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Bude zrušení Dělnické strany předcházet zrušení KSČM?
Kauze o protiústavnosti KSČM
se dostává zajímavého protipólu
v podobě žádosti vlády České
republiky o rozpuštění Dělnické
strany.
Jak jsme vás informovali
v minulém vydání, v listopadu
loňského roku předal Senát
premérovi Topolánkovi
usnesení, v němž vyjadřuje
podezření, že KSČM soustavně
porušuje zákony a Ústavu ČR a
doporučuje vládě, aby předložila
senátní podezření k posouzení
Nejvyššímu správnímu soudu.
Premiér věc předal ministerstvu
vnitra, kde senátní zpráva od té
doby leží.
Vrchní ředitel Sekce archivnictví
a všeobecné správy ministerstva
vnitra Václav Henych, který
má celou věc na starosti, vládu
zastupuje i v případě dalšího

politického extrému na české
scéně – rozpuštění Dělnické
strany.
Vláda soud požádala, aby
Dělnickou stranu rozpustil
v souladu se zákonem
o politických stranách.
Představitelé DS údajně vyzývali
k odstranění polistopadového
politického systému, opakovaně
porušovali shromažďovací
zákon a spolu s neonacistickými
organizacemi organizovali
násilné protesty s rasistickými
prohlášeními.
Vynesení rozsudku správního
soudu ve věci DS bylo však
minulý týden odročeno a tak si
na rozsudek musíme počkat do
4. března.
Pokud soud rozhodne
v souladu s názorem vlády,

přinese to zajímavý precedens
do případu KSČM. „Senát
upozorňuje, že KSČM porušuje
článek 5 Ústavy ČR, který říká,
že součástí našeho politického
systému mohou být pouze ty
strany a hnutí, které odmítají
násilí jako prostředek dosažení
svých cílů. Senátní komise
pak vládě předložila několik
desítek indicií porušování ústavy
ze strany KSČM, důkazů, že
KSČM násilí ve své praktické
činnosti připouští.“, vyjadřuje
se 19. února ve svém článku pro
LN senátor Štětina. A pokračuje:
„...Obě strany hlasitě křičí, že je
porušována ta či ona občanská
svoboda. Předseda dělnické
strany Vandas se odvolával na
shromažďovací právo se stejnou
vehemencí, jako se na právo
vyjádření svého názoru dovolává
předseda KSČM Filip... KSČM
navíc obviňuje Senát a jeho

Co se děje v Tibetu aneb podpořte akci Vlajka pro Tibet
Za pár dnů si připomeneme den
práv Tibetu. V České republice
se k akci každoročně připojuje
víc a víc lidí, obcí a před třemi
lety zavlála poprvé tibetská
vlajka na budově ministerstva.
Jednalo se o ministerstvo
životního prostředí a nechal
ji tam vyvěsit ministr Bursík,
který se otevřeně postavil proti
potlačování lidských práv
v Tibetu.
Akce Vlajka pro Tibet se
celosvětově koná 10. března, aby
připomenula povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci ve Lhase
před 48 lety. Modročervené
vlajky se zlatým sluncem
vyvěšují čeští sympatizanti
svobodného Tibetu pravidelně od
roku 1996.
Čínské úřady se po nepokojích,
ke kterým došlo v Tibetu vloni,
bojí protestů „separatistů“.
Agenturní zprávy hovoří o tom,
že podle místních obyvatel jsou
už nyní v ulicích tibetských měst
stovky policistů. Objevily se už
i první protesty, které ale policie

tvrdě potlačila. Tibetské mnichy
na každém kroku hlídají policisté
v civilu. Zrovna tak palác Potala
ve Lhase, sídlo tibetských

prst na spoušti, když se do
Tibetu opět vydává se zbraněmi.
Napětí bude vládnout do té doby,
než armáda odejde z oblasti,“
prohlásil dalajlama.
Tibeťané mají k opakování
loňských nepokojů pádné
důvody. Příští měsíc uplyne rok
od povstání v Tibetu a obyvatelé
čínské autonomní oblasti si také
připomenou padesáté výročí
od chvíle, kdy dalajlama po
nezdařeném povstání Tibeťanů
proti čínské nadvládě utekl do
indického exilu.

14. dalajláma Tändzin Gjamccho

dalajlamů, je pod neustálou
kontrolou čínských vojáků.
Tibetský duchovní vůdce
dalajlama naznačil možnost
opakování loňských nepokojů
už při své návštěvě Německa
v květnu 2008. „Situace je tak
napjatá, že čínská armáda drží

Nebezpečí si dobře uvědomují
komununističtí vůdci v Pekingu.
Do oblasti už nyní povolali
tisíce příslušníků armády a
paramilitárních jednotek, a ulice
tibetských měst jsou tak jedny
z nejstřeženějších na světě. 19.
února se ve Lhase, správním
středisku tibetské autonomní
oblasti, sešli zástupci místní
vlády, vojska a policie a ve svém
prohlášení jasně vzkázali, že
„zadusí jakékoli náznaky násilí a
akcí dalajlamovy separatistické

usnesení ze snahy o potírání
myšlenek, což je účelová lež,
která má odvrátit nebezpečí
blížícího se soudního procesu.“
Rozhodnutí soudu o osudu DS
bude jistě mít nemalý vliv na
rozhodnutí soudu o ústavnosti

komunistické strany. V té
souvislosti jsem zvědavá na
to, jak se zachová České a
slovenské sdružení v Kanadě
(ČSSK), které přijímaní delegací
Parlamentu ČR podmiňuje
prohlášením neústavnosti
Pokračování na straně 12

T.G.M. v Hovorech
7. března tomu bude 159 let, kdy se v Hodoníně, tehdejším
Rakousku-Uhersku, narodil Tomáš Garrigue Masaryk.
Rádi bychom vám jej, milí čtenáři, připomneli pobídkou k
přečtení (ať už prvnímu či opakovanému) Čapkových Hovorů s
TGM, jež mají v kontextu celé české kultury výsadní postavení
a zůstávají čteny a vyhledávány proto, že jsou nejkvalitnějším
obrazem prvního českého prezidenta, a i proto, že jsou
mistrovským dílem jednoho z největších českých spisovatelů.
I když byly v době svého vydání kritizovány především z řad
fašizující se krajní pravice a komunistů, obecně se postupně staly
knihou-legendou. Literární kritika k ní přistupovala s respektem,
dokonce i sám Šalda, který se s Čapkem často dostával do sporů,
ji vysoce ocenil, když napsal, že životopisný portrét je zde kreslen
konkrétně, upřímně, nepozérsky, bez literární šablony. Hovory
navíc byly časem považovány za jakousi „učebnici demokracie“,
k čemuž přispěl zejména politický vývoj po druhé světové válce.
-shm-

kliky“.
I přes stovky policistů v ulicích
jsou ale Tibeťané odhodláni
bránit svá práva a mnoho z nich
chce bojkotovat oslavy Losaru,
tibetského nového roku. Místo
oslav hodlají věnovat tichou
vzpomínku těm, kteří byli
zatčeni nebo zabiti při loňských
nepokojích. Výzvy k bojkotu
oslav se už několik měsíců šíří

prostřednictvím textových zpráv
a e-mailů hlavně mezi mladými
Tibeťany a disidenty.
První protesty se objevily
ve východotibetském městě
Lithang už před dvěma týdny.
Policisté tam v neděli zatkli
sedmatřicetiletého mnicha
Lobsanga Lhundupa, který vyšel
Pokračování na straně 4

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
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.
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Editorial
V neděli jsem byla na demonstraci! Bylo to v Kanadě a jednalo se
o protestní akci proti rozhodnutí městských úředníků, podle kterého
by naše pláž, v létě tak plná sousedů z širokého okolí (nebo spíš
turistů a toronťanů ze vzdálenějších míst města než opravdových
sousedů), měla sloužit už výhradně jim. V zimě nám totiž chtějí
radniční bílé límce vstup na pláž zakázat. Bylo by nefér říct, že úplně.
Ne, to ne. Nesmí tam jen naši psi. V konenčném důsledku to ale
znamená totéž: pláž bude mrtvá. Jediní tvorové koupající se v jezeře
a užívající si prostoru pláže jsou totiž pejskaři a jejich mazlíci. Kdo
jiný by tam také v těch mrazech a vichru co pohledával?... Ale o tom
se rozepisovat nechci.
V souvislosti s touto událostí mě spíš přišlo na mysl, že jsem
naposledy „vyšla do ulic“ před dvaceti lety. To bylo v Praze a psal
se rok 1989. Je v tom pro mne spoustu symboliky. Nutí mne to
přemýšlet o těch revolučních měsících tehdy, o tom, s kým jsem je
prožívala a jak, kdo tu už není a kdo naopak tu dobu nepamatuje.
Musím se usmát, když porovnám své tehdejší motivy s motivy
demonstrace nedělní. Ano, je to legrační. Ale je to legitimní.
Při přípravě tohoto vydání, kdy jsem zpracovávala příspěvky
s tématikou ústavnosti KSČM, nesvobodou Tibetu a krátkou
připomínkou Masarykova narození mi znovu došlo, jaké zlo
s komunisty přichází, jakou chybu jsme tenkrát po revoluci udělali,
že jsme se nebyli schopni a ochotni s nimi rozloučit jednou pro vždy.
Jak je důležité vypořádat se s minulostí.
Stoupající preference KČSSD mne v klidu rozhodně nenechávají.
A vás?
Příjemné chvíle strávené s Novým Domovem vám všem, milí
čtenáři, přeje
Soňa H. Metcalfe

Přijďte si zacvičit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cvičební hodiny do 15. června 2008:
Děti - každou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tělocvik a gymnastika, lyžování v zimě
v tělocvičně klubu “Steeles West Gymnastics”
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jižně od křižovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)
____________
Dospělí - každou středu od 20:00 do 22:00 hodin
Prostná, aerobik, posilování
Volejbal - každé pondělí od 19:30 do 22:00 hodin
rekreační volejbal mužů a žen
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jižně od křižovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

Se zármutkem oznamujeme,
že nás dne 14. února 2009
opustila
paní

Jiřina Moravcová
Zemřela v nedožitých 87 letech
v Kensington Gardens v Torontu.
Jiřina chtěla poznat svět a ráda cestovala.

Pracovala jako vedoucí knihovny v plánovacím oddělení
torontské radnice a po ukončení svého zaměstnání se natrvalo
přestěhovala na farmu u Hendersonova jezera v Coe Hill.
Milovala své “nebíčko”, kde se plně věnovala zahrádce
a procházkám s českým fouskem Maxem.Byla výborná
kuchařka, jako pravá češka sbírala houby, v zimě lyžovala a
každou volnou chvíli užitečně vyplnila.
Na vlastní přání byla zpopelněna a poslední rozloučení se bude
konat v kruhu nejbližších přátel.
Za příbuzné v Čechách a přátele v Kanadě,
Zdeňka a Petr Šabatovi

CO-KDE-KDY

p19. února - 31. března,

Dotek českého skla, Výstava
tvorby předních českých
designerů skla: Ronyho Plesla,
Jiřího Šuhájka, Jiřího Kubelky,
Richarda Čermáka a Lenky
Čermákové. Místo: Geoffrey
Diner Gallery, 1730 21st Street,
NW, Washington, DC 20009, USA.
Více info: www.dinergallery.com

p28. února, sobota, celý den,
Sokolské zimní hry, Horseshoe
Valley, ON. Bližší informace:
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).

p2. 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,
www. promusica.qc.ca,
info@promusica.qc.ca
nebo Place des Arts Box Office, tel. (514) 842-2112.

p3. března, úterý, 19:00 hod,

koncert Pražákova kvarteta u
příležitsti českého predsednictví EU.
Na programu díla F.X. Richtera,
L. Janáčka a A. Dvořáka.
Koná se v Dominion-Chalmers
United Church, 355 Cooper
St., Ottawa. Vstupné $15,
mládež a senioři: $10.

p

4. března, středa, 13:00 hod,
setkání seniorů v salonku
kostela sv. Václava - promítání.
Adresa: 496 Gladstone Ave.,
Toronto. Před setkáním se
koná ve 12:00 hodin mše
svatá. Informace Františka
Gigalová 416 925-8771.

p7. - 29. března, 14:00 - 17:00

hod, Vernisáž malířky Marie
Gabánkové u příležitosti
zahájení její výstavy PUZZLE.
Loop Gallery, Queen West
Gallery District, 1174 Queen
St. W., Toronto.
Info: www.loopgallery.ca.

p18. března, středa, 13:00 hod,

setkání seniorů, Kostel sv. Václava,
přednáška (téma bude upřesněno).
Informace Františka Gigalová
k
(416) 925-8771.

Nový Domov 26.2.2009

Pracovní pobyty pro mladé lidi

SOKOL GYMNASTIC ASSOCIATION OF TORONTO
Member of Sokol Canada, promoting physical fitness since 1931

TLOCVINÁ JEDNOTA SOKOL TORONTO
lenská jednota Sokolské upy Kanadské, inná v rozvoji tlesné zdatnosti od r. 1931
__________

Incorporated by the Province of Ontario by Letters Patent dated June 26, 1957
______________________________________________________________________________________________________

496 Gladstone Avenue, Toronto, ON, M6H 3H9

Pozvánka
na 78. valnou hromadu
Tlocviné jednoty Sokol Toronto

Take notice that the
78th Annual General Meeting of
Sokol Gymnastic Association of Toronto

která se bude konat
v nedli 8. bezna 2009
ve 14:30 hodin

will be held on
Sunday, March 8, 2009
at 2:30 p.m.

ve spoleenské místnosti kostela sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto, Ontario

in the Social Hall of St. Wenceslaus Church
496 Gladstone Avenue, Toronto, Ontario

Poad

1. Call to order - President, sister Hana Jurásek
2. Approval minutes of previous General meeting
3. Reports of Officers:
a) President
b) Secretary
c) Director of Men
d) Director of Women
e) Director of Education f) Historian
g) Membership Director h) Social Director
i) Kitchener-Waterloo-Guelph Branch
j) Treasurer
4. Report of the Audit committee
5. Sokol pledge of new members
6. Presentation of Sokol Canada Honorary Award
and Miroslav Tyr medals
7. Approval of all reports, ratification of acts of
the outgoing Board of Directors
8. Report of the Nominating commission
9. Election of the Board of Directors
10. Election of the Audit committee
11. Determination of membership fees
12. Report on Sokol Canada activities
13. Motion for the realization of the six summary
points of Sokol Canada's Convention
14. New motions, questions, announcements
15. Remembrance: T. G. Masaryk and Sokol
16. Adjournment
Nazdar!

Jan Waldauf

Full time SERVER

Tatiana Jantoska

Inuitský vesmírný hlas Tanyi Tagaq

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

Tanya Tagaq pochází z etnika
kanadských Inuitů a inspiruje
se zpěvy, jimiž si kdysi ženy
krátily dlouhé polární noci.
Spolupracuje s islandskou
zpěvačkou Björk a účinkovala
například s renomovaným
Kronos Quartetem v newyorské
Carnegie Hall.
Nenechte si ujít!
www.palacakropolis.cz,
www.tanyatagaq.com
-shm-

Zahraniční studenti v kanadských školách

určena potenciálním zájemcům
z řad zahraničních studentů,
jejich rodičům a partnerským
agenturám.
Na stránkách se dozvíte o

NOW HIRING!

or call 416-504-5787

starostka ( Presiodent)

Nejznámější současná inuitská
umělkyně pocházející z
kanadského teritoria Nunavut
vystoupí 17. února v Ústí nad
Labem (Národní dům, 20 hodin)
a 18. února (20 hodin) v rámci
cyklu Respect Plus v pražském
Paláci Akropolis.
Legendární zpěvačka přijíždí
představit své poslední album
Blood. Její futuristické pojetí
hrdelního zpěvu za doprovodu
elektroniky a cella předvádí
zcela nový druh vokální magie.

Zmíněný článek přinesl
nebývalou odezvu ve formě
žádostí o doplňující informace
a místo, kam se s žádostí o stáž
či pracovní prázdniny v Kanadě
obrátit.
Detailní informace o povinných

dokladech a podmínkách účasti
k jednotlivým programům
naleznete na webových stránkách
velvyslanectví Kanady v ČR
www.canada.cz, sekce Programy
mobility mládeže. Další otázky
lze adresovat na e-mailovou
adresu mobilita@canada.cz.
Pokud vás některý z programů
oslovil, vyplňte žádost a zašlete
ji s dalšími potřebnými doklady
na adresu Velvyslanectví Kanady
v Praze (Programy mobility
mládeže, Muchova 6, 160 00
Praha 6). Žádosti se vyřizují v
pořadí, v jakém přišly, nikoliv
podle data odjezdu žadatele. Po
vyčerpání počtu míst pro daný
rok bude na webových stránkách
velvyslanectví uveřejněno
upozornění, že byl příjem žádostí
zastaven.
POZOR! Velvyslanectví
nepřijímá žádosti k programu
Pracovní prázdniny pro studenty
(SWAP), který administrativně
spravuje agentura GTS Travel,
jež vaši žádost i zpracuje.
-shm-

Please e-mail resumes to helen@theprague.ca
Hana Jurásková

jednatel / Secretary

Věděli jste o tom, že 20%
studentů státních základních a
středních škol v Kanadě tvoří
cizinci? Při jednom ze svých
transatlantických přeletů jsem
se dala do řeči s mladinkou
maďarskou studentkou, která
se vracela na prázdniny domů.
Nedalo mi to, abych nepátrala
jakým způsobem se do Kanady
na studia dostat...
Kanadská asociace státních škol
(CAPS) vytvořila webovou
stránku www.caps-i.ca, která je

Pracovní programy pro mladé
lidi v Kanadě
V minulém vydání Nového
Domova jsme na straně 3
uveřejnili článek „Pracovní
pobyty pro mladé lidi“, který
krátce informoval o možnostech
lidí od 18 do 35 let věku pobývat
v druhé zemi (Kanadě/České
republice).

Agenda

1. Zahájení - starostka sestra Hana Jurásková
2. Schválení zápisu o minulé valné hromad
3. Zprávy inovník:
a) starostky
b) jednatele
c) náelníka
d) náelnice
e) vzdlavatele f) kronikáky
g) matrikáky h) peds. zábav. vboru
i) poboky Kitchener-Waterloo-Guelph
j) pokladníka
4. Zpráva revizního sboru
5. Sokolsk slib novch len
6. Pedání estného uznání upy Kanadské a
medailí Miroslava Tyr e
7. Schválení v ech zpráv, udlení absolutoria
odstupujícímu vboru
8. Zpráva návrhové komise
9. Volba vboru
10. Volba revizního sboru
11. Stanovení v e lenskch píspvk
12. Zpráva o innosti Sokolské upy Kanadské
13. Návrh na provedení 6 bod závru sjezdu
Sokolské upy Kanadské
14. Volné návrhy, dotazy, oznámení
15. Vzpomínka: T. G. Masaryk a Sokol
16. Ukonení

3

kanadském systému vzdělávání
a můžete si vybrat školu na
základě řady kritérií. CAPS
sdružuje 50 škol z devíti
kanadských provincií.
Doufám, že se i české děti
a jejich rodiče do programu
zapojí a dostanou tak šanci brzy
se naučit jazyk, poznat jiné
tradice a zvyky. Získají skvělou
zkušenost, která byla po dlouá
léta našinci upírána. Je na čase
dát dětem šanci. Hodně štěstí!
-shm-

416.922.7775
416.626.9779
1.877.922.8775

TOLL FREE

tatianatravel08@yahoo.com
www.intertravel.ca

2009 SPRING / SUMMER
FLIGHTS TO EUROPE
ON SALE NOW!

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

DON’T HESITATE, CALL TODAY!
I N TE R N ATI O N A L TR AVE L
208 Bloor St. West, Suite 505
Toronto, Ontario M5S 3B4
IATA 67504986 TICO reg. 50016556

We offer numerous packages
to many southern destinations!
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podmínek příměří. Nebude-li tato
podmínka splněna, doprava a
obchod tunely bude pokračovat,
pokud toto území Izrael na
dlouhou dobu neobsadí.

Tunely do Gazy
Jedním z izraelských cílů, v
rámci bojů o paciﬁkaci Gazy, je
ukončit nebo alespoň podstatně
snížit pašování zbraní tunely
přes Filadelfský koridor, což je
pruh území, který separuje Egypt
od Gazy. Velké množství tunelů
umožňuje dopravu zbraní a to
včetně raket, kterými Palestinci
z Gazy ostřelují izraelská města.
Nikdo zatím přesně neví, kolik
takových tunelů existuje. Podle
zpráv z Egypta bylo v roce 2004
objeveno jen dvacet tunelů, v
roce 2005 už dvacet pět, ale v
roce 2006 sedmdesát tři a v roce
2007 to bylo už sto devatenáct.
Podle Los Angeles Times z 10.
ledna 2009 je vždy v provozu 10
až 30 tunelů. Tunely jsou různé
velikosti, největšími by prý mohly
projet i železniční vagóny. Tunely
jsou vykopány v hloubce až
osmnáct metrů, zatímco izraelské
bomby mohou vytvořit krátery
jen sedm metrů hluboké. Na
egyptské straně se pašováním
zabývá až 6 tisíc lidí. Tunely
jsou vybaveny elektrickým
vedením a elektromotory, které
umožňují pohyb nejrůznějšího

a Pokračování ze strany 1:

zboží od potravin a benzínu až po
výbušniny a rakety.
Zatímco izraelské pozemní síly
bojovaly s ozbrojenci Hamasu
v ulicích měst, izraelská letadla
intenzívně bombardovala cíle
podél 9 km dlouhé hranice s
Egyptem, kde tunely vyúsťují na
území Gazy. Podle amerických
zdrojů byla většina zbraní, s
kterými Hamas nyní bojuje,
dopravena tunely. Tunely však
nejsou dopravovány jen zbraně,
výbušniny a rakety. Tunely je
provozován čilý obchod od roku
2007, kdy se v Gaze zmocnil
Hamas vlády, vyvraždil či donutil
k útěku exponenty Fatahu a
hranice byly pak do značné míry
uzavřeny. Pašované zboží tunely
je také primárním zdrojem příjmů
pro beduínské kmeny, které jsou
egyptskou vládou zanedbávány.
Z některých beduínských kmenů
se staly prosperující obchodníci
s potravinami a benzínem.
Palestinci v Gaze samozřejmě
usilují o umožnění pravidelného
provozu a obchodu s Egyptem.
Je to jedna z jejich hlavních

Izraelská strana zase mnohokrát
zdůraznila, že pro uzavření
příměří je zastavení dodávek
zbraní tunely nezbytnou
podmínkou. Jestliže toho nebude v
současné válce dosaženo, výstavba
nových tunelů a pašování zbraní
bude pokračovat. Ovšem úplné
zničení tunelů vojenskou silou
je velmi obtížné. Izrael má jen
omezené zdroje k tomu, aby
pohraniční oblast kontroloval.
Nedařilo se mu to ani v době,
kdy měl Gazu pod svojí správou.
Tehdy však obchod tunely zdaleka
nedosahoval takového objemu
jako za vlády Hamasu, který
počet tunelů zmnohonásobil a
technicky vybavil. Podle zdrojů z
Pentagonu, íránské rakety Grad,
které zasáhly loňského roku město
Aškelon, jsou poměrně velké
zbraně, které by nemohly uniknout
pozornosti izraelských leteckých a
pozemních hlídek. Takže musely
být dopraveny do Gazy jedině
rozměrnými tunely.
Bohaté rodiny v pohraničním
městě Rafáh poskytly svoje
soukromé domy a pozemky
ke kamuﬂovaným vstupům a
výstupům z tunelů a za svoje
služby pobírají od Hamasu značně
vysoké částky - obvykle procenta
z ceny pašovaného zboží. Podle
zdrojů z Egypta, v lednu bylo
izraelským bombardováním
poškozeno na 60% tunelů, ale

způsobené škody mohou být
snadno a rychle opraveny.
Podle některých amerických a
izraelských expertů nemůže být
výstavba tunelů a jejich provoz
účinně zastaven bez diplomatické
smlouvy s Egyptem. Kongres
Spojených států kritizoval Egypt
za tolerování výstavby a provoz
tunelů vzhledem k obrovské sumě
- 2 miliardy dolarů ročně - kterou
USA platí Egyptu za udržování
míru s Izraelem. Egyptská strana
se vymlouvá, že podle smlouvy
s Izraelem může mít na hranici
s Gazou jen 750 pohraničníků,
kteří nestačí kontrolovat všechny
aktivity podél hranice. Těžko říct,
zda je to známka neschopnosti,
nebo jde o projev jistého stupně
sympatií s Palestinci v Gaze.
Kongres Spojených států navrhl
zredukovat zahraniční pomoc
Egyptu o $100 000 do doby,
než egyptské úřady vystupňují
úsilí o zastavení pašování.
Bushova administrativa tento
návrh odmítla, ikdyž Egypt slíbil
vynaložit $23 miliónů z pravidelné
americké pomoci na hlídání
hranice a k vycvičení pohraniční
stráže v používání moderní strážní
techniky (dodané z USA včetně
instruktorů).
Podle egyptské strany, jak už
bylo výše zmíněno, se pašováním
tunely živí na šest tisíc beduínů.
V zemi, kde 40% obyvatel žije z
příjmu méně než $2 denně, může
uzavření tunelu a znemožnění
obchodu s Palestinci v Gaze
vést k lidovým protestům proti

egyptské vládě. Beduíni nejsou
žádní velcí sympatizanti s
Palestinci nebo Al-Káidou, ale
pašování do Gazy je pro ně
otázkou života v dostatku nebo v
nesnesitelné bídě. Bývalý vysoký
úředník Pentagonu Schenker,
nyní jeden z hlavních pracovníků
ústavu Washington Institute for
Near East Policy, prohlásil, že
zanedbávání beduínských kmenů
egyptskou vládou je příznakem
nezájmu a bující korupce. Jeden
z beduínských obchodníků, který
se pašováním do Gazy zabývá,
řekl novinářům, že egyptská
pohraniční policie je často
podplacená, aby žádný zátah na
pašeráky nepodnikla a neuzavřela
objevené tunely. „Co jiného
nám zbývá?“ dodal „…jestliže
zastavíte dopravu tunely, bude to
mít neblahý vliv na 90% našeho
obchodu.“
Vtírá se myšlenka, proč Hamas
nepostavil celou řadu spolehlivých
podzemních krytů pro svoje ženy
a děti, když byl schopen postavit
více než sto, možná dvě stě tunelů
určených k pašování zbraní a
jiného zboží. Měl na to dost času
a celou armádu nezaměstnaných
obyvatel Gazy. K válce po
celá léta provokoval Izrael
ostřelováním izraelského území
raketami, takže si mohl spočítat
na prstech jedné ruky, jaká bude
odezva. Hamasu však zřejmě o
ochranu civilního obyvatelstva
nešlo a stále nejde. Z padlých
se přece stanou „mučedníci“
a obrázky jejich mrtvol jsou
vítaným propagačním materiálem
pro politické cíle Hamasu.
Jiří Breber

TIBET

do ulic města a provolával „Ať
žije dalajlama“, „Nezávislost pro
Tibet“ a „Ne oslavám Losaru“.
Po dvaceti minutách byl zatčen.
O den později vyšla na jeho
podporu do ulic protestní
skupina. „Viděl jsem stovky
lidí, jak pochodují městem a
křičí Ať žije dalajlama. Za pár
minut už byla na místě policie
a začala demonstranty bít,“
řekl listu The Washington Post
majitel místního pekařství Čou
Siouťün. Podle organizace Free
Tibet skončilo ve vězení 24
demonstrantů a šlo o největší
protesty od loňského března.
Ozbrojené složky incident
přiznávají, ale oﬁciálně o něm
nikdo nechce hovořit. „Nesmíme
sdělovat pravdu o tom, co se těm
lidem stalo. Na to jsou pravidla,“
sdělil policejní důstojník
z Lithangu v telefonickém
rozhovoru novinářům již
zmíněného The Washington Post.
Místní vláda zareagovala
na náznak nepokojů velmi
ostře. Hned v úterý nechala
zavřít obchody i hotely. Mniši
podle nových pravidel nesmí
protestovat. Mluvčí ministerstva
zahraničí na to konto minulý
týden uvedla, že „je v Tibetu
stabilní situace“.

Peking se od loňských
nepokojů pustil do „vlastenecké
výchovy“ mnichů. Výsledkem
je, že duchovní častěji listují
v čínských zákonech než v
buddhistických spisech. Nehledě
na to, že některé kláštěry
byly vyklizeny nebo úplně
zrušeny. Asociace buddhistů v
himálajském regionu dokonce
změnila své stanovy. Podle

muziku v mobilních telefonech.
V posledních týdnech zatkly
bezpečnostní složky v Tibetu
více než 80 lidí.
Velkým příznivcem represivní
politiky v oblasti je sám Čang
Čching-li, tajemník Komunistické
strany v největším čínském
autonomním regionu. Právě
on podporuje přísná pravidla i

Tibet , jak jej vidí satelit, ve své přírodní krase a na politicke mapě
nových pravidel musí všichni
místní buddhisté odmítnout
dalajlamu. Nové stanovy
vyzývají mnichy, aby „viděli,
že 14. dalajlama je vůdce
separatistů, kteří usilují o
nezávislost Tibetu a jen loajální
hračkou protičínských západních
sil“.
Tvrdší bezpečnostní pravidla
od loňska pociťují nejen mniši,
ale i obyčejní lidé. Policie je
stíhá nepříklad za „reakční“

pro cizince, kteří se do oblasti
chystají.
K důkladně hlídaným místům
kde loni vzplály protesty,
patří především hlavní město
autonomní oblasti Lhasa, ale
také město Sia-che v provincii
Kan-su, kde leží klášter Labrang,
klášter Tongren v provincii
Čching-chaj nebo město Lithang
v provincii S’-čchuan. Novináři
se do Tibetu dostanou jen s
předchozím svolením čínských

úřadů. Do blízkosti Labrangu,
centra tibetské vzdělanosti, se
na začátku února přesto tajně
dostali dva francouzští novináři
a strávili ve městě dvě noci.
Paramilitární jednotky, policisté
a vojáci podle nich byli všude.
Jakoby všechno toho, co za
padesát let komunistická
Čína udělala v potlačování

(foto NASA, Wikipedia)

tibetského národa, jeho identity
a duchovního bohatství nebylo
dost, Čínské orgány schválily
návrh regionálních poslanců
v Tibetu, aby se 28. března
slavil takzvaný Den osvobození
nevolníků. Tibeťané si v tento
den připomínají výročí potlačení
protičínského povstání, po
němž tibetský duchovní vůdce
dalajlama uprchl do exilu.
Vyhlášení svátku na tento den
je tak dalším pokusem udusit
sympatie Tibeťanů k dalajlamovi.

„Tibetští nevolníci a otroci, kteří
tvořili přes 90 procent obyvatel
regionu, byli 28. března 1959
osvobozeni poté, co centrální
vláda potlačila ozbrojené
povstání, jež zrežíroval dalajlama
a jeho stoupenci,“ citovala ze
zdůvodnění svátku agentura
Nová Čína.
Po tibetském národě se
jednoduše chce, aby si
připomínal výročí „pádu
feudalismu a ekonomické
výdobytky“, jež tam čínská vláda
přinesla, nikoli potlačení svého
povstání.
Kontroverzní krok čínských
úřadů navíc přišel v roce,
kdy si Tibeťané připomínají
50. výročí od povstání. Po
invazi čínských sil do Tibetu
v roce 1949 následovala snaha
přeměnit buddhistický feudální
řád regionu v socialistickou
sekulární společnost. V březnu
1959 Tibeťané povstali a pokusili
se čínské okupanty vyhnat. Po
dvaceti dnech bylo povstání
krvavě potlačeno a dalajlama
uprchl do exilu.
Čína prohlašuje, že Tibet
byl vždy její součástí, mnozí
Tibeťané však upozorňují na to,
a
že jejich země byla po staletí
Dokončení na straně 11 - TIBET
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CO VY NA TO, VÁŽENI
ČTENÁŘI NOVÉHO
DOMOVA?
Po přečtení čísla 2 Nového
Domova z 29. ledna 2009, jehož
současné redaktorské radě přeji
mnoho úspěchů, jsem se trochu
zamyslel nad řádky věnované
právě skončenému prezidentství
G.W. Bushe.
Nehodlám polemizovat, jak bude
souzen prezident Bush ml. v
budoucnosti, ale rozhodně stojí
za úvahu jeho prezidentstvi z
našeho současného pohledu.
Jeden fakt na mě přímo čišel
z članků pana Brebera, Ulče a
Cíchy: Je to Republikán, tak
se ho musime zastat. Taková ta
skutečně sportovní loajálnost,
která už nadělala v politice velké
škody!
Ta je na místě na sportovnim
stadionu, ale rozhodně ne v
rozhodování, které ovlivňuje
náš denní život! Ono je něco

jiného být loajální třeba Maple
Leafs a je také něco úplně jiného
být loajální politické straně, i
když pod jejím jménem se dějí
svinstva nevidaná.
Co vlastně dokázal prezident
Bush ml.? Podařilo se mu zničit
vše, co kolega Republikán
prezident Reagan dokázal
vytvořit - pýchu být Američan!
To, že nejen Američanům,
ale celému světu vzal USA
- ještě v roce 2000 silnou,
demokratickou a ekonomicky
i vojensky nepopiratelnou
supervelmoc číslo 1 ve světě
a udělal z ní ﬁnančního vazala
Číny! Dnes je vojensky na
pokraji vyčerpání z nedokončené
akce v Afghánistánu a téměř
ekonomickým trpaslíkem!
Udělal z USA zemi, jejíž občané
když cestují (pokud si to vůbec
mohou dovolit), tak se raději
vydávají za Kanaďany, protože
americký pas - kdysi pýcha
držitele - je dnes téměř na obtíž!

konec staršího básníka
bylo krásně
psal jsem básně
v domnění
že je laici
děti znalci
ocení
opojen kuráží
psal jsem je na pláži
do písku
leč Múza nestálá
zas někde chlastala
nebyla nablízku
zájmena předložky
měnil jak ponožky
o verších nemaje ponětí

zasloužím do držky
možná i předkožky
odnětí
z vln vyšla Venuše spanilá
básně si přečetla pravila:
-co je to za bludy
co je to za dílo?moři pokynula
moře se rozlilo
po písku
teď sedím v pivnici
píšu definici
básníka
zdá se býti znamenitá
ale mě se netýká

Udělal z USA zemi, kde v Indii
na turistických atrakcích nechtějí
brát americký dolar!
Prezident Bush ml. zatočil s
terorismem? V Iráku, za doby
Saddáma, kdyby se objevil
jediný člen Al-Káidy (pokud by
se vůbec odvážil tam vkročit),
tak jeho návštěva by měla velmi
krátkého trvání s tragickým
koncem. Po pádu Saddáma,
kterého Rumsfeld vzýval jako
naději Středního Východu a po
“demokratizaci” Iráku tam
měla, a možná dosud má, AlKáida náborové a výcvikové
středisko, kde se její členové
mohli trénovat na skutečných
amerických vojacích!
Absurdni? Bohužel!
Proč o tom píši? Protože je
nutné při volbách ať už v USA,
Kanadě nebo kdekoli jinde, se
dívat hlavně na kvality toho,
kdo nás povede, nikoliv na jeho
stranickou legitimaci!!

Prezident Bush ml. byl
jako prezident USA totálně
neschopný diletant, který
způsobil obrovské škody.
Snažit se to zamluvit možným
hodnocenim v budoucnosti je
lhaní si do vlastni kapsy!
V Kanadě máme také
“challenges”, kdy je nutné se
dívat kdo je ten, co se uchází o
to nás vést do budoucnosti. Jak
rychle se to mění!
Liberál Martin byl podle mého
jeden z nejlepších politiků,
které Kanada měla. Ne proto, že
byl liberál, ale proto, že mu to
myslelo. Jeho nástupce Dion?
Katastrofa! Ne proto, že by
byl Liberál, ale proto, že by na
pozici předsedy vlády byl totálně
neschopný!
Čas od času uděláme chyby.
Také jsem volil kdysi
Mulroneyho. Ne proto, že byl
Konzervativec, ale proto, že se
zdál schopný. Schopný byl, ale
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do vlastni kapsy! Volil jsem ho
na jedno obdobi!!
Opět proč o tom píši? Na
politické scéně Kanady získává
stále více prominence vůdce
NDP J. Layton. Inteligentní
a velmi ambiciózní politik.
Bohužel vede nesprávnou
stranu!
To nic nemění na tom, že jeho
poslední trik s koaliční vládou,
kterou mu naivní Dion spolkl
i s navijákem, dává nám na
vědomí, že tento politik se
nebude štítit žádného triku, aby
se dostal k moci a nebo alespoň
na ministerské křeslo! A tak je
na nás voličích dávat pozor, aby
mezi těmi, které volíme, nebyly
typy politiků jako Bush ml.,
Clark nebo Dion!
Je už jedno, zda je to Liberál
nebo Konzervativec. Hledejme a
volme schopné a ne straníky.
Vladimír Kalas, Burlington, ON

Vladimír Cícha

protože
kdo nelže
ale říká všechno jinak
a v teple cítí žár
ve světle slunce
ve vodě víno
a ve víně krev
kdo jde loukou v srpnovém
slunci
na dlani srdce jak časovanou
bombu
a posedlý je kvadraturou
kruhu...
jen takový člověk
je básník

k

Valentýnský ples byl báječný!
Tradiční společenský ples uspořádala letos farnost sv. Václava na
svatého Valentýna, v sobotu 14. února.
Večer zahájil pan farář Libor společně s Olgou Turokovu, jež
představila také mladý taneční pár Cheryl Henry a Scotta Koshmana
ze skupiny Mixed Blood Entertainment z Ottawy. Ti předvedli líbivý
rytmický tanec lindy hop v rytmu swingu. (Jen na okraj – lindy
hop je v podstatě pouliční tanec vyvinutý v Harlemu, Manhattanu
a New Yorku koncem 20. let minulého století. Objevil se společně
se swingem. Jde o směsici amerických tanců , které se od té doby
vyvíjejí dodnes. Kombinuje pohyby a improvizace afrických
tanců s přesnou osmidobou stavbou tanců evropských. Africké
tance obvykle oddělují muže od ženy, zatímco evropané vynalezli
tanec párový.) Mladý pár byl úžasný a bezprostřední, všem velice
zpříjemnil večer, stejně jako i vtipné průvodní slovo Olgy Turokové
během večera.
Tombola završila dobrou náladu hodnotnými cenami, na jejichž
pořízení se podílely organizace – TCT Jerryho Formánka, Akuna
Zdenky Forstové, ČSA, GK ČR v Torontu, Nitra Travel Blanky
Haničákové a někteří jednotlivci: Jiří Kubečka, Brigita Hyklová,
Edita Tománková, Iveta Maxwell a další.
Odhadem bylo v tombole uloženo cen za zhruba šest set dolarů.
Výherci si odnášeli užitečné věci - knížky, cestovní kufry, sady
skleniček, kazetové toaletní soupravy, dárkové koše a mnoho
dalšího.
K tanci hrála skupina Melody Masters, o vynikající večeři se
postaraly Milena Ulrychová, Božena Bílková, Věra Strnadová a
Hana Jurásková. Hosté oceňovali i sváteční výzdobu Andrey Valové.
Společenský ples byl jedním slovem báječný! Krásné vzpomínky na
něj si odnášely i dvě oslavenkyně – Brigita Hyklová a Irena Prikler,
jimž celý sál svorně zazpíval ono Happy Birthday.
Pokud jste neměli možnost se valentýnského plesu zúčastnit, pak
vězte, že za rok se bude pořádat další. Nenechte si jej tentokrát ujít!
Text a foto: Věra Kohoutová
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Zpravodajství ze staré vlasti
k

11. února
Václav Klaus pochybuje o
tom, zda vrcholná evropská
schůzka, končící až v časných
ranních hodinách, může přinést
racionální řešení nynější
ekonomické krize. Vyplývá to z
Klausova středečního vystoupení
na semináři v Paříži, jež vedlo
k úvahám, že český prezident
zpochybňuje mimořádný summit
Evropské unie, který byl ve
středu ohlášen. Pražský hrad
však takovou interpretaci odmítl
a prohlásil, že prezidentova slova
byla vytržena z kontextu.

k

Najpočetnejšou vekovou
skupinou ľudí liečiacich sa zo
závislosti od drog sú užívatelia
od 20 do 24 rokov. “Priemerný
vek sa za desať rokov zvýšil
približne o tri roky,” uvádza
sa v správe o komplexnom
vyhodnotení plnenia Národného
programu boja proti drogám za
roky 2004 až 2008. V súvislosti s
užívaním psychoaktívnych látok
zomrelo v roku 2007 celkovo
85 ľudí, z toho priamo na
predávkovanie 28. V roku 2007
z 687 klientov poberalo vyše 42
percent dávku v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke. Priemerné
mesačné náklady na jedného z
nich predstavovali v roku 2006
približne 17.000 Sk (564,3
eura). Najväčšie zastúpenie v
programoch týchto zariadení
mali užívatelia metamfetamínov.

k

Společnost uprchlého milionáře
Radovana Krejčíře DKR Invest
se opět snaží prodat dům na
Karlově náměstí v Praze.
Kupcem je tentokrát akciová
společnost Těšínská tiskárna,
která podle dostupných údajů
patří Naděždě Krejčířové,
podnikatelově matce. Vyplývá to
z internetových stránek katastru
nemovitosti.

12. února
Bývalý prezident Václav Havel
zůstává v domácím léčení, cítí se
dobře a až do konce února nemá
v plánu žádný pracovní program.
Na dotaz ČTK to uvedla Havlova
kancelář. Část rekonvalescence
stráví Havel v zahraničí. Podle
neoficiálních informací bude v
druhé půlce tohoto měsíce patrně
v rakouských Alpách. Kancelář
ovšem zemi Havlova pobytu
nepotvrdila s ohledem na jeho
soukromí. Havel byl v lednu v
motolské nemocnici, ocitl se v
ohrožení života.

k

Památník Ležáky na Chrudimsku
získal unikátní záběry z roku
1947. Tehdy se konala spontánní
štafeta, která měla připomenout
tragické události z roku 1942. Na
snímku jsou i sestry Šťulíkovy
a František Pelikán, tedy jediní
obyvatelé osady, kteří přežili
nacistickou odvetu za atentát na
říšského protektora Reinharda
Heydricha. Dokument zachycuje
vypálenou osadu v roce 1947,
kdy ještě nebyly postaveny
žádné pomníky.

Česká onkologická společnost
má podle jejího předsedy
profesora Jiřího Vorlíčka pro
lidi s rakovinou dobrou zprávu loni poprvé všichni onkologičtí
pacienti v Česku, kteří přišli k
lékaři, měli stejně kvalitní léčbu
jako nemocní ve starých zemích
EU. Pro letošní rok je smluvně
dohodnut obdobný objem péče a
je domluveno, že se o penězích
znovu bude jednat v pololetí,
pokud by kvůli hospodářské krizi
chyběly.

k

Oběti domácího násilí by mohly
již brzy mít ochranu nejen
před případnými fyzickými
útoky doma, ale i před
pronásledováním a obtěžováním
mimo bydliště. Soudy už
možná nebudou rozhodovat
jen o prodloužení vykázání
agresivních osob z domova,
ale mohly by jim také zakázat
blízké sledovat či stíhat. Počítá
s tím vládní novela občanského
soudního řádu, kterou v prvním
čtení podpořila sněmovna.
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Do Prahy přiletěly čtyři
rodiny z Barmy, kterým Česká
republika udělí azyl. Skupina
16 Barmánců s pěti dětmi
ihned odjela do integračního
střediska v severních Čechách.
Přidají se tak ke skupině, která
přiletěla do ČR koncem loňského
října. Barmánci mají za sebou
pohnuté osudy a traumatické
zážitky z útěku z rodné země.
Neměli přístup ke zdravotní
péči a hrozilo jim vězení. Česká
republika už loni v říjnu přijala
první třiadvacetičlennou skupinu
z Barmy. I druhou skupinu ve
stejném táboře čeká půlroční
výuka češtiny a seznamování s
místními reáliemi.

13. února
Prezident Václav Klaus podepsal
novelu trestního řádu, která
znemožňuje zveřejňování
informací z policejních
odposlechů. Novináři na
Klause naléhali, aby zákon
vetoval, protože podle nich
zasahuje do svobody projevu.
S žádostí o odmítnutí zákona
se na prezidenta obrátila i
Unie vydavatelů, Světová
asociace novin, mezinárodní
organizace Reportéři bez
hranic (RSF). Obdobnou
prosbu Klausovi zaslalo 14
šéfredaktorů významných
českých médií. Podle nich zákon
zásadně zasahuje do ústavou
zajištěné svobody projevu.
Klaus šéfredaktorům mimo jiné
odpověděl, že je neregulérní
na podporu privátních aktivit
argumentovat zájmem veřejným.
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ČSSD poslala do sněmovny
návrh zákona, kterým chce
zabránit privatizaci pražského
ruzyňského letiště. Norma má
jediný paragraf, podle něhož
budovy i letištní plocha musejí
patřit státu. O privatizaci Letiště
Praha rozhodla loni v červnu
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vláda. Očekávaný výnos činí asi
100 miliard korun. Generální
ředitel a předseda představenstva
Miroslav Dvořák odhaduje ale
reálnou cenu na 75 miliard.
Podle šéfa poslaneckého klubu
ČSSD Bohuslava Sobotky
podnikne jeho strana všechny
kroky k tomu, aby vláda letiště
prodat nemohla.

k

Privatizace Českých aerolinií se
nezúčastní americká společnost
Delta Air Lines ani tchajwanské
aerolinie China Airlines. Jedinou
velkou leteckou firmou, která
potvrdila účast v privatizaci, tak
zatím zůstává ruský Aeroflot.
Jak ale před několika dny
napsal ruský list Vedomosti,
záměr koupit ČSA naráží na
odpor členů dozorčí rady.
Proti účasti v soutěži se údajně
vyslovil mimo jiné předseda
dozorčí rady a ruský ministr
dopravy Igor Levitin. Výběrové
řízení na nového majitele ČSA
vyhlásilo ministerstvo financí 5.
února. Zájemci mohou podávat
přihlášky do 23. března do 12:00,
nový majitel by měl být znám
nejpozději do 30. září letošního
roku. Do prodeje jde celý balík
akcií státu, který tvoří 91,51
procenta základního kapitálu
ČSA. Ve druhém kole tendru
bude jediným kritériem cena.
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O letenku do své vlasti mohou
od pondělí žádat cizinci, kteří
přišli v Česku v důsledku
hospodářské krize o práci. Spolu
s ní dostanou také 500 eur (asi
14.000 korun). Pomoc českého
státu s dobrovolným návratem
bude moci využít v první fázi
2000 cizinců. Stát tak chce
zabránit tomu, aby se propuštění
cizinci v Česku dostali do
ilegality. Podle ministerstva
vnitra může přijít do března o
práci 12.000 cizinců. Do půl
roku vyprší pracovní povolení
68.000 cizinců. Vláda počítá s
úvodními náklady ve výši 60,7
milionu korun. Navrhuje omezit
udělování dlouhodobých víz a
důkladnější kontroly agentur
zaměstnávajících cizince v ČR.
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Rómsky univerzitný štipendijný
program ponúka štipendiá
rómskym vysokoškolským
študentom denného štúdia. Na
prospechové štipendium na
školský rok 2009/2010 sa môžu
prihlásiť všetci rómski študenti,
ktorí budú študentmi denného
alebo postgraduálneho štúdia
na niektorej z univerzít alebo
vysokých škôl akreditovaných
Ministerstvom školstva SR a
spľňajú všetky kritériá. Prihlásiť
sa môžu aj študenti, ktorí sa budú
hlásiť na vysokú školu a plánujú
začať študovať od septembra
2009. Viac informácií aj na
http://ref.rmusp.org.

14. února
Počet nezaměstnaných v lednu
rostl nejrychleji v historii
České republiky - o práci
přišlo dalších 46 tisíc lidí. Míra

nezaměstnanosti prudce vzrostla
na 6,8 procenta z prosincových
šesti procent. Podle ekonomky
Raiffeisenbank Heleny Horské
se situace na trhu práce
zhoršuje nečekaně rychle. Čísla
ukazují, že česká ekonomika
je už několik měsíců v recesi.
Naopak inflace v Česku výrazně
zpomaluje. V lednu rostly
spotřebitelské ceny meziročně
tempem 2,2 procenta.
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Festival Otrlého diváka tradičně
přináší poněkud nestandardní
zážitky. Filmy, které překračují
normy filmové estetiky a
nejsou určeny pro běžného
diváka, můžete vidět od úterý v
pražském kině Aero. 22. února se
festival přesune do brněnského
kina Fléda. Celá tato myšlenka
vznikla před pěti lety jako
legrace, ale kupodivu se velmi
dobře uchytila.

15. února
Najviac podnetov v súvislosti s
prechodom na euro podávajú v
Bratislave obyvatelia Petržalky
na miestny bytový podnik. Na
kontaktom Euromieste, ktoré
samospráva zriadila na miestnom
úrade v budove Technopolu na
Kutlíkovej ulici, zaznamenali
počas jeho mesačného
fungovania okolo 60 takýchto
prípadov.
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Rezort obrany z usporených
finančných prostriedkov prispeje
na balíček ekonomických
opatrení na zmiernenie dopadov
finančnej krízy. Masívna
modernizácia armády SR sa tak
oddiali.
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Jeden deň byť vojakom - túto
ponuku má pre mladých ľudí
armáda. Vybraní záujemcovia
si budú môcť na vlastnej
koži vyskúšať, aké je to byť
profesionálnym pilotom,
vojenským policajtom alebo
chemikom.
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Bezplatné externé štúdium
ponúka tiež napríklad Univerzita
Komenského v Bratislave na
siedmich fakultách. Z nich si
študenti môžu vybrať bezplatné
študijné programy, ako je
Učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo pre školské
kluby, Geografia v štátnej správe
a samospráve, Ošetrovateľstvo,
Verejné zdravotníctvo, Pôrodná
asistencia, Učiteľstvo predmetov
náboženská výchova a etická
výchova, Európske štúdiá,
Sociálna a pracovná psychológia,
či Aplikovaná ekonómia. Na
košickej Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika sa dá zadarmo študovať
Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia,
Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve a Verejné
zdravotníctvo.
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Úrad práce SR eviduje už
viac ako tritisíc uchádzačov
o zamestnanie. O prácu prišli

najmä zamestnanci veľkých
firiem. Ďalšie hromadné
prepúšťanie ohlásila firma ON
Semiconductor z Piešťan. Voľné
miesta ponúkajú najmä firmy
z elektrotechického priemyslu.
Závod Sachs a Johns Manville
avizovali prepúšťanie svojich
zamestnancov ešte koncom
minulého roka. V januári k nim
pribudli aj nábytkárska firma
Swedwood a automobilka
PSA. Začiatkom marca budú
prepúšťať aj ďalší. Kováčska
výroba HKS Forge, spoločnosť
Comax TT, výrobca plechových
výliskov a piešťanská firma
ON Semiconductor, ktorá
vyrába polovodiče. V Trnave
príde o prácu ďalších 58
ľudí. Od marca by mala
prepustiť 32 zo svojich 130
zamestnancov kováčska výroba
HKS Forge. Aj spoločnosť
Comax TT, subdodávateľ pre
automobilový priemysel, ohlásila
prepúšťanie 26 zo svojich 89
zamestnancov. Trnavský úrad
práce v súčasnosti eviduje 3058
uchádzačov o zamestnanie.
Prepúšťaním sú postihnuté
podniky z rôznych odvetví
hospodárstva, od sklárskeho, cez
strojársky, elektrotechnický či
drevospracujúci.

16. února
Výhodný kurz eura k slabnúcej
českej korune vedie čoraz viac
Slovákov k nákupu ojazdených
automobilov v moravských
a českých autocentrách. Ako
ďalej agentúru SITA informoval
predajca áut AAA Auto, pri
nákupe takéhoto typu vozidla
v Českej republike môžu totiž
slovenskí zákazníci ušetriť až
10% z ceny auta.
Zatiaľ čo v roku 2008 bol
záujem slovenských motoristov
skôr výnimočný, v januári
už predstavovali okolo
15% všetkých zákazníkov v
autocentrách, ktoré sú najbližšie
k slovenským hraniciam, teda v
Ostrave, Zlíne a Brne.
Skupina AAA Auto pôsobí na
trhu už takmer 16 rokov a z ČR
expandovala a dnes koordinuje
sieť 38 pobočiek v Českej
republike, na Slovensku, v
Maďarsku a Rumunsku. Podľa
predbežných výsledkov predala
skupina v roku 2008 celkom 60
560 áut.
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Medzi členskými štátmy
existujú obrovské rozdiely v
zdravotnom stave populácie.
Komsia chce do konca roka
zverejniť “policy paper”
(oznámenie), ako nelichotivé
diparity zmierniť. Na brífingu
v European Policy Centre (EPC)
komisárka zodpovedná za oblasť
zdravia vyhlásila, že rozdiely
v zdravotnom stave populácie sú
„neakceptovateľné“. Vassiliou
poukázala na „obrovské
rozdiely“ medzi krajinami
a sociálnymi skupinami.
„Napríklad existuje 18-ročný
rozdiel zdravého života medzi
krajinami Európskej únie, ktoré
sú na tom v ukazovateľoch
najlepšie a najhoršie“. Ako ďalej
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Zpravodajství ze staré vlasti
a uviedla, 5 miliárd eur v podobe
štrukturálnych fondov, ktoré sú
určené na pomoc chudobnejším
regiónom je len „kvapkou
v mori“.

k

Podľa najnovších čísel
Eurostatu je rozdiel medzi
priemernou dľžkou života u
žien v krajinách EÚ osem rokov
(Bulharsko 76,3 a Francúzsko
84,4) a pre mužov 13 rokov
(Lotyšsko 65,4 a Švédsko 78,8).
Dôkazy naznačujú, že rozdiely
v mortalite sa medzi členskými
štátmi v posledných desaťročiach
zvýšili. V Rumunsku je 23-krát
viac prípadov tuberkulózy ako
vo Švédsku. Srdcové ochorenia
zabijú 12-krát viac žien v Litve
ako vo Francúzsku. Maďarsko
má päťnásobne väčšiu incidenciu
rakoviny pľúc než Švédsko.

17. února
Bývalí vězni komunismu,
odbojáři a pozůstalí po nich,
kteří nemají český důchod,
by mohli získat jednorázový
příspěvek jako odškodnění za
útrapy. Mohl by činit 72násobek
příplatku či zvláštního příspěvku,
které se v podobných případech
už nyní k penzi vyplácejí.
Schválila to sněmovna. Zákon
začne platit, pokud jej odhlasuje
Senát a podepíše prezident.
V Česku se lidem, kteří působili
v odboji a věznil je komunistický
režim i pozůstalým po nich
vyplácejí příplatky k důchodu,
které se každoročně zvyšují.
Osoby, které penzi v Česku
nedostávají, na ně ale nemají
nárok. Jsou to například muži
a ženy, co pobírají důchod na
Slovensku či jinde v cizině nebo
ho nemají vůbec.
Upozornila na to Konfederace
politických vězňů a Český svaz
bojovníků za svobodu. Podle
ministra práce Petra Nečase
(ODS) byly jejich připomínky
oprávněné. Lidé budou moci o
jednorázový příspěvek požádat
příslušnou pobočku České
správy sociálního zabezpečení.
Pokud žijí v cizině, budou
moci žádost podat na českém
zastupitelském úřadě. Pokud
by žadatel do vyřízení zemřel,
mohou odškodnění získat jeho
dědici. Příspěvek pro odbojáře a
bývalé vězně by mohlo získat asi
200 lidí.
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V Chomutově exekutoři začali
dlužníkům odebírat peníze při
výplatě dávek. Za asistence
strážníků a policie uplatnili
exekuci u prvních asi 100
dlužníků přímo v místnosti, kde
příjemci dávek peníze přebírají.
Magistrát tak začal postupovat
proti občanům, kteří neplatí
nájem či dluží za poplatky a
pokuty. Akce vyvolala mezi
dlužníky emoce. Z dávek
jim zbylo jen 1000 korun.
Opatření radnice kritizuje úřad
ombudsmana, který postup města
považuje za nezákonný.
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Někdejší místopředseda

občanských demokratů Miroslav
Macek musí zaplatit bývalému
ministrovi zdravotnictví Davidu
Rathovi (ČSSD) odškodnění ve
výši 100.000 korun za pohlavek,
který mu uštědřil v květnu 2006
na stomatologickém sněmu.
Macek se také musí nynějšímu
středočeskému hejtmanovi
Rathovi omluvit. Rozhodl
o tom pražský vrchní soud,
který změnil loňské rozhodnutí
Městského soudu v Praze.

k

Především pro romské oběti
závažného kriminálního jednání
a diskriminace je určena nová
poradenská linka, na kterou
se tito lidé mohou obracet od
začátku února. Linku spustila
nevládní organizace Z vůle práva
v rámci projektu “Ma den pes”.
Pracovníci linky, která funguje
na čísle 222 589 589, poradí,
jak se domoci ochrany svých
práv. Linka je v provozu denně
od 9:00 do 17:00. Projekt hradí
ministerstvo vnitra.

Nový Domov 26.2.2009
chvíli dokonce na protest proti
Klausově kritice opustila hlavní
jednací sál. Prezident, jehož
země v současnosti předsedá
EU, pak nešetřil ani ekonomiku
Evropské unie. Podle něj je
současný ekonomický systém
unie systémem potlačovaného
trhu a nepřetržitého posilování
centrálního řízení ekonomiky.
Vadí mu ale i údajné odcizení
EU od občanů.
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Dvoch profesionálnych vojakov
z Martina odsúdil Vojenský
obvodový súd v Banskej
Bystrici na tri roky väzenia a
stratu hodnosti. Z vojenského
výcvikového strediska v Lešti
ukradli šesť delostreleckých
mín. Ľubomír Ž. aj Branislav F.
sa odvolali. Obaja sú postavení
mimo služby. Obžalovaní tvrdia,
že muníciu plánovali použiť ako
učebné pomôcky a suveníry. Súd
označil ich čin za nedovolené
ozbrojovanie a obchodovanie so
zbraňami.

k

18. února
Mariána Mižigára, ktorý aj
po neplatných voľbách stále
sedí na starostovskej stoličke
v Žehre, súdia za obchod
so ženami. Je zapletený do
medzinárodného kupliarskeho
gangu, ktorý zásoboval
slovenskými dievčatami verejné
domy v Čechách a Nemecku.
Medzi poškodenými sú aj dve
dievčatá zo Spiša - Marcela
M. a Lucia M. Za dievčatá
dostali ich rodiny od gangu po
10 tisíc korún. Marcela mala
v tom čase 17 rokov. Keď to
kupliari zistili, vrátili ju späť
domov. Mali totiž záujem len
o 18 až 20 ročné pekné a štíhle
dievčiny. Obchod s dievčatami
podľa našich informácií
organizoval medzinárodný
gang, do ktorého boli zapojení
kupliari z Nemecka, Česka a
Slovenska. Marián Mižigár je
jediným Slovákom súdeným v
tejto kauze. Jeho nemeckí a českí
komplici už boli odsúdení.

k

Prepúšťanie naprieč Európskou
úniou by malo zasiahnuť
v prvom rade robotníkov z
cudziny. Vo Veľkej Británii
premiér Gordon Brown vyzýva
k “britským pracovným miestam
pre britských robotníkov”.
Nacionalistické hlasy na
pracovnom trhu sa objavili aj
v Čechách a Rumunsku. Vláda
v Českej republike ponúkala
letenku zadarmo a 500 eur pre
zahraničných robotníkov, ktorí
budú dobrovoľne súhlasiť s tým,
že sa po prepustení vrátia domov.
Táto iniciatíva si vyslúžila vlnu
kritiky v Bruseli.

19. února
Český prezident Václav
Klaus na půdě Evropského
parlamentu tvrdě kritizoval
současnou podobu Evropské
unie. Jeho projev přerušoval
potlesk některých poslanců a
bučení dalších. Část evropských
zákonodárců pak v jednu

Čeští biologové objevili dosud
neznámý mechanismus řídící
vývoj stonků a kořenů, které
rostliny vytvářejí náhradou za
zničené části svého těla. Zjistili,
jak se vzájemně ovlivňují dva
typy hormonů, které rozhodují
o osudu nově vznikajících
orgánů. ČTK to sdělilo tiskové
oddělení Akademie věd. Objev
by mohl pomoci například
při šlechtění plodin, které
lépe zakořeňují nebo rychleji
obnovují růst po poškození
například mrazem. Akademie
uvedla, že vědci objev zveřejnili
v prestižním mezinárodním
vědeckém časopise. Jaký druh
orgánu se nakonec vyvine určují
Cytokininy. A činí tak způsobem,
který Češi popsali jako první na
světě.
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Do Česka přichází vodík. Už za
tři měsíce bude v Neratovicích
otevřena první vodíková pumpa
na území nových členských
států Evropské unie. Zároveň
začne v Neratovicích - rovněž v
premiéře, jezdit na vodík první
autobus městské hromadné
dopravy.

20. února
Sudkyňu Kuchtovú
uznal disciplinárny senát
Najvyššieho súdu vinnú za to,
že v trestnoprávnom konaní
voči novinárkam z Momentu
vypovedala, že ako členka
kontrolnej skupiny zistila na
okresnom súde v Žiline, keď
ho viedol sudca Pavol Polka,
nedostatky. Z kontroly nebol
nikdy vyhotovený protokol,
pretože článok v Momente vyšiel
ešte skôr ako kontrola skončila
a kontrolná skupina nechcela, aby
jej závery boli vnímané ako tlak.
To, že na súde zistili nedostatky,
potvrdili aj ďalší členovia
kontroly. Podľa disciplinárneho
súdu ale sudkyňa mala o tom, čo
zistila, mlčať, lebo kontrola vraj
bola z dôvodu nevypracovania

protokolu nezákonná. Jej
disciplinárne stíhanie inicioval
Polka a minister Harabin sa
s ním stotožnil.

21. února
Prvý mesiac po Novom roku
priniesol Slovensku nepríjemné
vytriezvenie. Ľudia pristávajú
rovno na dlažbe, prichádzajú o
prácu a novú si nájsť nevedia. A
predpovede sľubujú, že bude ešte
horšie. Miera nezamestnanosti
sa vyhupla na deväť percent,
čo je najviac od februára 2007.
Vtedy však klesala a všetko
nasvedčovalo, že Slovensko by
sa za niekoľko rokov s vysokou
nezamestnanosťou mohlo
porátať. Kríza tento trend úplne
zvrátila. Štatistika ústredia
práce hovorí, že nezamestnanosť
sa šplhá k starým hodnotám.
Ľudia, ktorí sa hlásia na
úradoch práce hovoria, že nie je
výnimkou, ak stoja v radoch.
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Česká republika je v
celosvětovém srovnání 37.
nejsvobodnější ekonomikou,
vyplývá z každoročního žebříčku
Indexu ekonomické svobody
americké nadace Heritage a
deníku Wall Street Journal.
Nejsvobodnější ekonomikou
světa je již 15 let Hongkong,
naopak nejméně svobodná
zůstává Severní Korea.
Žebříček hodnotí celkem 183
zemí a u každé si všímá deseti
aspektů. Rozhodující je úroveň
vlastnických práv, regulace
mezd a cen nebo obchodní
bariéry. Česká republika si ve
srovnání s předchozím rokem
svoji pozici udržela, když v
hodnocení získala 69,4 bodu
ze sta možných. Slovensko si
v meziročním srovnání o jedno
místo pohoršilo a získalo stejný
počet bodů jako Česko. Česku
pomohlo podle nadace Heritage
především zlepšení stavu
veřejných financích a zároveň
snížení úrovně korupce. Nicméně
podle hodnocení zůstává korupce
problémem české ekonomiky,
stejně tak i velká byrokracie.

k

Pražské Výstaviště po roce
opět otevřelo brány Matějské
pouti. Návštěvníci mají letos
možnost vyzkoušet přes 130
atrakcí z různých evropských
zemí, novinkou 46. ročníku je
strašidelný třípatrový zámek
s přiléhavým názvem Psycho.
Součástí pouti je i Den pro
zdravotně postižené děti,
určený mimo jiné i pro děti z
azylových domů či dětských
domovů a jejich doprovod. Přijít
si zvednout hladinu adrenalinu
nebo se jen tak pobavit mohou
návštěvníci do 13. dubna každý
den vyjma pondělí.

22. února
Pokud by Nejvyšší správní soud
vyhověl případnému návrhu na
zrušení KSČM, výsledkem by
mohl být pouze vznik podobné
strany s jiným názvem, ale
stejnými lidmi. Řekl to ministr
vnitra Ivan Langer (ODS) v
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nedělním diskuzním pořadu
České televize. Podobně ale
hodlá postupovat Dělnická
strana, o jejímž zrušení na návrh
vlády má soud znovu rozhodovat
počátkem března. Jakkoli by si
Langer zrušení KSČM osobně
podle svých slov přál, pokud
by to navrhla vláda a soud jí
vyhověl, výsledkem může být
jen to, “že vznikne Dělnická
strana práce”. “A ti samí lidé,
kteří byli v KSČM, přestoupí
někam jinam a ten proces bude
nekonečný,” prohlásil Langer.
Jeho předchůdce v ministerské
funkci, František Bublan (za
ČSSD) připomněl, že KSČM je
parlamentní stranou, má za sebou
docela velký počet voličů a v
jejích stanovách by bylo obtížné
nalézt něco, co by bylo v rozporu
se zákonem.

23. února
Časy z 90. rokov, keď bola zlá
platobná disciplína nočnou
morou podnikateľov, sa vracajú.
Podľa odborníkov sa totiž po
úrodných rokoch opäť výrazne
zhoršuje platobná schopnosť
firiem. Ekonomika sa začína
dostávať do začarovaného
kruhu. Kým v októbri 2008
sa na zhoršenú platobnú
disciplínu sťažovalo len 23
percent podnikateľov, tento
rok vo februári to bolo už
41 percent. Najväčší nárast
splatných pohľadávok sme
zaznamenali u odberateľov zo
sektora strojárskeho priemyslu a
stavebníctva.

k

Připomenout období komunismu
a jeho zločiny má festival proti
totalitě, který byl zahájen dnes
v Praze. V názvu sedmidenního
festivalu Mene Tekel pořadatelé
použili biblická slova o sečtení,
zvážení a potrestání zlých
skutků. Cílem akce je oživit
paměť a varovat před novými
formami prorůstání zla do
společenských systémů. Letošní
ročník bude zaměřen zvláště
na mladé lidi. Festival zahájí
v pondělí na Staroměstském
náměstí demonstrace proti
totalitě, zlu a násilí. Z balkonu
paláce Kinských přednese
projev předsedkyně Konfederace
politických vězňů Naděžda
Kavalírová. V pátek 27. února
se uskuteční velká ekumenická
bohoslužba za popravené a
umučené politické vězně.

24. února
Student šumperské průmyslovky
Jan Zajíc se přesně před 40
lety (25. února 1969) upálil na
Václavském náměstí v Praze,
aby národ znovu probudil.
Byl to druhý největší protest
proti okupaci hned po upálení
Jana Palacha. Nemohl unést
ztrátu svobody po obsazení
Československa vojsky
Varšavské smlouvy, nechápal,
proč lidé brzy přestali bojovat
proti okupantům. Zasáhlo
jej, že sebeobětování Jana
Palacha přineslo jen krátkodobé
probuzení.
Zdroj: ČTK, Radio Praha, tasr
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Pavel Kohout: Smyčka

Pavel Kohout (nar. 1928) je
mimořádně produktivní spisovatel.
Vždyť jen od roku 1992 do roku
2008 napsal a vydal dvacet knih a
divadelních her. Ovšem mnozí si
pamatují Kohoutovo rané dílo z
padesátých let - jeho uvědomělou
svazáckou poezii a budovatelské
divadelní hry. Mladý Pavel
Kohout byl zpočátku nadšeným
budovatelem socialismu, který
vystřízlivěl v průběhu šedesátých
let. Stal se kritikem režimu, podílel
se na Chartě 77. Jeho díla se
dostala na index a v sedmdesátem
osmém roce byl režimem
donucený emigrovat do Rakouska.
Ani v emigraci nepřestal psát a
počet jeho knih a her se rozrůstal.
Stejně tak se rozšířil okruh tematik
jeho knih – například „Katyně“ o
dívce, která se přihlásí na popravčí
studium když se nedostane na
střední školu, „Hodina tance a
lásky“, která je příběhem z Malé
pevnosti v Terezíně, „Nápady
svaté Kláry“, bizarně alegorický
román o žákyni sedmé třídy, která
má jasnovidecké schopnosti.
Některé romány jsou rozsáhlé,
jako „Konec velkých prázdnin“ o
českých a slovenských uprchlících
v Rakousku (665 stran), jiné

stručné jako jeho poslední
„Smyčka“ (182 strany).

Jarmila Horná

Smyčka se čte jako detektivka,
takže je nesnadné o ní psát a
neprozradit vývoj děje, zvraty
a konečné vyústění. Hlavní děj
se odehrává na jaře roku 1948,
krátce po únorovém převratu
a v období, kdy se jednalo o
sloučení Komunistické strany
Československa se Sociálně
demokratickou stranou. Hlavní
tři postavy jsou propojeny
komplikovanými citovými
vztahy a rozdílnými politickými
postoji. Univerzitní profesor,
poslanec a místopředseda Sociální
demokracie, který prožil válku
v Anglii jako člen exilové vlády
a komentátor českého vysílání
londýnského rozhlasu se staví proti
sjednocení stran, protože se obává,
že sociálně demokratické ideály
budou po sjednocení komunisty
potlačeny. Jeho manželka, slavná
herečka, se cítí rozpolcená mezi
láskou vůči staršímu manželovi
a mladému charismatickému
milenci, se kterým se sblížila
během válečného totálního
nasazení v Německu a po
válce vztah obnovila. Mladý

strany a státní bezpečnosti hrají
špinavou a podvodnou úlohu.
Síť podvodů a vydírání se
zaplétá, nikdo neví komu a čemu
důvěřovat a podle jakých pravidel
hrát. Do sázky se dostává vlastní
bezúhonnost, čest a nakonec i
život.
Napínavý děj navozuje otázky
– jak se zachová profesorpolitik, když si uvědomí, že jeho
nesouhlas se sloučením stran nikdo
neposlouchá a jemu samotnému
jde o život? Pro kterého z mužů se
krásná herečka nakonec rozhodne?
Jestlipak si mladý sympaťák udrží
svoji víru a čest, když se kolem něj
rozpoutávají politické procesy a on
sám se ocitne pod tlakem?
muž je zapálený komunista a
politik, a také úspěšný básník a
novinář, který herečku upřímně
a vášnivě miluje a současně si
hluboce váží jejího manžela.
Milostný trojúhelník je vtažen do
politických vztahů a ideologických
sporů, týkajících se sjednocení
stran a budoucího vývoje
republiky. Na rozdíl od snahy obou
mužů o čestné jednání, nejvyšší
představitelé aparátu komunistické

Pavel Kohout mistrnně navozuje
temnou atmosféru doby plné lží a
úskoků, politikaření bez skrupulí
a napínavě popisuje smyčku, která
se stahuje kolem tří ústředních
postav. Čtenář dlouho neví, jestli
náhlá smrt některého sociálně
domokratického politika byla
nešťastnou náhodou či politickou
vraždou, jestli je záhadná
nevolnost profesora-politika
pokusem alespoň dočasně odstranit

Životní úspěchy
Nedávno jsem se setkal s
kamarádem ze školy. Vídám ho
celkem pravidelně, aspoň jednou
za rok, a většinou má dobrou
náladu. Tentokrát vypadal trochu
smutně a zaraženě, tak jsem se
ho zeptal co se děje. „Člověče,“
pravil, „skoro celou noc jsem
nespal. Probudil jsem se, probíral
jsem kousek po kousku svůj život
a najednou mne napadlo, že jsem
vlastně v životě nic nedokázal!“
Snažil jsem se ho utišit. „Vždyť jsi
celý život pracoval,“ pravil jsem.
„Jakmile to bylo jenom trochu
možné, založil sis svůj vlastní
úspěšný podnik! A vždyť tu máš
rodinu, děti...“ „Jo, děti.“ povídá
on. „Kluk se mi rozvádí, snacha se
mnou nemluví...“
Raději jsem se ho už nesnažil
utěšovat. Vždyť takové chmurné
nálady přijdou občas na každého
z nás. I ten stárnoucí úspěšný
matematik sní o tom, že vymyslí
ještě jednu, lepší, rovnici, za
kterou se mu dostane uznání
celého vědeckého světa. I ten
stárnoucí záletník s mnoha vruby
na své opotřebované holi sní o
přidání ještě jednoho vrubu za
dobytí ještě jedné, krásnější,
blondýnky. Ba i ten zapřisáhlý
bezdomovec, jehož se ani při -20
stupních žádné misii nepodaří
přilákat do své noclehárny, sní
o budoucích úspěších. Nedávno
jsem se s jedním setkal na Yonge
street. Dal jsem mu twoonie na
hamburger, a on mi pak během
následujících 20 minut popsal
celý dosavadní běh svého života.
Bylo to fascinující a pro člověka
žijícího normálním životem těžko
představitelné. Když jsem se ho
nakonec zeptal, jak si představuje

svou budoucnost, pravil že jeho
plánem je najít si teplejší výfuk od
klimatizace, na kterém se mu bude
lépe a pohodlněji spát.
A protože jsem uvažoval nahlas,
můj kamarád se trochu uklidnil.
„Víš,“ povídá, „ono to, co někteří
lidé považují za životní úspěch,
to bych nechtěl.“ A rozpovídal
se o tom, jaké charaktery poznal,
když byl správcem rekreačního
objektu pro komunistické předáky.
Zatím co většina návštěvníků se
spokojila s požíváním dobrého

ho ze scény. Je věrnost a důvěra
vůči komunistické straně, kterou
dodržuje mladý muž a kterou
cynický funkcionář zneužije,
omylem či šlechetnou vlastností?
Navíc postava mladého básníka
umožňuje autorovi vložit do textu
milostnou či budovatelskou poezii,
která silně připomíná jeho vlastní
poezii padesátých let. Například:
Večer, až bude po průvodu, / a
měsíc pro vltavskou vodu / vnoří
svůj džbánek do jezů, / půjdeme
spolu po nábřeží, / zamilovaní,
krásní, svěží, / no prostě děti
vítězů!
Nemusíte být obdivovatelem Pavla
Kohouta, ani členem Kohoutovy
generace s osobními vzpomínkami
na poválečnou dobu, přesto jsem
přesvědčená, že si se zájmem
přečtete tento napínavý příběh,
který udrží pozornost čtenáře od
začátku do konce.
(Knihu lze objednat on-line v
internetovém knihkupectví www.
czech-books.com nebo telefonicky
1-877-287-1015. Stojí CAD
$25.00 + GST a poštovné, US
$20.25 + poštovné. Pozn. redakce.)k

Vladimír Hornof
jídla, výběrového alkoholu
a někteří též s obcováním se
slečnami, které si sebou přivezli
ve svých šestsettrojkách, byl tam
jeden pravidelný host, kterého
si dobře zapamatoval. Prý se
vždy hodně napil, a pak začal
nostalgicky vzpomínat na své
životní úspěchy při rozkulačování
vesnic. S alkoholem zastřenýma
očima a se zasněným úsměvem na
tváři popisoval svůj „originální“
přístup k budování socialismu.
Tak třeba přišel do statku a řekl
sedlákovi a jeho vyděšené rodině,

že musí do večera vypadnout z
vesnice. Dodal ale, že vzhledem k
tomu že on má dobré srdce, tak je
nechá vzít si vůz s koněm, naložit
si na něj co chtějí a v klidu odjet.
Tak se i stalo. Sedlák s rodinou
vyjeli z vesnice. Ale tam už čekala
tlupa pomocníků. Ti vyskočili na
vůz, vše sházeli na zem do bláta
a on jen křikl na sedláka: „Teď si
pěkně seberte co unesete a ať už
vás tu nevidím!“
Tiše jsem přemýšlel, co asi
korunovalo životní úspěchy

slavného kata Mydláře a co by
k nim byl ještě rád přidal, když
tak v polospánku probíral běh
svého života. Kamarád i já jsme
chvíli stáli a mlčeli. Oba jsme
asi uvažovali o stejné věci. Že je
docela možné že to, že jsme žili
normálním a průměrným životem,
že jsme si odpracovali svých 40
let a při tom stačili živit rodinu
a vychovat děti, a že jsme občas
někomu s něčím pomohli nebo mu
vylepšili náladu... že to je až dost
pro jeden obyčejný život. Určitě
se nemusíme za něj stydět. k
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Javorník
Dívám se do mapy a rozhoduji,
že pojedeme na Javorník.
Mám s sebou knížku o
pozoruhodnostech Čech. Je tam
uvedeno, že pod Javorníkem
objevili Menhiry a před dvěma
roky udělali k nim značky a
cesty. Michal nezná žádné tyto
kameny a tak je také chce vidět.
Je krásné počasí, slunce a teplo.
Dojíždíme do vesničky, kde
má být kámen. Ptám se jedné
paní. Vypráví, že skutečně našli
kameny pod Javorníkem. Ptá se,
kde jsme ubytovaní.
Pak mě vysvětluje cestu.
Pojedete tmavým lesem, je
skutečně velice temný, i když
svítí slunce. Je ještě slunce,
tak projedete. Ten les je
neprobádaný, je tajemný. Je
tam ještě spousta kamenů, ale
nikdo je nechce hledat, protože
v lese je tma. Je to neskutečně
tajemný a zvláštní les. Nikdo z
místních tam nechodí, protože
se mu vždycky něco přihodí.
Nevystupujte z auta, nebo se
ztratíte v té tmě. Dojedete do
města Javorník a pak už je to
značené ke kamenům. Děkuji
a myslím si, holka, ty máš ale
strach z obyčejného lesa.
Vyjíždíme z vesničky a jedeme
do kopce a přivítá nás les.
Silnička se klikatí a je dost
úzká, že se sotva vyhnou dvě
auta. Za námi je krásné slunce
a my vjíždíme do tmy. Michal
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Blanka Forstová
rozsvěcuje dálková světla, ale
moc toho nevidíme. Divíme
se, že je tady taková tma.
Mezitím Michalovi vypravuji,
co mě říkala ta paní. Oba jsme
se smáli, ale teď nás smích
přešel. Les je temný, občas
něco zasviští, zvedne se vítr a
okamžitě utichne. Je to jako v
pohádkovém lese. Čekáme, kdy
se objeví čarodějnice nebo UFO.
Nic neříkáme a já se v duchu
modlím, ať se nám tady nic
nestane. Najednou se vedle
nás ohnul strom a ulomila se
větev, zrovna na mojí straně.
Ve mně je malá dušička, nikde
nikdo, ale je mě, jako by se na
mě někdo koukal. Před námi je
zatáčka, Michal brzdí. Vidíme
jako probleskovat rozsvícený
dům na straně Michala a hned
je zase tma. Krucinál, co to tady
je? Když máme oba strach a
myslíme si, že les snad nekončí,
najednou je světlo a vyjíždíme
z lesa. Zastavujeme a jdeme do
restaurace na kafe. Je nádherně,
slunce svítí.
Vycházíme ven a šeří se. Jedeme
dál po silnici a vidíme značky a
zastavujeme u jednoho kamene
u silnice. Na kameni je něco
napsané, ale nemůžu to přečíst.
Naproti je nějaká tabule a tak se
k ní vrhám. Jsou tam popsané
kameny – Měsíční, Sluneční a
Větrný. Ale není tam uvedeno,
kde jsou. Jedeme dál a hledáme

další tabuli. Nacházíme jí a
velikou informační. Tady je
Měsíční kámen. Parkujeme
u silnice, pejska necháváme
v autě. Je šero, jenom měsíc
svítí. Les není tak tmavý a tak
docházíme k Informační tabuli.
Z knihy vím, že se nesmí stát
vzadu u kamene, odebírá energii.
Na tabuli je to také napsáno.
Jdeme ke kameni a já upozorňuji
Michala, že musí stát zepředu,
ne zezadu. Jenom, kde je to
zepředu a kde vzadu. Kámen má
mít oko a to je vpředu. Kámen je
postaven bokem k cestě. Opatrně
zkoumám, kde je to oko. Aha,
vpravo. Volám Michala a
stavíme se před kámen, před
jeho Měsíční oko. Dávám ruce
na kámen a žasnu. Z kamene
to hučí, ﬁčí z něj vítr, jenom
v okolí je klid, ani lísteček se
nepohne. Michal je také užaslý,
nic takového nečekal, ani já.
Máme ruce na kameni, fouká
nám na obličej a hučí.
Michal toho má dost a odchází,
jde rychle po cestě k silnici.
Já jdu za ním, začíná tma.
Sedáme do auta a ujíždíme
pryč. Nastavuji navigátora a
jedeme do Horažďovic. Chvíli
bloudíme, protože jsme uhnuli
na špatnou cestu. Vracíme se a
najíždíme na správnou cestu.
Konečně jsme v penzionu, a
dáváme si oba pivo a jdeme na
kutě. Nemůžu usnout a Michal
se také převrací.
k

Měsíční kámen vysoký cca 185 cm, zajímavý svým čtvercovým
tvarem. Pavel Kozák, který se dlouhodobě menhiry zabývá
uvádí, že jižní strana působí na lidi negativně - krade jim
bioenergii, zatímco západní strana kamene naopak vyzařuje
pozitivní a posilující energii. Kámen stojí v lese asi tak 200
metrů od silnice z Javorníku do Strašína, cca 1,5 km severně
od obce Javorník. Vede k němu turistická stezka.

Co je Slovenský dom?
Do stále širšího povědomí se
dostává myšlenka několika
slovenských nadšenců
vybudovat centrum, ve kterém
by měli možnost scházet
se především Slováci na
svých banketech, setkáních
různého charakteru, kde by se
pořádala divadelní a hudební
představení, kam by se chodilo
na tancovačky a kde by mohli
nově příchozí a hosté ze staré
domoviny i ze zahraničí získat
prvotní informace a důležité
kontakty z různých oblastí života
kanadské komunity.
Dostali jsme možnost hovořit
o celém projektu s jeho
prezidentkou Katarínou
Homolovou a řediteli Pavlem
Ďžačkem a Richardem
Štilichou.
Co si tedy máme představit pod
pojmem Slovenský dům?
Pavel Džačko: Slovenský
dům je kanadská nezisková
organizace, jejíž hlavním
posláním je vytvořit mosty
spolupráce a porozumění
mezi komunitami a zároveň
nabídnout místo, kam bude mít
každý zájemce dveře otevřené.
Slovenská republika nemá
žádnou organizaci, která by se
starala o propadaci Slovenska
v Kanadě podobně, jako

agentura CzechTourism (která
je příspěvkovou organizací
Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, jejímž úkolem je

možností pro ostatní. Kupř.
chceme uspořádat festival
tanečních národopisných skupin.
SD tu možnost zajistí.

verzi se postaral SD za
podpory Úřadu pro Slováky
žijící v zahraničí a ostatních
nám nakloněných organizací.

Olga Turok a Richard Štilicha při zahájení výstavy, vlevo Pavel Džačko a Katarina Homolová

propagovat Českou republiku
jako lákavou turistickou atrakci;
pozn. redakce) pro Cechy.
O to se tedy také postará
Slovenský dům. SD bude
centrem podporujícím slovenský
jazyk, školy, umělce, kulturu
a rozvoj propagace Slovenské
republiky a slovenskosti na
severoamerickém kontinentu
vůbec. SD je vlastně o tvorbě

Jak chcete začít?
Pavel Džačko: Už jsme začali
putovní výstavou ke 100. výročí
narození slovenského hudebního
skladatele Eugena Suchoně,
kterou instalovalo Slovenské
národní museum. Jeho evropská
verze pocestuje do Maďarska,
Polska, Německa, Španělska
a Francie. O severoamerickou

Vernisáž se konala v pátek 30.
ledna a výstava potrvá do konce
února v Letitude 44 Gallery na
2900 Dundas St. W. v Torontu.
Z Toronta poputuje do Ottawy,
Washingtonu D.C., Filadelfie,
dále bude pokračovat do
Winnipegu, Vancouveru a není
vyloučeno, že se nám podaří
těch 20 zajímavých panelů
umístit i v dalších městech.

Už víte kde budete úřadovat?
Pavel Džačko: Slovenský dům
bude mít kancelář na Toronto
St. v centru Toronta, doslova
ve stínu CN Tower, kde v
době od 10 do 14 hodin může
kdokoliv dostat informaci, o
kterou žádá. SD spolupracuje
nejen se slovenskými
zastupitelskými úřady a
krajanskými organizacemi,
ale disponuje komunikačními
kanály směrem ke kanadským
Slovákům, ale také směrem k
rodné vlasti. Navíc má poradní
výbor odborníků všech možných
oborů – cestování, překlady a
tlumočení, technologie, kultura,
reality, audit atd., takže každý
může přijít s jakoukoliv otázkou.
Jestliže pracovník SD neodpoví
zájemci vyčerpávajícím
způsobem, předá mu spolehlivé
kontakty na některého ze dvaceti
našich odborných poradců, který
se ho nezištně ujme.
Existují nějaké limity členství?
Pavel Džačko: Celá myšlenka
je zásadně založena na svobodě
každého jedince, který nás
chce navštívit. Chceme, aby
každý mohl za námi přijít bez
pocitu, že musí být členem
naší organizace. Pokud bude
chtít s námi spolupracovat,
je vítán bez jakýchkoliv
Pokračování na straně 11
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PÍDĚNÍ PO PŘÍČINÁCH ZNAČNÉHO FINANČNÍHO ZHUBNUTÍ
Už uplynulo celé desetiletí od
veleskandálu s orální aktivistkou
Monikou Lewinskou, když jí
oblažovaný a též křivopřísežný
prezident Bill Clinton jen
zázrakem unikl vystrnadění
z vrcholného úřadu. Lechtivé
skandálky pak jakoby utuchaly,
ač právě loňského roku 2008
postelové avantýry pohřbily
kariéru Eliota Spitzera,
guvernéra státu New York a
ambice senátora Johna Edwarda
nastěhovat se do Bílého domu.
Onen lust – chlípný chtíč, o
jehož primát ho připravil ještě
víc dominující Leitmotiv,
totiž greed – lakota, hrabivost,
nenažranost, ke škodě velikánské
většiny (nejen) amerického
národa. (Leckoho, včetně mě
- opatrného, nespekulujícího
investora - postihla značně. V
jednom interview, zabývajícím
se literaturou, jsem si povzdychl,
že v přepočtu na českou
korunu by to byla ztráta hodně
milionů korun, a k tomu jsem
si neodpustil snad realistickou
poznámku „...Nepochybuji, že
taková informace rozradostní
nejednoho našince závistivce,
ale náladu mu třeba pokazím
další informací, že stále dosud
nejsem nuzák.“)
Před našimi listopadovými
volbami se tu u mě stavěla
pražská televize k popovídání.
Od politiky jsme se dostali
i k jiným tématům včetně
amerického zvyku či spíš
zlozvyku, žít na dluh. Napřed
utrácet a pak teprve vydělávat.
Dluhy pracně splácet, s
hypotékou dlouholetě zápolit.
Americká rodina dluží
v průměru několik desítek tisíc

dolarů. Já nedlužím ani halíř.
Auto či auta nekupuji na splátky,
stejně tak jsem jedním šekem
zaplatil celou sumu za dům i
s lesem - čili něco vídaného
jen mezi podivíny či ruskými
maﬁány.
Jak se vyznat ve ﬁnančním
maléru, postihnuvším nás
všechny - vinné či nevinné? Z
týdeníku Time (9.2.2009:25) se
dozvídám, že v říjnu, čili přesně
v době zmíněného televizního
popovídání, americká vláda
dala osmi největším bankám k
dispozici 165 miliard dolarů.
A od té doby, za necelé
čtyři měsíce, hodnota těchto
významných ﬁnančních institucí
poklesla o 438 miliard.
Za realistického předpokladu
obdržených námitek či spíš
nadávek, že se pletu do věcí,
jimž nerozumím, nebývá mi
než přikývnout. Věru nejsem
ekonom a rovněž neznám
nikoho, kdo tomu natolik
rozumí, aby srozumitelně
přesvědčivě vysvětlil, kam se
poděly, vypařily ty miliony,
miliardy peněz.

k

V pídění po příčinách abychom
se rozhlédli mnoha směry.
Napřed tedy Bílý dům, vláda
republikánů. George W. Bush
započal válku v Iráku, ale
místo zvýšení daní k úhradě
náhlých značných výloh, místo
doporučení národu utáhnout si
opasek, došlo ke snížení daní, za
předpokladu pořádně rozdmýchat
ekonomii.
Veřejnosti, zvyklé žít na dluh
a za trvalého bombardování

komerčními vábničkami
takové řešení vyhovovalo.
Nevyžádaných kreditních karet
jsem poštou obdržel aspoň tucet.
Banky se předháněly s
nabídkami hypoték (mortgage
neboli „zástava“) k nákupu
nemovitostí, za předpokladu, že
to je ona tzv. win - win situation,
na níž se nedá prodělat. Lidí
přibývá, prostoru však nikoliv.
Hodnota domu se v průměru za
šest let zdvojnásobí.
Banky věřitelky se předháněly
nabídkami, ani nepožadovaly
downpayment – poskytnutí
aspoň nějaké částky vlastních
peněz ke stvrzení smlouvy o
zapůjčení jejich velkého zbytku.
V této souvislosti nutno zamířit
s obviněním do doby ještě před
Bushem a sice ke Clintonovi a
vládě demokratů. V době jejich
působení došlo ke zřetelné
změně v poskytování oněch
subprime loans, problematických
půjček tuze pochybným
žadatelům, jež by odpovědný
bankéř šmahem odmítal.
V rámci kýžené diversity multikulturní rozmanitosti,
dosavadní racionální kritéria
přestala platit. Došlo k vládnímu
hodnocení bank, nakolik se
novotě přizpůsobují. Bankéřům,
neochotným poskytovat úvěry
bez downpayment a jakékoliv
dokumentace hrozily značné
pokuty, kdežto ti ochotní a
připůsobilí pobírali prémie v
omamné výši.
S rostoucí saturací, přesycením
bytového trhu, se ovšem
přibližovalo nebezpečí, že
bublina by mohla prasknout

část první

a onen tak dlouho trvající,
téměř jakoby železobetonový
předpoklad o neustálém
růstu hodnot nemovitostí,
porovnatelný svou spolehlivostí
k zákonu o přitažlivosti zemské,
přestával platit. Překvapený,
zaskočený vlastník nemovitosti,
jež mu zas tak úplně nepatřila,
najednou zjistil, že tržní hodnota
kýženého majetku klesla, dále
klesá již pod cenu, za kterou ho
kupoval a hypotéčně se zadlužil.
Co teď? Mnozí od nepovedené
investice odešli, přestali
splácet, odstěhovali se do
neznáma, nesplacené prostory
jiní dokonale zplundrovali.
Banky aby se pak snažily zbavit
prázdných chátrajících domů
bez splácejících dlužníků,
jimž poskytly úvěry v celkově
závratné výši. Banka UBS na
takových hypotékách ztratila 50
miliard dolarů.
Situaci notně zkomplikovala
praxe, že banka hypotéku třeba
prodala, dlužní úpis se stal
zbožím, s nímž se dá obchodovat
jako s čímkoliv jinačím a
prodejná pohledávka pak může
zaputovat z jedněch do dalších
rukou investora/spekulanta až
třeba na opačný konec světa.
Provinilců přibývá. Například
tzv. rating agencies jako
Moody‘s, hodnotící až
pěti hvězdičkami kvalitu
investic jakéhokoliv druhu.
Jejich reputaci naprosté integrity
důkladně zkompromitovaly
praktiky střetu zájmů, onoho
conﬂict of interest, kdy obě
strany – vyhodnocovatelé a
vyhodnocovaní - měli osobní
ﬁnanční zájem na udělování

Ota Ulč
nejlepších známek – výborně či
chvalitebně i za problematický
výkon.
Instituce jako ministerstvo
ﬁnancí (Treasury Department),
Federal Reserve a zejména
Security and Exchange
Commission rovněž selhaly.
Například tato S.E.C. v roce
2004 schválila změnu
dovolené výše tzv. leverage
(peníze vypůjčené k realizaci
té které transakce) z poměru
12:1 na 33:1. Což tedy v
praxi znamenalo, že pouhý
tříprocentní pokles v hodnotě
společnosti (průmyslové,
ﬁnanční, jakékoliv) mohl
znamenat její deﬁnitivní pád.
Bankám bylo dovoleno snížit
své ﬁnanční rezervy a s nižším
kapitálem se pouštět do stále
větších riskantních spekulací.
Rozbujela se činnost tzv.
hedge funds (slovník překládá
„hedge“ jednak jako „živý plot,
překážku, hranici, zeď, ohradu
i opatrnickou politiku,“ též jako
„druh terminového obchodu
zabezpečit se proti ztrátě“).
V tomto druhu ﬁnančních
manipulací na nejvyšší úrovni
si dosud znamenitě počínal
maďarsky exulant miliardář
George Soros. Takových fondů
vzniklo už víc než deset tisíc
a přemnoho jich poslední
dobou s obrovskými ztrátami
zkrachovalo.
Obchodování s tzv. derivatives
je pro mě příliš komplikované,
než abych je mohl pochopit.
DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ

VZNIKL KLUB PŘÁTEL SLOVENSKÉ TELEVIZE
V sobotu 7. února se v hale
Cyrila a Metoděje v Mississauze
konal večer na podporu
slovenské televize v Torontu.
Zájem o tento večer byl
obrovský, hala byla již tři týdny

Producentka Katka Homolová

před akcí docela vyprodaná. TV
Slovenský svet přišlo podpořit
270 lidí. Výdělek se společně se
sponzorskými dary vyšplhal na
obdivuhodných 11 tisíc dolarů.
Mezi hosty nechyběli

velvyslanec SR v Kanadě
Stanislav Opiela s manželkou
Vierou, honorární konzul SR
v Ontariu Michael Martinček,
zástupci domácího katolického
sboru sv. Cyrila a Metoděje otec
Jozef Vrano a Eugen Rybanský.
Právě jejich farnost na toto
setkání bezplatně poskytla
halu a její členové pomáhali
při přípravě sálu a pohoštění.
Pozvání přijali také členové
evangelického církevního sboru
sv. Pavla v Torontu a členové
23. Sboru KSL ve Wellandu
Gitka a Braňo Galátovi, kteří
přišli s myšlenkou tento
večer uspořádat a kompletně
zabezpečili i catering. A aby
snížili náklady na minimum, s
ostatními ze sboru sv. Cyrila a
Metoděje vlastnoručně vyrobili
klobásy a jitrnice. Pro tento
účel jim poskytla halu farnost v
Hamiltonu.
Peter Weinwurm a Ľuba
Henderson v následující
části večera představili nově

Sál byl zcela vyprodán

ustavený Klub přátel slovenské
televize, do něhož se hned ten
večer přihlásilo 20 zájemců.
Gitka Galátová pak představila
sponzory: Klub Vojvodina
daroval 1000 dolarů, Slovenskokanadský spolek Milana R.
Štefánika 500 dolarů, stejnou

částku daroval i ženský kroužek
církveního sboru sv. Pavla v
Torontu a Slovenská mladá
scéna darovala 100 dolarů.
Cyril Dziak poslal 100 dolarů
a tisícovkou přispěl pravidelný
sponzor televize - sbor z
Welandu.

Zábavní část večera otevřel
Ján Kosiba, který představil
zpěváky a hudebníky – Dušana
Drobného s Braňom Vacvalem,
Carla Nikolova a nově vzniklou
skupinu Ulica pod vedením
Romana Segesa. Zpívali Marka
Rajná, Nicolette a Zolo Lebo. a

Nový Domov 26.2.2009
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fakticky nezávislá.
Čínské vedení obviňuje
dalajlamu, který žije v indickém
exilu, ze separatismu a rovněž jej
obvinilo z podnícení loňských
březnových protestů, největších
za posledních dvacet let, při
nichž byly v Tibetu zabity
desítky lidí.
Dalajlama veškerá obvinění
odmítá a zdůrazňuje, že pro Tibet
chce „skutečnou autonomii“,
nikoliv nezávislost. Většina
Tibeťanů vůči exilovému
duchovnímu vůdci zůstává
loajální.
Peking se snaží získat Tibeťany
jiným způsobem. Investoval v
Tibetu miliardy do vybudování
infrastruktury, která zahrnula i
nejvýše položenou železniční

a

Slovenský dům ...

trať na světě. Přesto podle
kritiků region zůstává jedním
z nejchudších v Číně a většina
zisku z ekonomického rozvoje
jde příslušníkům nejpočetnějšího
čínského etnika Chan, nikoliv
Tibeťanům. Železnici navíc
mnozí pozorovatelé označují za
nástroj kolonizace Tibetu a také
za prostředek potlačení místní
kultury.
Po vlastní zkušenosti
okupace, potlačování identity
jedince, života ve společnosti
s pokrouceným žebříčkem hodnot
nastoleným Komunistickou
stranou Československa, by
žádnému Čechu ani Slováku,
Čechoslováku, neměl být osud
Tibetu lhostejný.
-shm-
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podmínek. Zapojit se může
každý bez ohledu na národnost,
barvu pleti, vyznání – dveře
SD jsou otevřené každému.
Chci zdůraznit, že všechny
organizace, které s námi budou
spolupracovat, neztrácejí svoji
nezávislost. Nás mohou použít
jako informační centrum, kam
mohou své akce hlásit a odkud
budou dále rozšiřovány.
Kolik času si na splnění tohoto
plánu dáváte?
Pavel Džačko: Perspektiva, že
SD - který má mít dnes jednu
kancelář, se změní v objekt
se dvěma malými byty pro
zahraniční a oficiální hosty, s
repre prostory pro shromáždění,
výstavy a různé další kulturní
podniky a taneční zábavy - je
zhruba deset až patnáct let. Že
to bude možné, to se chceme
dozvědět do roka.
Nejdůležitější jsou peníze odkud a od kdo?
Pavel Džačko: Začínáme s
málem, s několika sponzory.
Tomu projektu věříme, saháme
proto proto i do vlastních
kapes. Věříme také, že jakmile

a Hodinu před půlnocí byly
vyhlášeny výsledky tomboly
a hry 50-50: „Obe boli velmi
úspešné a spoločne priniesli
pre našu televíziu 600
dolárov. V tombole sa hralo o
atraktívne ceny, ktoré venovalo
slovenské velvyslanectvo,
spolok Vojvodina, 23. Zbor
ligy vo Wellande, Prague Food
Emporium, restauracie Fiddler’s
Dell Bar &Grill, Liba’s Bar &
Grill, Canada.sk entertainment,
Dagmar Benedikova, CK Nitra
Travel, ktorá venovala až 3
ceny v hodnote približne 1200
dolárov a slovenský hokejista
Zdenko Chara, ktorý venoval
podpísaný puk,” pochvalovala
si producentka Katka. „Za celý
štab TV Slovenský svet ešte
raz srdecne ďakujeme všetkým
organizaciam, spolkom a

ukážeme první výsledky,
sponzorská základna se poněkud
rozšíří, a že najdeme způsoby,
jak získat další finanční zdroje.
Katarína Homolová: Právě
proto, že i slovenská vláda má
zájem na tom, aby takováto
bašta Slováků v Severní
Americe – konkrétně v Torontu
- existovala, doporučila, aby do
grantového programu Úřadu
pro Slováky žijící v zahraničí
byl tento záměr zahrnut jako
grantová priorita pro rok 2009.
Pro začátek by tedy nějaké
finance byly. Pokud se jedná
o provoz SD, jsou prezidenti
Pavel Džačko a Richard Štilicha
v jednání se slovenskými
podnikateli, kteří jsou ochotni
tuto myšlenku nejen podpořit,
ale dokonce hodlají i bezplatně
nabídnout provozní prostory.
Adresa SD: 2 Toronto St. #304,
M5C 2B6 Toronto, ON. Úřední
hodiny: 10:00 -14:00. e-mail:
info@slovakhouse.org. Více
informací také naleznete na:
www.slovakhouse.org.
Text a foto: Věra Kohoutová

jednotlivcom, ktorí nas v sobotu
prišli podporiť a ukazali tak, ze
im zaleží na tom, aby slovenský
televízny program pokračoval
aj v buducnosti. Bez vás by
sme to nedokázali. Velmi pekne
ďakujeme.”
Také vás při této příležitosti
napadá logická podobnost
slovenské a české televize v
Torontu? Vím velice přesně, že
náklady na vysílání se v obou
případech neliší (naopak česká
TV najíždí na nákladné, ale
pro budoucnost velice potřebné
titulkování hlavních pořadů),
ale liší se přístup jejich diváků.
Skutečnost hovoří ve prospěch
slovenského obecenstva.
Text: Věra Kohoutová
Foto: Lado Soudek
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Letní škola slovanských studií
MŠMT ČR nabízí v roce
2009 stipendia pro letní kurzy
českého jazyka, tzv. Letní
školy slovanských studií, které
každoročně pořádá několik
veřejných vysokých škol v ČR.
Mezi účastníky letních škol
převažují zahraniční studenti a
učitelé českého jazyka či jiných
slovanských jazyků.
Stipendia se poskytují pouze

kandidátům, které nominují
kompetentní orgány příslušných
zemí - pro rok 2009 byla vypsána
dvě stipendia pro vysokoškolské
studenty z provincie Alberta.
Termín předložení přihlášek je
31. března 2009. Stipendium
tvoří bezplatné stravování,
ubytování a úhrada kurzovného.
Kromě stipendistů mohou o
přijetí do kurzů požádat i zájemci

- samoplátci. V tomto případě
je nutné zaslat přihlášky přímo
konkrétní vysoké škole, která o
přijetí uchazečů rozhodne.
Pro bližší informace kontaktujte,
prosím, velvyslanectví
ČR v Ottawě, pí. Petru
Klobušiakovou, tel. 613 5623875 linka 26 nebo email:
ottawa@embassy.mzv.cz.
(MZV ČR, shm)

Kanada na Dřevostavbách 2009
Od 26. února do 1. března
se v prostorách Pražského
veletržního areálu Letňany bude
konat 4. ročník mezinárodního
veletrhu Dřevostavby 2009
se zaměřením na dřevěné
stavby, střešní konstrukce a
dřevovýroby. Veletrh, jehož se
zúčastní významné společnosti
v daném oboru (stavební,
srubařské, dodavatelé návrhů,
materiálů, softwaru), je
místo kontraktačních setkání

odborníků, obchodníků,
architektů, výrobců a prodejců
služeb v oblasti využití dřeva
ve stavebnictví. Doprovodným
programem bude česká přehlídka
architektury dřevostaveb,

diskusní fórum na téma
Dřevostavba jako dobrý základ
pro nízkoenergetické bydlení,
vyhlášení výsledků soutěže
Nejkrásnější dřevostavba roku
2008, dřevorubecké sporty
či pokus o český rekord ve
stavbě roubenky za 24 hodin.
Na veletrhu bude mít stánek i
Velvyslanectví Kanady (hala 2,
stánek č. 2A3).
www.idrevostavby.cz
-shm-

Křížovka pro volnou chvíli
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KSČM. „KSČM by měla být
prohlášena za neústavní. Jedině
v tomto případě Parlament
může předpokládat, že delegace,
oproštěné od komunistů, budou
přijímány příznivě.“, píše se
v dopise ČSSK adresovaném
Parlamentu ČR. „...dověděli
jsme se, že koncem května
má do Kanady přicestovat
parlamentní delegace Petičního
výboru sněmovny,...Předsedkyní
Petičního výboru je komunistka
Zuzka Bebarová-Rujbrová,
která vyjádřila přání zúčastnit
se, pokud by delegace Petičního
výboru byla pozvána, 61.
kongresu Českého a slovenského
sdružení v Kanadě...
Nedovedeme si představit větší
úrážku, než že je do Kanady
posílána komunistka, která byla
komunistickou soudkyní od roku
1975...“
Dopis, z něhož cituji, byl
odeslán elektronicky 16. února.
Tři dny poté, tj. 19. února,
obdrželo ČSSK odpověd
Hany Mrlinové ze sekretariátu
předsedy PSP ČR, která sděluje,
že předseda Vlček vzal dopis na
vědomí a postoupil jej Odboru
organizačnímu PSP ČR ke
zvážení.

výbor PSP ČR sešel na své
pravidelné schůzi a ve svém
usnesení č. 352 rozhodl o
vyslání čtyřčlenné delegace
do Kanady ve složení právě i
s komunistickou poslankyní
Bebarovou-Rujbrovou. Ve
zdůvodnění rozhodnutí se píše:
„jednání s partnerským výborem
- témata: ochrana lidských
práv, vyřizování petic a podání
občanů, ochrana osobních
údajů, působnost ombudsmana,
problematika národnostních
menšin, otázky migrace a
azylu.“ Vypadá to tedy, jako by
se se setkáním s představiteli
ČSSK vůbec nepočítalo. Což by
jistě byla velká ostuda pro celou
poslaneckou sněmovnu.
Počkejme si, jaký výstup vzejde
ze 77. schůze Organizačního
výboru sněmovny, která je
naplánována na 26. února a
jejímž 4. bodem na programu
jednání bude „Návrh na
rozhodnutí o přijetí zahraničních
návštěv a vyslání delegací
Poslanecké sněmovny, jejích
orgánů a poslanců“.
Třeba si to složení již schválené
kanadské delegace paní a páni
zákonodárci ještě rozmyslí a
svoje rozhodnutí přehodnotí.

Mezitím ovšem, 18. února
se zmíněný organizační

DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN existuje již 54 let
Nachází se 80 km na sever od Montrealu v lesích
Laurentinského pohoří, kde vlastní pláž na jezeře Lafond.
Tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít letos opět jeden třítýdenní
turnus, a to od 5. do 25. července.
Cena pobytu je stejná jako vloni: za první dítě je to $290/1 týden,
$570/2 týdny a $790/3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny
je sleva 10%. Při platbě do 1. května 2009 se poskytuje další sleva
5%. Sociálně slabé případy se řeší individuálně.
Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky.
Vydáváme potvrzení na daňové účely! Do tábora přijímáme i
děti, které nemluví česky ani slovensky. Ať si děti přivedou svoje
kamarády či kamarádky.

KONTAKTY:

Josef Maxant,
tel.: 450-465-4844, Fax: 450-923-4159,
health.vifad@sympatico.ca
Viera Šebénová,
tel.: 514-385-5153,
vseben@hotmail.com

Tábor křesťanských rodin proběhne od 1. do 8. srpna.
Informace: paní Hana Drábová tel. 905-875-1605 a www.katolik.ca
Členství v Asociaci Hostýn (A.H.): Členové, zaplaťte členský
příspěvek na rok 2009 ($20). Valná hromada bude v Montrealu
29. dubna. Máme zájem na rozšíření členské základny. Za získání
každého nového člena můžete dostat $10. Přihláška je na internetu
nebo volejte členy výboru (viz KONTAKTY).

Stáňa Hlavová,
tel.: 514-362-0155,
stania12@yahoo.ca
Zdeněk Nosek,
Tel. 514-365-8863

Členové mohou pozitivně ovlivnit naši činnost do budoucna.
Mají nejen jednorázovou slevu $25 na dětský tábor, ale i slevu
($4/osoba/den) při pobytu v chatičkách (děti do 12 let zdarma).
Elektřina na vaření a sprchy s teplou vodou jsou v ceně.
Tradiční pouť bude letos 9. srpna.
Během dětského tábora je tábor uzavřen pro veřejnost. Před
dětským táborem a po něm je tábor otevřen pro rodinné dovolené.

HLEDÁME
placené kuchařky a vedoucí k
dětem (či výměna za pobyt dětí).
Přihlášky na dětský tábor a na
práci jsou na internetu:

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

www.hostyn.org

-shm-
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