (514) 421 1583
E-mail: slovex@sympatico.ca
Toronto: Michael Martinček
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A1
tel.: 416-862-1270
Vancouver: Stanislav Lišiak
2nd floor, 247 Abbot Street,
Vancouver, BC V6B 2K7
Tel.: (604) 682-0991; fax: (604) 904-0301
E-mail: consulate@slovakia.org
Winnipeg: Jozef Kiška
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
tel./fax: (204) 947-1728
E-mail: jkdraft@shaw.ca
CZECH BUSINESS ASSOCIATION OF CANADA
205, 259 Midpark Way S.E.
Calgary, Alberta T2X 1M2
Tel.: 403-264-5150; fax: 403-938-5150
E-mail: info@cbaconline.ca
www.cbaconline.ca
CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 1719,
Toronto, ON M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
Web: www.czechtradeoffices.com
SEVEROAMERICKA OBCHODNI
A KULTURNI KOMORA INC.
909 Bay St., Ste. 1006, Toronto, ON
M5S 3G2, tel./fax (416) 929-3432
www.czechevents.net
DEPT. OF SLAVIC LANGUAGES
UNIVERSITY OF TORONTO
Alumni Hall, 121 St. Joseph St.,
Room 405, Toronto ON M5S 1J4
Associate Professor Veronika Ambros
Tel.: (416) 926-1300 – ext. 3200
E-mail: veronika.ambros@utoronto.ca
ČSA – CZECH AIRLINES
Toronto: 5955 Airport Road #206
Mississauga, ON, L4V 1R9
Tel.: 1-800-641 0641 ext. 3; fax: 905-673 0901
E-mail: www.czechairlines.com
Montreal: 2020 Rue Universite, #2210
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: (514) 844-4200; fax: (514) 844-5742
Web: www.czechairlines.com
Call Centre: 1-866-293-8702
CZECHTOURISM CANADA
Česká centrála cestovního ruchu
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Tel.: (416) 363-9928; fax: (416) 972-6991
Web: www.czechtourism.com
KRAJANSKÁ TELEVIZE - Český
pořad Nová vize – Ontario
SO od 10 h. (opakování v ÚT v 7:30 ráno).
pořad Nová vize – Montreal
PÁ ve 20:30 h. (opakování: NE v 15:30 a PO
v 10:00 h.) na kanálu 14 nebo na satelitu 207.
Adresa: Nová vize, 2025-77 Quebec Ave.,
Toronto ON M6P 2T4.
Slovenský pořad Slovenský svet
SO v 10:30 h. (opak. v ÚT v 8:00 h.)
Na stanici OMNI 1 (kanál 47 – kabel 4).
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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:
Tel: 289-337-2911 , 10350 Woodbine
kostel je zavreny, 257 Shaw St.,
Reverend KORMANIK

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.

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

