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Český hokej na nebezpečné stezce
Nedávno skončené MS juniorů
v Ottawě vystavilo českému hokeji
velmi nelichotivé vysvědčení
a bylo jasným dokladem toho,
co již naznačila uplynulá
léta: český hokej pomalu ale
jistě opouští nejužší světovou
špičku. Výsledky mládežnických
reprezentačních výběrů,
snižující se počet českých hráčů
draftovaných kluby NHL, neustále
klesající úroveň nejvyšší domácí
soutěže i celková prestiž tohoto
sportu u nás jasně dokazují, že
v našem hokeji je něco zásadně
špatně. Postoj a způsob práce
odpovědných funkcionářů pak
naznačují, že v budoucnu může
být ještě mnohem hůř. Hledání
příčin začneme pohledem do
minulosti.
Před rokem 1989 se hokej v
Česku, respektive v tehdejším
Československu dělal na
vědecké bázi a byl řízen týmem
špičkových odborníků, v čele
s mezinarodně uznávanou
kapacitou doktorem Luďkem
Bukačem, jehož znalosti daleko
přesahovaly rámec hokeje.
Z jeho práce a z práce jeho
spolupracovníků a předchůdců žil
český hokej ještě deset let po
sametové revoluci. Nebýt brilantní
práce lidí, jako byli pánové Gut,
Pittner, Bukač, Wohl, Neveselý,
Kostka nebo profesor Dovalil,
žádná Nagana či zlaté hattricky na
MS by se bývaly nikdy nekonaly,
jelikož hráči, kteří zmíněných
úspěchů dosáhli, byli vychováni
v právě jimi vytvořeném systému
a především v kvalitní ligové
soutěži. Současný stav není
rozhodně dílem náhody, ale
logickým důsledkem diletantské a
nekoncepční práce.
Československý hokej byl v
minulosti úspěšný, protože byl
veden lidmi na vysoké profesní
úrovni, jejichž cílem bylo dovést
náš hokej na vrchol. Luděk Bukač,
jako architekt celého systému, byl
ambiciózní vizionář, který dokázal,
díky své odborné erudici, své vize
realizovat. Taková osobnost
nám dnes, bohužel, chybí. Svaz
nedokázal po odchodu Bukače
zajistit jakoukoli kontinuitu,
či při nejmenším alternativu,
odrážející odlišné společenské
podmínky. Hokej dnes u

nás neovládají odborníci, ale lidé
z ekonomického sektoru, pro
které je tento sport většinou
pouze prostředkem k dosažení
jejich mimohokejových cílů. Do
vedení svazu nejsou již řadu let
voleni lidé podle profesní úrovně,
ale především ti, u kterých je
zaručena bezmezná loajalita
vůči klíčovým “ekonomickým”
postavám. Je zarážející, že lidé s
vysokým profesním kreditem, jako
právě doktor Luděk Bukač nebo
doktor Pavel Wohl, byli doslova

odstaveni na vedlejší kolej. Mít ve
svém středu - ať už v jakémkoli
oboru, tak výrazné a mimořádně
kvalitní osobnosti, a nedat jim
prostor, je projevem neuvěřitelné
hlouposti. Tito lidé jsou však
pro ekonomicke zázemí našeho
hokeje nepohodlní, protože
mají ambice a navíc nejsou
kolem sebe ochotni tolerovat
neprofesionální prostředí
a jednotlivce na žalostné profesní
i lidské úrovni. Jako názorný
příklad může posloužit loňská

volba předsedy ČSLH. Stal se
jím - poněkud překvapivě - dnes
už bývalý, ne příliš úspěšný ředitel
plzeňského hokejoveho klubu právník Tomáš Král. Při jeho volbě
nerozhodovaly ani tak schopnosti
či odborná erudice, ale spíše v
minulosti prokázaná loajalita
vůči klíčovým postavám českého
hokejového zákulisí, které v čele
svazu nepotřebovaly ambicózního
vizionáře, ale spíše poslušnou
loutku.
Na pádu našeho hokeje
se, podle mého názoru,
výrazně podepisují čtyři
základní faktory. Tím prvním
a nejdůležitějším je faktor
personální. Toto sportovní
odvětví u nás, jak známo,
dlouhodobě ovládá bývalý
automobilový zavodník, a
dnes kontroverzní podnikatel
Antonín Charouz, podezřívaný ze
spolupráce s komunistickou
STB, z vazeb na ruskou
mafii a nechvalně známý
především díky beztrestnému
vytunelování Investiční a Poštovní
banky v devadesátých letech. Díky

V České republice se každý bojí vystrčit hlavu

.... aneb nemáte vyřešeny restituce?

Obraťte se na výbor OSN pro
lidská práva v Ženevě.
„...nejvážnější je, že se tváříme,
jako by to nic nebylo. Ty jsi
byl politikem a nedal jsi dobrý
příklad. Ale totéž se může říci
o našich politicích a o našem
způsobu, jak děláme politiku.
Dnes se vyznačuje odmítáním
dodržovat spravedlnost, na které
by měly spočívat společnost i
stát a na které se budují mravní
hodnoty.“ – píše ve své knize
Otevřené dopisy Francesco
Armenti na adresu Poncia Piláta.
Je v něm část, jednající o morálce
státu. Je přímo předurčena být
vstupem k dnešnímu rozhovoru.
Stížností na zcela nespravedlivé
i nezákonné restituce je plný
emigrantský tisk. Přicházejí i z
České republiky. Zeptali jsme se
tedy na názor pana Jana Sammera,
který se věnuje restitucím od roku
1991.

jeho svéráznému výkladu zákona
přišli vkladatelé IPB o témeř sedm
milliard korun, které nakonec
zmizely na různých kontech
zahraničních bank. Antonín
Charouz, kupodivu, vyvázl bez
trestu a jeho miliardové dluhy
nakonec prostřednictvím České
konsolidační agentury zaplatili
daňoví poplatníci. Navíc se
z něho stal významný a
vlivný byznysmen. Díky
jeho praktikám se v našem
hokeji vytvořilo velmi nezdravé,
netransparentní a neprofesionální
prostředí, kde neexistuje odborná
diskuze a kde kritika není
absolutně akceptována. Prostředí,
kterému, jak se zdá, podlehli i
čeští sportovní novináři, kteří se
z neznámých důvodů vyhýbají
jakékoli kritice, týkající se právě
situace v zákulisí našeho hokeje,
včetně Antonína Charouze
samotného. Čeští novináři
tak mají na situaci v našem
hokeji neoddiskutovatelný podíl.
Místo objektivních
analýz se snižují k
Pokračování na straně 4

kdy bylo původně komunistickými
soudy vysloveno. Nejdůležitější
je proto, že jednak má oporu
v českých zákonech 119/90 a
198/93, které zabavení ruší a
období komunistické diktatury
prohlašují za nelegální, a jednak
také má oporu v rozhodnutích
Výboru Spojených národů proti
České republice.

Jan Sammer
Pane Sammere, co je vlastně
posláním České koordinační
kanceláře (Czech Coordinating
Office), již jste založil a jíž jste
sekretářem?
Posláním je Spravedlnost s
velkým S. Velkou částí té
Spravedlnosti je náprava křivd
komunismu, a ne jen jejich
zmírnění a ne jen někomu, jak to
chce postkomunistická vláda ČR.

foto archiv Jana Sammera
Který z úkolů v dosažení
spravedlnosti považujete v
současné době za nejdůležitější?
Nejdůležitější k obnovení
právního stavu v ČR je připsání
kdysi zabaveného majetku
původním vlastníkům. Ten
majetek ve skutečnosti nikdy ani
zabaven nebyl, protože veškeré
komunistické zabavování bylo
zrušeno zákonem 119/90 ke dni,

Kdybyste měl vyjmenovat
provinění státu vůči obětem
bývalého režimu, která byste
považoval za nejkřiklavější?
Nejkřiklavější jsou ovšem
politické popravy, střílení občanů
při útěku na hranicích, jejich
mučení při výsleších a pozvolná
likvidace v uranových lágrech.
Ty mrtvé ovšem není možno
oživit. Ale těm, kteří si při tom
běsnění nakradli rodinné domy a
vily, těm je možno velice snadno
tyto nemovitosti vzít a vrátit je
Pokračování na straně 9

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.

CO-KDE-KDY

Editorial

Moc jsem se nasmála, když jsem si pročítala pondělní palcové
titulky českých pop médií: „Bursík smetl frakci“, „Bursík je
diktátor“ a ze všech snad úplně nejvtipnější v Lidových novinách:
„Zelený řezník“.
V neděli se sešla republiková rada Strany zelených a pro četné
porušování stanov vyloučila čtyři nejviditelnější, nejkřiklavější,
nejsilnejší... prostě „ty nej“ stranické oponenty. Předseda Bursík
si tak radikálním ukončením stranické anarchie vysloužil mnohé
přezdívky, z nichž některé mu k smíchu jistě nepřijdou. Škoda, že
na české mediální scéně neexistuje jediné seriózní printové médium,
které by si našinec se zájmem přečetl. Nedávala bych to ale za vinu
mediím samotným. Kde není poptávka, není nabídka. Já velmi silně
pochybuji o tom, že kdyby i nakrásně vůle vytvořit takový produkt
byla, nenašel by si svoji základnu čtenářů, která by ho udržela nad
vodou. V Čechách prostě pro seriózní informace není místo. Češi se
chtějí bavit. S rostoucí recesí takové titulky jistě přijdou vhod.
Nový domov vám přináší v tomto čísle, a jako obvykle,
informace o dění v komunitě a zároveň dává prostor svým
dopisovatelům, bez kterých by nemohl existovat. Všem, kteří nám
posílají své příspěvky patří můj osobní dík.
Před několika dny zemřel velký český výtvarník, režisér a
animátor kresleného filmu Václav Bedřich. Nový domov, jako
malou vzpomínku na něj přináší na zpravodajské dvoustraně některé
jeho nezapomenutelné postavičky.
Ráda bych na tomto místě poděkovala za email paní Rollerové,
který poslala do redakce před několika dny. Upozorňuje nás v něm
na gramatické chyby, které se na stranách našeho tabloidu objevují.
Ráda bych vám všem, milí čtenáři, řekla, že nás každá chyba nebo
nonsens, který nám unikne mrzí a obojí se snažíme minimalizovat,
nebo lépe úplně vyloučit. Tímto číslem také končí veškeré spory
ohledně názvu Nového domova. Nechť se píše tak, jak jej vidíte
v předchozí větě. Paní Rollerová a ani nikdo jiný se už tak při jeho
listování nemusí červenat.
S přechodem na letní čas vám všem, milí krajané, přeji krásné
jarní dny, zpříjemněné tímto vydáním Nového domova.
Zachovejte nám přízeň.

Soňa H. Metcalfe
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V akademickém roce 2009/2010
bude uděleno stipendium pro
doktoranda/doktorandku z ČR
na Wirth Institute for Austrian
and Central European Studies
na University of Alberta v
kanadském Edmontonu. O
stipendium ve výši $25,200
CAD se mohou ucházet mladí
odborníci ze všech humanitních
oborů, sociálních věd nebo
z oblasti výtvarného umění.
Od úspěšného uchazeče se
očekává, že se bude aktivně
věnovat své disertační práci a
podílet na kulturních, odborných
a akademických aktivitách
institutu, zejména na rozvoji
akademických kontaktů s

institucemi v ČR. Podmínkou je
též výborná znalost angličtiny a
alespoň pasivní znalost němčiny
nebo dalšího středoevropského
jazyka (slovenština se
nepočítá). Uchazeči by měli
předložit stručný popis svého
výzkumného projektu v
angličtině, životopis a jména
dvou akademických pracovníků,
kteří mohou poskytnout
reference. Přihlášky posílejte
e-mailem na adresu franz.
szabo@ualberta.ca nejpozději do
3. dubna 2009. Jméno úspěšného
uchazeče bude zveřejněno do 15.
května 2009. www.arts.ualberta.
ca/CCAuCES.
(shm)

Evanjelický Kostol sv. Pavla,
Slovenská Mladá Scéna
a
Hudobno Poetické Skvosty, 7. cyklus
spoločně pre vás uvili Velkonočnú kyticu slova a hudby
s ktorou sa môžete potěšiť dňa 5. apríla o 2 hodině popoľudní
v Kostole sv. Pavla na 1424 Davenport Rd Toronto.
Vstupné je 15. dolárov, pre deti zdarma.
Réžiu ma Olga Turoková.
Po a pred predstavením vás čaká malé občerstvenie.

Lístky si môžete objednať na tel. č.: 416-626-9168 a 416-350-123.

pdo 29. března, výstava

PUZZLE malířky Marie
Gabánkové. Místo: Loop Gallery,
Queen West Gallery District,
1174 Queen St. W., Toronto.
Info: www.loopgallery.ca

p

do 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. www.dinergallery.com

p NE 15. marca, 15.00,

Torontské divadlo Poézie a
malých javiskových foriem uvádza
pásmo poézie s názvom “Pocta
a vďaka básnikovi Milanovi
Rúfusovi”, ktoré bude spojené s
výstavou obrazov Pavla Potočka.
Miesto: Studio Theatre v Toronto
Centre for the Arts, v North Yorku,
5040 Yonge St.

pST 18. března, 13.00,

Setkání seniorů, Návštěva
výstavy Marie Gabánkové v
galerii LOOP. Informace Františka
Gigalová 416-925-8771.

pČT 26. března, 19.00,

“How We Escaped Hitler” večer k
připomenutí 60. výročí okupace
Československa nacistickými
vojsky. Hana Gartner, Joe
Schlesinger, Peter C. Newman
a cenami ověnčený dokument
Matěje Mináče o Siru Nicholasi
Wintonovi a jeho hrdinství. Místo:
Innis Town Hall Theatre, University
of Toronto, 2 Sussex Av.,
Toronto. Rezervace:
czechevents.toronto@gmail.com.
Kapacita omezena.

pST 1. dubna, 13.00,

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.

pNE 5. apríla, 14.00,

Evanjelický kostol sv. Pavla,
Slovenská mladá scéna a
Hudobno-poetické skvosty vo svom
7. cyklu, v réžii Oľgy Turokovej
pripravili Veľkonočnú kyticu slova
a hudby. Miesto: kostoľ sv. Pavla,
1424 Davenport Rd., Toronto.

pST 15. dubna, 13.00,

setkání seniorů v salonku kostela
sv. Václava - přednáška: Gen.
konzul Richard Krpač: Generální
konzulát & služba krajanské
komunitě. Adresa: 496 Gladstone
Ave., Toronto. Před setkáním se
koná ve 12:00 hodin mše svatá.
Informace Františka Gigalová
tel: 416-925-8771.

Nový domov 12.3.2009

SETKÁNÍ SENIORŮ
se konají každou první a třetí
středu v měsíci ve 13:00 hodin
v salonku kostela sv. Václava
První středu v měsíci se většinou
promítají videofilmy
Třetí středu v měsíci se většinou
konají přednášky .

Připravované přednášky:
18. března
Návštěva výstavy MARIE GABÁNKOVÉ
Galerie LOOP, 1174 Queen Street W
15. dubna
Gen. konzul Richard Krpač:
GENERÁLNÍ KONZULÁT
SLUŽBA KRAJANSKÉ KOMUNITĚ
20. května
Paní Dagmar Kopecká:
VARHANNÍ HUDBA
17. června
(Bude oznámeno)
Před setkáním se koná ve 12:00
hodin mše svatá

Všichni jste srdečně zváni
Další informace sdělí:
Františka Gigalová
(416) 925-8771
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VÝROČNÍ SNĚMOVÁNÍ TORONTSKÝCH SOKOLŮ
V neděli 8. března se konala 78.
řádná valná hromada Tělocvičné
jednoty Sokol Toronto ve
společenské hale kostela sv.
Václava. Jednání mělo hladký
průběh zásluhou tištěné výroční
zprávy o 38 stranách, která
obsahovala podrobné zprávy
činovníků, doplněné větším
počtem snímků z činnosti
jednoty v uplynulém roce a
několika snímky z činnosti
jednoty před padesáti lety. Ze
zpráv vyplývalo, že hlavním
podnikem v uplynulém roce byl
zájezd a vystoupení cvičenců
jednoty na sletu Severovýchodní
župy Americké obce sokolské,
konaném 7. a 8. června 2008
v Detroitu.
Slavnostním bodem pořadu
valné hromady bylo udělení
uznání Sokolské župy Kanadské
šesti členům jednoty. Medaile
Miroslava Tyrše byly uděleny
a na valné hromadě předány
Anně Janoušové za dlouholetou
záslužnou sokolskou činnost,
a Marii Jelínkové a Editě

JARNÍ SOKOLSK
FESTIVAL
NEDLE 19. DUBNA 2009
Velikononí obd a sokolské vystoupení
Spoleenská hala kostela Sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
Obd vetn mouníku se bude podávat ve 12.30
Cena obda: $12.00; dtská porce: $6.00
Po obd bude následovat vystoupení sokolskch skupin a pak
hry pro dti.
**********************************
Informace podají a reservace p ijímají :
Hana Jurásková: (905) 838-2541
Anna Janou ová: (905) 884-9829

Tománkové za celoživotní
věrnost sokolské myšlence.
Tyršovy medaile za celoživotní
věrnost sokolské myšlence
byly rovněž uděleny Jaroslavu
Kasandovi, jemuž zdravotní
stav nedovolil se valné hromady
zúčastnit a medaile mu byla
předána v Ottawě, a Vlastě
Scheybalové, která přesídlila
do České republiky, kde jí bude
medaile doručena. Nejvyšší
pocta, Čestné uznání Sokolské
župy Kanadské, bylo předáno
Ing. Lubomíru Hyklovi,
za příkladnou dlouholetou
záslužnou činnost, kterou se
o sokolskou věc zasloužil
činností ve své jednotě a v župě
Kanadské; tato pocta byla od
roku 1977 dosud udělena jen
dvěma členům jednoty.
Po schválení všech zpráv
a udělení absolutoria
odstupujícímu výboru, byl na
další rok zvolen nový výbor,
jehož členy jsou: starostka
Hana Jurásková, místostarostka
Jarmila Bečková, náčelník Ivo
Sypták st., náčelnice Svatava
Heřmánková, vzdělavatel
Lubomír Hykel, jednatelka
Jennifer Kleinberg, matrikářka
Květa Trianová, předsedkyně
zábavního výboru Kamila Bia,
kronikářka Marie Crháková.
Členové a náhradníci výboru:
Jarmila Bečka Lee, Josef
Čermák, Brigita Hyklová, Anna
Janoušová, Jiří Karger, Jiří
Kořistka, Květa Králová, Jana
Otrubová, Jana Pivrncová, Jan
Waldauf. Členy revizního sboru
byli zvoleni Vladimír Král a
John Matuška.
V závěrečné části byla
přednesena zpráva komise, která
byla pověřena vypracováním
doporučení pro činnost jednoty
v druhém století Sokola
v Kanadě, a úspěšné výroční
sněmování torontských sokolů
bylo ukončeno připomínkou
159. výročí narozenin jednoho
z největších členů Sokola, T. G.
Masaryka.
( wf )

NOW HIRING!

Full time SERVER
Please e-mail resumes to helen@theprague.ca

or call 416-504-5787
Tatiana Jantoska
T R AV E L C O N S U LTA N T

416.922.7775
416.626.9779
TOLL FREE 1.877.922.8775

2009 SPRING / SUMMER
FLIGHTS TO EUROPE
ON SALE NOW!

TEL

tatianatravel08@yahoo.com
www.intertravel.ca

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

We offer numerous packages
to many southern destinations!

IATA 67504986 TICO reg. 50016556

Trans-Com
Transport Ltd.
hledá manuálně zručného zaměstnance do skladu.
Základní znalost truhlařiny vítána.

Zájemci volejte Viktora na tel. 905-361 2743
Torontské slovenské divadlo & Divadlo poézie & Kanadská základina pre umenie a divadlo
Vás srdečne pozýva na pásmo poézie a hudby

38. Sokolské zimní hry
38. ročník zimních her Sokolské
župy Kanadské pořádaný
v sobotu 28. února 2009, který se
zdál být ohrožen náhlou oblevou
s deštěm v předcházejících
dnech, se nakonec konal za
hezkého zimního počasí v
lyžařském středisku Horseshoe
Valley u Barrie v Ontariu.
Přestože obava z nepříznivých
sněhových podmínek některé
účastníky z Toronta a Kitcheneru
odradila a onemocnění způsobilo
neúčast přihlášených lyžařů
z Montrealu, dostavilo se 45
závodníků ke startu závodů,
které byly rozepsány ve slalomu
a v běhu na lyžích pro všechny
věkové skupiny od žactva od
4 let až po seniory nad 70 let.
Závodům přihlížela skupina
25-30 diváků, krajanů z Toronta,
z Barrie a okolí, kteří sledovali s
velkým zájmem zejména soutěže
dětí, v nichž byl bezesporu

„hvězdou“ první velikosti
čtyřletý Tomášek Frynta,
který udivoval jistotou, s jakou
projížděl brankami na trati.
Úspěšné zimní hry, řízené
náčelnicí Sokola Toronto
Svatavou Heřmánkovou, byly
ukončeny obvyklým vyhlášením
výsledků a předáním získaných
medailí a župních putovních
cen. V soutěži jednotlivců získal
prvenství u mužských složek
Dita Engel ze Sokola Toronto,
který také zaznamenal nejlepší
čas ve slalomu 52,32s, druhé
místo obsadil Charlie Hykel,
rovněž ze Sokola Toronto,
třetí získal Pavel Vreský z
Mississaugy. V závodech
ženských složek zvítězila Eva
Pospíšilová z Barrie, která v
běhu na trati 8 km docílila čas
37:45 min, jako druhá se umístila
Mary Anne Knibbe, třetí místo
získala Svatava Heřmánková.

POCTA A VĎAKA BÁSNIKOVI MILANOVI RÚFUSOVI
Vítězové jednotlivých kategorií:
Žákyně:
do 6 let Mackayla Dixon,
6-8 let Barbora Fryntová,
8-11 let Julie Fryntová
Žáci:
do 6 let Tomáš Frynta,
8-11 let Dominik Hykel,
11-14 let Andrej Janda
Dorostenci:
14-18 let Pavel Vreský
Ženy:
18-30 let Kimberley Matušková,
30-40 let Dita Hyklová,
40-50 let Mary Anne Knibbe,
50-60 let Eva Pospíšilová,
nad 60 let Svatava Heřmánková
Muži:
30-40 let Charlie Hykel,
40-50 let Allen Dixon,
50-60 let Petr Vreský,
60-70 let Dita Engel,
( wf )
nad 70 let Petr Heger

s výstavou obrazov MAJSTRA PAVLA POTOČEKA
TORONTO CENTRE FOR THE ARTS, STUDIO THEATRE, 5040 Yonge Street, North York

15. marca 2009 o 15:00 hodine
vstupné $15.00
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a HOKEJ - Pokračování ze strany 1
povrchním komentářům,
jejichž hlavním cílem je
především žádného z ekonomicky
klíčových hokejových
hráčů nenaštvat. Je až úsměvné,
jak se česká sportovní média
vyhýbají například kritice šéfa
IIHF R. Fasela. Pan Fasel zcela
evidentně hájí zájmy NHL
na úkor Evropy. Svojí
činností hrubě poškozuje evropský
hokej a zároveň ohrožuje
budoucnost tohoto sportu jako
takového. Antonín Charouz ale
pana Fasela přesto podporuje
a důsledně dohlíží na to, aby
z České republiky na jeho adresu
nezaznívala žádná kritika. Proč to
asi dělá? Proč podporuje človeka,
který evidentně poškozuje náš
hokej?
Česká média, bohužel,
mlčí. Nikdo se nepozastavuje
nad nesmyslným záměrem IIHF
prodat NHL nově vytvořenou
evropskou Ligu mistrů, čímž
by došlo pouze k nežádoucímu
posílení dominantní pozice NHL.
Nikdo se rovněž nepozastavuje
nad skandálním složením vedení
IIHF, kde jsou zástupci zcela
nehokejových zemí, jako jsou
Velká Británie, Japonsko,
Luxembursko, Španělsko či
Slovinsko, zatímco Česko zakládající člen organizace
a dlouholetý člen nejužší
světové špičky, tam má jen
symbolické zastoupení. Bylo
by jistě zajímavé vědět,
co je důvodem zmíněného
postoje českých sportovních
novinářů. Zda pouhé profesní

selhání, nebo jakákoli forma
loajality vůči Antonínu
Charouzovi.
Velmi důležitou roli tady
hraje také celková situace
ve světovém hokeji. Tu
dnes významně ovlivňuje zájmová
skupina stojící za NHL,
která prostřednictvím vlivných
funkcionářů IIHF postupně
získává kompletní kontrolu
nad světovým hokejem, včetne
toho evropského. IIHF, na
rozdíl od své fotbalové sestry
FIFA, jako řídící orgán totálně
selhala. Lední hokej neovládá ani
neřídí mezinárodní organizace,
ale majitelé profesionální soutěže
(NHL), jejíž profit je postaven
na zneužívání legislativního
chaosu. Ten majitelům klubů
NHL umožňuje získávat hráče z
Evropy bez toho, aby za ně museli
platit. Výsledkem je, že zatimco
NHL soustředuje špičkové hráče z
celého světa, úroveň evropských
soutěží se kvůli permanentnímu
odlivu kvalitních hráčů neustále
snižuje. Evropské kluby jsou NHL
ekonomicky poškozovány,
jelikož za hráče, do jejichž
výchovy investují nemalé
prostředky, nakonec v
případě jejich odchodu do
zámoří nedostavájí zaplaceno.
NHL však na nich sama následně
vydělává astronomické částky.
Vedení této soutěže navíc
dlouhodobě odmítá respektovat
IIHF jako nejvyšší řídící orgán
světového hokeje. Každoročně
konané mistrovství světa je tak
degradováno na “druhořadý”

turnaj, jelikož na něm kvůli
kolizi terminu MS a sezóny
NHL nemohou startovat všichni
špičkoví hráči. Turnaj tak
postrádá nejen atraktivitu, ale
především vypovídající schopnost
o reálné sile jednotlivých
reprezentací.
V takové situaci je skutečně
těžko pochopitelné, že IIHF místo
snahy o co nejrychlejší zavedení
férových pravidel svými - někdy
až komickými - kroky v podstatě
dělá vše pro to, aby dominantní
pozice NHL ve světovém hokeji
zůstala i nadále zachována.
Kdyby totiž v hokeji fungovala
podobná legislativa jako v kopané
a všechny ligové soutěže by byly
podřízeny mezinárodní hokejové
federaci, pozice NHL by se
najednou výrazně oslabila a její
zisky by se znatelně zmenšily.
Světovému hokeji by však taková
situace mimořádně prospěla.
Lední hokej hraje, na rozdíl od
kopané, jen omezený počet států.
Adekvátní legislativa by přinesla
rovnováhu a především by
pomohla dalšímu rozvoji tohoto
sportu ve světě. V této souvislosti
se nabízí celkem logická otázka:
proč IIHF nevyvíjí na NHL
žádný nátlak? Co brání IIHF v
tom, aby třeba Kanadě a USA
pohrozila dočasným vyloučením
z federace, které by zmíněným
zemím znemožnilo startovat na
mezinárodních podnicích, dokud
se zásadně nezmění postoj NHL?
Co brání evropským hokejovým
diplomatům, včetně těch našich,
v tom, aby vyvíjeli iniciativu,

která by vedla k nápravě výše
popsaného absurdního stavu?
Není poněkud zvláštní, že místo
enormní snahy jen nečinně
přihlížejí, ačkoliv si musí být
dobře vědomi toho, že současný
systém vážně ohrožuje existenci
tohoto sportu v Evropě? Je to o
neschopnosti nebo jde o záměr?
Náš hokej však pochopitelně
nestráda jen vinou IIHF. Základem
každého systému je práce s
mládeží a právě situace v této
oblasti je další z příčin našich
hokejových potíží. Systém
výchovy mladých talentů je u
nás, kvůli závislosti klubů na
sponzorech, postaven striktně
na nutnosti dosažení výsledku
za každou cenu. Vzhledem k
enormnímu tlaku sponzorů,
jsou mladí hráči, včetně dětí,
od malička učeni účelovému
stylu, jehož základním mottem je
hlavně neudělat chybu. Namísto
postupného rozvoje individuálních
schopností jednotlivých hráčů,
je kladen přehnaný důraz na
výsledky. Hráči pak v obavě z
toho, že se dopustí chyby, která
může být příčinou porážky jejich
týmu, raději volí alibistickou hru
na jistotu. Na hráče v žákovských
kategoriích je tak vyvíjen naprosto
nesmyslný psychický nátlak,
který jim bere chuť do hry a který
do dětského hokejového života
vnáší nežádoucí stres, limitující
jejich vývoj. Nemělo by to v
případě dětí být spíše tak, že “First
goal is having fun”? Nebylo by
náhodou rozumnější zvolit systém
adekvátní přirozeným mentalním

parametrům jedince ve vývoji
a v dětech nejprve nenásilně
vybudovat vztah k hokeji, který
jim pak v jakékoli formě vydrží po
celý život? Filosofie současného
systému výchovy mladých
hokejových talentů u nás je špatná.
Je nezbytné ji co nejrychleji
změnit, jinak se už tak nízký zájem
o nejrychlejší kolektivní hru naší
planety bude mezi českými dětmi
nadále snižovat.
Slabá a neustále se snižující
úroveň české Extraligy je dalším
důležitým faktorem, negativně
ovlivňujícím náš hokej. Absence
kvalitních hráčů, primitivní
marketing, který jen těžko osloví
intelektuálně nadprůměrnou část
společnosti, obchodně nesmyslný
a neustále se měnící model soutěže
a její nedostatečná mediální
prezentace jsou hlavními důvody,
proč extraligový hokej drtivou
většinu české veřejnosti vůbec
nezajímá. Zatímco před rokem
1989 (kdy všichni naši špičkoví
hráči hráli doma a naše země
měla, díky společnému státu
se Slovenskem, téměř patnáct
milionů obyvatel) měla tehdejší
liga dvanáct účastníků, dnešní
soutěž (hraná na menším území,
s menším počtem obyvatel a
navíc v situaci, kdy kompletní
špička hraje v zahraničí) má
účastníků čtrnáct! Výsledkem
jsou ekonomicky slabé, nestabilní
kluby, které nejsou schopné
udržet kvalitní hráče, získat
silné reklamní partnery ani
oslovit veřejnost. Jejich soupisky a
Pokračování na straně 11
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Spomienka na Pavla Nováka
Jeden z najvýznamnejšich
predstaviteľov československej
pop scény spevák, skladateľ,
textár a spisovateľ Pavel Novák,
podľahol vo stredu 12. februára
2009 vo veku 64 rokov ťažkej a
zákernej chorobe.
Pavel Novák sa narodil
10. marca 1944 v Přerove. V
roku 1967 ukončil štúdium
na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Palackého v
Olomouci - aprobacia biológia a
telesná výchova.
Ako sedemnásťročný
začal spievať so súborom
tradičného džezu DIXILAND
Přerov. V roku 1964 bol’
spoluzakladateľom beatovej
skupiny SYNKOPA. S touto
skupinou nahral v rozhlase velmi
populárnu pieseň VYZNÁNÍ,
s ktorou úspešne bodoval v
rozhlasovej Houpačce.
Postupne sa začal Pavel
Novák presadzovať aj ako

hudobný skladateľ a textár. Je
autorom najmenej sedmi stoviek
singlov a desiatok albumov.
V roku 1967 založil skupinu
VOX, s ktorou nahral množstvo

hitov (pripomeňme si Chodím,
Asi, Viktoria). Po odchode zo
skupiny VOX založil skupinu
PROTO, kde posobili hlavne
mladý rockoví hudobníci.
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Ján Kosiba
Začiatkom 90. rokov založil
skupinu FAMILY a velkú časť
svojich koncertov venoval
deťom.
Pavel Novák počas
svojej kariéry vystupoval a
nahraval skoro so všetkými
československými orchestrami.
K jeho najvätším hitom patria
skladby Nádherná láska,
Pihovatá dívka, Malinká,
Morava a mnoho dalších.
Vydavateľstvo Panton mu
udelilo za jeho vlastnú tvorbu
dvakrát Zlatý štít. Jeho albumy
vyšli aj v angličtine a nemčine.
Za svoje vystúpenia ziskal
ocenenia na Bratislavskej lýre,
Dečínskej kotve a odnášal si
ceny televízných spoločností
z Belgícka, Bulharska a
východného Nemecka. Spieval
tiež na Midem v Cannes.
Jeho piesne a texty boli ako
balzam pre dušu. O to tažšie,
že som bol kedysi členom jeho

fan klubu, som prijal zprávu o
jeho smrti. Akoby to bolo včera,
si spomínam na naše osobne
stretnutia, kde sme sa rozprávali
o hudbe a živote hudobnikov, ale
hlavne o živote ako takom. Pavel
vždy vyžaroval optimizmom
a chuťou do života. Bol velmi
otvorený, priatelský, ale aj
velmi vďačný za všetko, čo
mu život prinášal. V tom čase
v Československu bolo malo
takých spevákov, ktorý popri
spievani aj skladali piesne.
Počas svojej kariéry absolvoval
na 27 tisíc vystúpení, složil viac
ako 700 piesní a napísal vyše
2000 textov. V tomto smere
bol originálny ťažko ho možno
porovnávať s niektorými z
našich zpevákov tej doby. Ja
osobne som ho prirovnával k
americkému zpevákovi Neil
Diamandovi.
Nech mu je v tom hudobnom
k
nebi iba NÁDHERNĚ…

Herci Nového divadla tentokrát svůj stín nepřekročili
Na páteční večer 20. února
připravilo Nové divadlo v
Torontu premiéru komedie
francouzského dramatika a
spisovatele Jean-Baptisty
Moliéra Chudák manžel.
Druhou hru letošní sezóny
přeložila Alice Králová a s
herci nastudovala režisérka a
herečka ND Zuzana Martinková.
Všechna čtyři pěkně navštívená
představení se ve dnech 20. 22. února odehrála v auditoriu
Joseph Workman na Queen
St. West v Torontu, kde Nové
divadlo hostuje již od roku 1993.
Příběh, nastavující zrcadlo
všem podváděným a záletníkům,
se sice odehrává v 17. století,
ale lidé se ve stejných situacích
chovají stejně v jakékoliv
době. V tom zůstane Moliérova
hra vždy aktuální. Zabývá
se postavením podváděného
manžela Dandina na jedné
straně a na druhé nechtěnými
vdavkami jeho mladinké ženy
Angeliky. Dandin se nakonec
sám lapí do pastí a pastiček,
které nastavil své mladé ženě
v domnění, že ji konečně
nachytá, a že jejím zchudlým
aristokratickým rodičům
předvede dceru v plné pravdě.
Jenže, Angelika je mnohem
chytřejší, než si Dandin myslí,
a s pomocí služky Klaudinky se
ze všech zoufalých manželových
pokusů šikovně vyvlékne a
obrátí je v neprospěch strůjce. A
tak s hořkostí Dandin konečně
pochopí, že se nahrnul někam,
kam nepatří, a že jej vlastně
potrestala jeho vlastní ješitnost a
hloupost.
Ve hře se představilo sedm
zkušených herců Nového
divadla, z nichž někteří mají za
sebou historii až na profesionální
úrovni odvedených rolí. Radka
Tamchynová je po celou dobu

Radka Tamchynová, Roman Kozák, Lenka Kimlová a Martin Bonhard
působnosti v této společnosti
stavěna téměř výhradně do
hlavních rolí. Stála na scéně
společně s Honzou Šmídem,
Martinem Bonhardem a
Lenkou Kimlovou ještě za
doby působení Adolfa Tomana,
profesionálního režiséra, který
Nové divadlo před 40 lety
založil. Společně prošli celou
řadou nádherných rolí, na nichž
vyrostli a dozráli na takovou
úroveň kumštu, že si s nimi rádi
zahráli profesionální herecké
legendy z Česka a Slovenska,
jakými jsou Jana Hlaváčová,
Petr Kostka (Smíšené pocity,
2007, Opala je poklad 1996),
Ladislav Smoljak (Švestka,
2004, Záskok, 1997), Emília
Vášáryová (Divadelní komedie,
1998), Josef Zíma (Poskalák
1993), Stella Zázvorková
(Vražda na faře, 1994), Viktor

Preiss (Zpívající Benátky, 2001)
aj. Zrovna tak můžeme vypočíst,
v kolika a do jak náročných her
je obsazovali tehdejší domácí
režiséři, zejména však Pavel
Král, jehož zásluhou se všechna
ta plejáda umělců českého a
slovenského hereckého nebe
u nás objevila, a který má na
svém kontě především velké
projekty i muzikálové podoby.
Věřím, že dodnes vděčný divák
vzpomíná na plzeňského autora
muzikálů Antonína Procházku
Hledám děvče na woogieboogie (1998) či Holka nebo
kluk (1999), kde jsme viděli
snad životní roli Radčinu a
nádherně vyvedenou roli Honzy
Šmída (i jiných, s nimiž jsme
se už, žel, museli rozloučit).
Tam jsme mohli zaznamenat
talent Lenky Novákové, Jirky
Škody, Jany Fabiánové, Ivana

Rázla, Zuzany Novotné, Dáši
Beláčikové, Zdenky Novotné,
Petra Kohouta a dalších. V této
souvislosti musíme připomenout
i zdařilou parafrázi muzikálu
Pavla Krále Restituce vodníka
Čochtana, kdy bylo na scéně v
jednu chvíli přes dvacet herců,
kteří zvládali text, zpěv i tanec.
V této souvislosti je nutné
zdůraznit, že výprava, scéna a
kostýmy byly na profesionální
úrovni a v harmonickém
souladu s tím, co herci hráli.
Musíme vzpomenout velice
úspěšná představení Famílie
v režii Tomáše Maška (2007),
Lucerny v režii Pavla Krále
(2006), Mirandolíny v režii
Brigity Hamvašové (2005) a
samozřejmě nezapomenutelné
hry Adam Stvořitel v režii
Pavla Krále (2007) a z jiného
soudku a všem dominující

Ostře sledované vlaky v režii
Adolfa Tomana (2008). Je jen
zásluhou dobrého vedení a
zápalu divadelníků, že dodnes se
v sále setkáváme s diváky, kteří
za dramatickým uměním cestují
i tři sta padesát kilometrů téměř
od samého začátku činnosti ND.
Posledním představením
byla francouzská komedie
věhlasného Moliéra. Na první
pohled jednoduchá záležitost,
ale v tom právě spočívá její
záludnost. Zdá se, že některé
její komediální možnosti
nebyly souborem zcela
doceněné. Scénický prostor
díky jednoduché dekoraci (dům
s dveřmi a jedním funkčním
oknem a lavicí) nabízel
možnosti hru více rozehrát třeba
zpěvem, tancem, rafinovanějším
aranžmá, což by hercům
přineslo více tvořivosti, cítili by
se více vtaženi do děje. I když
hráli zcela koncentrováni a se
zaujetím, přece jen jsme zvyklí
na koncert s propracovanějšími
výškami a harmoniemi všech
těch tónů, které každý z nich v
sobě v této hře ne zcela využil.
Hra měla šanci při vší té herecké
zkušenosti běžet na lehkých
nohou situační komiky v lepším
rytmu a tempu, zejména v
akcích na lavičce.
Ve hře se představil v
hlavní roli celkem civilního a
kultivovaného chudáka manžela
Dandina Roman Kozák, Radka
Tamchynová jako proradná a
svým způsobem i nešťastná
manželka Angelika, její matku
baronku zahrála Lenka Kimlová,
manžela barona Martin Bonhard
(oba na rozdíl od tradičních
seladonů a mazlíčků společnosti
tentokráte v postavách starších),
role záletníka se zhostil Honza
Šmíd (jemuž by se zřejmě
více líbilo být rozjařilým a
a
prostopášným králem,
Pokračování na straně 9
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Zpravodajství ze staré vlasti

25. února
Několik desítek lidí se ve
středu v Praze zúčastnilo pietní
vzpomínky na důstojníky
generálního štábu, kteří byli
popraveni za totalitního režimu.
Věnce k pamětní desce na
budově generálního štábu
položili politici, zástupci
ozbrojených sil a organizací
odbojářů. Léta 1948 až 1953
negativně poznamenala třetinu
tehdejšího důstojnického sboru.
Z celkového počtu 13000
důstojníků jich 4000 bylo z
politických důvodů propuštěno,
téměř 1000 odsouzeno k
vysokým trestům včetně
doživotí, 500 odesláno do táborů
nucených prací, 2500 vysídleno
a 28 popraveno. Nejvíce
pronásledovanou skupinou se
stali západní letci a důstojníci,
kteří sloužili na západní a
v některých případech i na
východní frontě.

k

Dcera bývalého prezidenta
Ludvíka Svobody Zoe
Klusáková - Svobodová
představila v úterý v Praze
úplné vydání válečných deníků
svého otce z 2. světové války.
Deník popisuje válečné události
let 1939 až 1943. Vzpomínky
začínají odchodem Svobody do
exilu po okupaci Československa
Německem a končí momentem,
kdy je československým
vojákům v Sovětském svazu
umožněno nastoupit na frontu a
zapojit se do bojů.

novým americkým prezidentem
přijedou též šéfka americké
diplomacie Hillary Clintonová
a ministr obrany Robert Gates.
Praha usiluje o vrcholnou
schůzku unie s Obamou delší
dobu, a to z titulu předsednické
země EU.

k

Ministerstvo vnitra evidovalo
436 žádostí cizinců, kteří přišli
o práci, o bezplatnou letenku
do své vlasti. S příspěvkem ve
výši 500 eur (cca 14.500 korun)
do začátku už odletělo domů
86 z nich. Pomoc českého státu
využívají hlavně Mongolové.
V poslední době se hlásí také
občané Uzbekistánu a Ukrajiny.
Vietnamci zájem nemají. Podle
vietnamské komunity v Česku
přicestovalo v posledních dvou
letech za prací do republiky
zhruba 20000 vietnamských
dělníků. Do první fáze projektu,
který vyjde na 60 milionů korun,
se může přihlásit 2000 cizinců.

26. února

27. února
Voľby do Európskeho
parlamentu sa budú konať v
júni tohto roku. Prvýkrát mali
Slováci možnosť voliť poslancov
Európskeho parlamentu v roku
2004, svoje právo však využili
minimálne. K urnám prišlo len
17 percent oprávnených voličov,
čo bola najnižšia účasť spomedzi
všetkých krajín Európskej únie.

k

k

Prezidentská kandidátka
Iveta Radičová sa dnes večer
v Banskej Bystrici stretne s
biskupom Rudolfom Balážom.
Chce s ním hovoriť po tom, čo
ju v kázni nepriamo prirovnal k
Hitlerovi. O stretnutie požiadala
Radičová.

k

Americký prezident Barack
Obama přijede pravděpodobně
v dubnu do Prahy na schůzku
mezi EU a USA, řekl ČTK
diplomatický zdroj. Podle něj
není přitom vyloučeno, že s

cez Litvu, Poľsko, Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko a
Bulharsko k Čiernemu moru,
no nevylučuje sa ani spojenie s
Gréckom.

k

Česko se s nynější krizí
vyrovná zřejmě líp než další
východoevropské země. Uvedla
to mezinárodní ratingová
agentura Standard & Poor‘s
ve zprávě o ekonomických
podmínkách ve východní
Evropě. Důvodem je podle ní
odolná spotřebitelská poptávka
a relativně silné ekonomické
základy. Agentura nicméně
předpovídá, že ekonomický
útlum v Česku bude letos
pokračovat.

krizí. Americký prezident bude
v Praze zřejmě také jednat o
dalších amerických záměrech s
výstavbou protiraketové obrany
USA.

2. března
Podľa najnovších údajov
štatistického úradu Eurostat
za január nezamestnanosť
v eurozóne stúpla na 8,2%
a inflácia klesla na takmer
desaťročné minimum 1,1%, no
podľa prvotných odhadov vo
februári opäť začala rásť. Podľa
správy Eurostatu síce počet ľudí
bez práce v januári stúpol len o
0,1 percenta, je ich však najviac
za posledných 28 mesiacov. Ešte
pred rokov, pred vypuknutím
krízy, bola nezamestnanosť na
úrovni 7,3%.

1. března

Dvě třetiny Čechů hodnotí
pozitivně vystupování České
republiky během předsednictví.
Podle občanů si Evropská unie
během posledních několika
krizí vedla nejlépe během
sporu o plyn mezi Ukrajinou
a Ruskem. Česká republika
předsedá EU v první polovině
tohoto roku.

Dne 19. února 2009 byl ve
Financial Times (FT) publikován
článek „Scare warns of potential
quake ahead“, jehož součástí
jsou tabulky s údaji za vybrané
země. V tabulce pod názvem
„Foreign banks lending to Czech
Rep“ je uvedeno, že zahraniční
banky do České republiky k 30.
září 2008 půjčily celkem 192
miliard dolarů (cca 4 biliony
korun).

Nový domov 12.3.2009

k

V liste adresovanom
eurokomisárke rezortný šéf
upozornil, že slovenský trh
sa vyznačuje poklesom cien
mlieka, pričom jeho cena
dlhodobo nepokrýva ani náklady
vynaložené na jeho výrobu.
V porovnaní s januárom 2008
medziročne poklesli ceny
surového kravského mlieka
o 44,38%. Aktuálne nákupné
ceny pokrývajú približne 60%
výrobných nákladov. Rezort
odhaduje stratu v prvovýrobe
mlieka za prvé dva mesiace tohto
roka viac ako 20 miliónov eur
(602,52 milióna Sk). V prípade
pretrvania tejto situácie by sa
mohla ročná strata prehľbiť
na asi 120 miliónov eur (3,6
miliardy Sk).

28. února
Slovensko a Polsko podpísali
vo Varšave memorandum o
výstavbe medzinárodnej cesty
Via Carpatia, ktorá spojí Baltské
a Čierne more. Ďalnica by sa
mala začínať na severe pri
Baltskom mori a prechádzať

Keby nebolo slávnej fotografie
Che Guevaru, autorom ktorej
je Alberto Korda, asi by sa
tento kubánsky marxistický
revolucionár nezachoval na
toľkých odevných doplnkoch,
plagátoch a iných predmetoch.
Je to však krásny impozantný
chlap, tak prečo ho nenosiť? Ak
si takéto tričko chcete obliecť,
asi by bolo dobré uvedomiť
si, že spomínaný človek
napľňa definíciu teroristu. Che
Guevara má tiež na svedomí
množstvo nevinných obetí a bol
preslávený svojou agresivitou a
neľútostnosťou v boji.

k

Európska komisia chce zrušiť
účtovné požiadavky pre malé
firmy. Podnikom sa uľahčí
administratívne bremeno a každý
môže ušetriť až 1200 eur ročne,
čo je spolu 6,3 miliardy eur.
Ako mikropodnik je definovaná
firma, ktorá spľňa aspoň dve
z troch kritérií - celková účtovné
súvaha nepresahuje 500 000 eur,
čistý obrat nepresahuje 1 milion
eur, firma nemá viac ako desať
zamestnancov.

k

Hromadné prepúšťanie v
dôsledku hospodárskej krízy
nahlásili v Bratislave zatiaľ tri
podniky, svoje názvy si však
neželajú zverejniť. Agentúru
SITA o tom informoval Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave. Dva z týchto
podnikov pritom ako dôvod
prepúšťania uvádzajú výrazne
znížený objem objednávok.
O prácu by tak mohlo prísť
405 z celkového počtu 1 787
zamestnancov týchto firiem,
čo predstavuje 22,7%. Podľa
úradu je však tento počet zatiaľ
len informatívny a konečné
čísla by mohli byť nižšie. Miera
nezamestnanosti dosiahla v
Bratislave k 31. januáru tohto
roka hodnotu 1,99%.

k

Ešte pred summitom EU český
premiér Mirek Topolánek,
ktorého krajina únii predsedá,
vyhlásil, že únia sa nesmie deliť
na staré a nové krajiny, na malé
a veľké, či východ a západ. Stalo
sa tak skôr, než sa mimoriadny
summit EU zišiel.

k

Český premiér Mirek Topolánek
po mimořádném summitu EU
v Bruselu potvrdil, že v Praze
se 5. dubna uskuteční summit
EU-USA, kterého se zúčastní
i americký prezident Barack
Obama. „Přijal pozvání českého
předsednictví k návštěvě Prahy“
řekl Topolánek na tiskové
konferenci po vrcholné unijní
schůzce, která se zabývala
nynější finanční a hospodářskou

Motor Manufacturing Czech,
která počátkem roku kvůli
ochlazení poptávky zastavila
nábor zaměstnanců a odložila
zahájení druhé směny, od
pondělí znovu přijímá nové
lidi. Obnovení náboru souvisí s
růstem zájmu o nové automobily,
firma plánuje nabrat stovky
pracovníků, informoval ČTK
mluvčí automobilky Petr Vaněk.
Nošovický automobilový závod
Hyundai spustil výrobu osobních
aut loni na podzim, dosud
zaměstnal na 1800 lidí.

k

Ve věku 92 let zemřel v neděli
ráno nejstarší žijící pilot 311.
bombardovací perutě RAF
Petr Uruba. ČTK to oznámil
mluvčí Ústavu pro studium
totalitních režimů Jiří Reichl.
Veterán bojů druhé světové
války, který prožil všechny
klíčové okamžiky čsl. moderních
dějin, byl podle něj legendou.
Završením jeho válečné kariéry
bylo vyznamenání Řádem rytíře
Čestné legie, který v roce 2006
převzal z rukou francouzského
prezidenta Jacquesa Chiraka.

k

Bývalá dělnická prokurátorka
Ludmila Brožová-Polednová
pravděpodobně v určený den
sama nenastoupí k výkonu svého
šestiletého trestu za podíl na
justiční vraždě političky Milady
Horákové. Řekl její právník
Vladimír Kovář, podle kterého
jí to neumožňuje její zdravotní
stav.

k

3. března
Premiér Mirek Topolánek chce,
aby se o regionu východní
Evropy přestalo mluvit paušálně
a nekorektně. Na pondělní
pražské konferenci o dopadech
rozšiřování Evropské unie vyzval
k hodnocení každé členské země
na základě jejích skutečných
podmínek a výkonů. Nepřímo
tak reagoval na vyjádření
francouzského prezidenta
Nicolase Sarkozyho, který po
nedělním mimořádném summitu
šéfů vlád a států EU řekl, že
krize ve východní a střední
Evropě představuje riziko pro
EU.

k

Premiér ČR Mirek Topolánek
potvrdil, že Obama přijal
pozvání českého předsednictví
na neformální jednání hlav
států evropské sedmadvacítky.
Program návštěvy v těchto
dnech obě strany ladí. Češi
budou hlavně chtít slyšet o
dalších plánech nové americké
administrativy s výstavbou
protiraketového štítu USA.
Obamu do ČR pozval český
prezident Václav Klaus.

k

Nošovická automobilka Hyundai

Vietnamci žijící v Česku chtějí
po ministerstvu vnitra, aby jim
nabídlo alternativu k projektu
dobrovolných návratů - například
vykonávání veřejně prospěšných
prací. Tomáš Haišman z
ministerstva však uvedl, že
odměna za veřejně prospěšné
práce je příliš nízká na to, aby
Vietnamcům pomohla vyřešit
jejich dluhy.

4. března
Vláda schválila novelu
insolvenčního zákona, která
mimo jiné umožní vyplatit
zpětně mzdy i tisícům sklářů
ze skupiny Bohemia Crystalex
Trading. Novela by měla
podle vlády lépe reagovat na
případnou hospodářskou krizi.
Nový insolvenční zákon, který
umožňuje od loňského roku
řešit problémy podniků, výrazně
posílil postavení zajištěných
věřitelů, jimiž jsou většinou
banky.

k

Krajně pravicová Dělnická
strana (DS) smí dále působit
na politické scéně a usilovat o
hlasy voličů. Nejvyšší správní
soud (NSS) zamítl návrh vlády
na rozpuštění strany. Vláda se
domnívá, že Dělnická strana
zastřešila extremisty a usiluje
o svržení demokratického
zřízení. Podle soudu však
vládní návrh neobsahuje
dostatek přesvědčivých důkazů.

a

Zpravodajství ze staré vlasti
a Neprokázala se například
souvislost DS a neonacistického
Národního odporu ani snaha
násilně změnit politický systém.
„Je to první řízení tohoto
typu, které tady bylo, to je
potřeba si uvědomit. Je to pro
nás zkušenost, abychom se z
toho poučili, kdyby byl podán
jiný návrh“ uvedl zástupce
ministerstva vnitra Václav
Henych.

k

Češi se v roce 2009 nejvíc
obávají nárůstu nezaměstnanosti.
Celých 92 procent lidí si
myslí, že se situace na trhu
práce ještě zhorší. Lidé se
také bojí o sociální jistoty,
životní úroveň a fungování
hospodářství. Nejvíce jsou Češi
nespokojeni se stavem korupce a
hospodářské kriminality, naopak
nejpozitivněji hodnotí stav
kultury a zboží a služeb, uvádí
průzkum.

k

Litvínovská radnice přistoupí
v červnu k exekucím peněz z
dávek v hmotné nouzi u lidí,
kteří městu dluží za pokuty
či poplatky. Exekuci bude
předcházet kampaň, aby každý
dlužník měl šanci dohodnout
se na úhradě svého závazku
například formou splátkového
kalendáře. Exekuce peněz ze
sociálních dávek již v únoru
postihla dlužníky v Chomutově.
Přidat se chtějí i další města.

5. března
Opozičná prezidentská
kandidátka Iveta Radičová
odštartovala predvolebnú
kampaň krstom svojej knihy
„Dokážeme to“.

k

Uplynulo roční působení českého
provinčního rekonstrukčního
týmu v afghánské provincii
Lógar. Desítka odborníků z
nejrůznějších oblastí pomáhala
obnovovat školy, přehradu,
nemocnice, silnice. Ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg
má pro tým jen slova chvály.
Ani jeden z našich projektů
nebyl napaden, nikdo nebyl
unesen ani zabit. Český tým
například místním zemědělcům
distribuoval osivo, které umožní
až třikrát vyšší sklizeň, pomáhal
i se zpracováním úrody. Ve
školách, které Češi postavili či
opravili, se v letošním roce bude
učit okolo 12000 dětí. Investice
zatím dosáhly 2,5 miliardy
dolarů, tedy více než 55 milionů
korun. Vláda na projekty slíbila
80 milionů korun ročně.

pražské Chuchli. Odpoledne
překročila hranici prvního stupně
povodňové aktivity (ten je 450
metrů krychlových za sekundu)
a před čtvrtou odpolední korytem
protékalo 555 metrů krychlových
za sekundu. Hranice druhého
stupně je na rovném tisíci kubíků
za sekundu.

k

Bývalý prezident Václav Havel
se pět týdnů po propuštění
z nemocnice cítí dobře, v
následujících dnech už má
v diáři řadu pracovních
povinností. Zúčastní se mimo
jiné konference k desátému
výročí vstupu České republiky
do NATO. Dvaasedmdesátiletého
Havla trápí zdravotní problémy
často. Na jeho zdraví se
podepsalo vězení v 80.
letech i dlouholeté kouření.
Každé respirační onemocnění
představuje pro Havla riziko,
protože mu lékaři kvůli nádoru
odstranili polovinu plíce.

k

Dozvědět se, zda soudce byl či
nebyl členem předlistopadové
KSČ, není podle čtvrtečního
rozhodnutí Městského soudu
v Praze oficiálně možné. Soud
zamítl žalobu občana Tomáše
Peciny proti MS, které stejně
jako předtím olomoucký vrchní
soud odmítlo sdělit, kteří soudci
tohoto soudu byli k 17. listopadu
1989 členy KSČ. Informace je
důvěrná a nelze ji sdělovat ani
na základě zákona o svobodném
přístupu k informacím.

7. března
Příští rok by měla v Lánech
před muzeem T. G. Masaryka
stát dlouho ohlašovaná jezdecká
socha prvního prezidenta
Československa. Jejím autorem
bude výtvarník a sochař Petr
Novák. Model poprvé představili
zástupci muzea tuto sobotu, při
zahájení expozice Masarykovy
cesty do Středomoří. Výstava
byla otevřena při příležitosti 159.
výročí narození státníka.

k

Ve věku 90 let zemřel režisér,
výtvarník a animátor kresleného
filmu Václav Bedřich. Jeho
doménou byla tvorba pro děti.

a Bobek - králíci z klobouku,
Pohádky ovčí babičky, Maxipes
Fík, Divoké sny maxipsa Fíka
či O zvířátkách pana Krbce,
na kterých spolupracoval
se známými výtvarníky, či
Říkání o víle Amálce, které i
sám namaloval. Za svůj život
natočil Václav Bedřich 358
animovaných filmů, za které
dostal řadu významných cen na
mezinárodních festivalech.

Významně se podílel na vzniku
večerníčkových seriálů. Byl
režisérem první pohádkové série
O televizním strašidýlku z roku
1965. Režíroval i proslulou
znělku, která se stala nejstarší
televizní znělkou vůbec. Jako
režisér má Bedřich na svém
kontě například seriály Bob

navštívil v Prostějově vojáky 601.
skupiny vojenského zpravodajství,
která v působí v Afghánistánu
v rámci operace Enduring
Freedom (Trvalá svoboda).
Český premiér při této příležitosti
rovněž uvítal informaci, že byl
stanoven termín prezidentských
voleb v Afghánistánu a vyjádřil
přesvědčení, že se podaří zajistit
jejich řádný průběh. Klíčové jsou
podle něj bezpečnost a pořádek
v zemi, na jejichž udržení se pod
velením NATO podílejí i čeští
vojáci.

k

8. března
Ministryně zdravotnictví Daniela
Filipiová má hotový plán,
kterým chce zachránit české
zdravotnictví před dopady krize.
Kvůli poklesu ekonomiky mají
pojišťovny už teď méně peněz a
hrozí opakování situace z roku
2005, kdy se déle čekalo na
operace a pacienti měli problém
dostat se k dražším lékům.
Ještě letos proto chce Filipiová
napumpovat do zdravotnictví
přes pět miliard korun a příští
rok dá pojišťovnám navíc 8,4
miliardy.

Soubor Divadla Járy Cimrmana
odehrál minulý týden už stou
reprízu své poslední inscenace
České nebe. Spoluautor a
režisér Ladislav Smoljak říká,
že Cimrman si na tomto odkazu
národu dal asi obzvlášť záležet.
„Nechtěli jsme tomu věřit –
vždyť je to teprve čtvrtý měsíc
od premiéry. To bývá často v
divadle po mnoha letech uvádění
hry derniéra. A my – skoro se až
stydím za tu chloubu – máme
požadavků od pořadatelů na řadu
let dopředu”, uvedl spoluautor
a jeden ze zakladatelů DJC
Ladislav Smoljak. Tato hra je
nominována na Cenu Alfréda
Radoka v kategorii inscenace
roku.

9. března
Meziročně v běžných cenách
klesl vývoz o 24 procent a
dovoz o 21,3 procenta, což
představuje největší meziroční
propad zahraničního obchodu od
vzniku České republiky. Vývoz
i dovoz klesl už čtvrtý po sobě
jdoucí měsíc, obrat zahraničního
obchodu byl nejnižší od února
2006. Vlivem oslabení koruny
vůči oběma hlavním měnám
klesl zahraniční obchod v
přepočtu na eura - vývoz o
27,2% a dovoz o 24,6%.

k

Poplatky za ťažké vozidlá na
medzinárodných komunikáciách
by mali vychádzať z miery
znečistenia ovzdušia a hluku,
ktoré spôsobujú, a zohľadniť
by sa malo aj preťaženie ciest
v dôsledku premávky týchto
vozidiel. Žiadajú o to poslanci
Európskeho parlamentu, ktorí
budú tento týždeň hlasovať
v prvom čítaní o smernici o
výbere poplatkov za využívanie
cestných komunikácií ťažkými
nákladnými vozidlami.

k

6. března
Kvůli stoupající hladině Labe
museli řidiči odvézt auta ze
silnice mezi Děčínem a Dolním
Žlebem. V Ústí nad Labem
nejspíš Labe v sobotu zaplaví
frekventovanou cestu pod
ústeckým mostem Edvarda
Beneše. Několik silnic je už
také uzavřeno na Šumpersku,
Chrudimsku i Pardubicku.
Mírně stoupá i Vltava v

Nový domov 12.3.2009

Vydavateľstvo Petit Press,
vydavateľ denníka SME,
bude mať nového akcionára.
Spoločnosť Media Group RP,
ktorá vlastní v Českej republike
mediálnu skupinu MAFRA,
ktorá mimo iného vydáva
populárny denník Mladá fronta
DNES, sa stane vlastníkom 50
percent akcií vydavateľstva Petit
Press, a.s.

k

Český premiér a předseda
Evropské rady Mirek Toplánek
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nově zaevidovalo 69 209 lidí,
což je o 18 667 více než v
předchozím měsíci.

10. března
Deset let po vstupu Česka do
NATO souhlasí se členstvím
země v této organizaci 76
procent občanů. Zjistil to
průzkum agentury STEM z
přelomu ledna a února. Dvě
třetiny lidí podle něj pokládají
ČR za plnoprávného člena
aliance a 70 procent občanů
považuje členství v alianci
za nejlepší způsob zajištění
bezpečnosti země. Aliance
má podle průzkumu STEM
v Česku podporu především
mezi mladými lidmi, studenty,
podnikateli, živnostníky a
stoupenci ODS, odmítají ji starší
generace a sympatizanti KSČM.

k

Čtyři vojenští instruktoři, kteří
byli posledními českými vojáky
pracujícími v Iráku, převzali
medaile Za službu v zahraničí.
ČTK o tom informoval generální
štáb s tím, že čtveřice se do ČR
vrátila už 27. února. Po necelých
šesti letech tak skončilo české
vojenské angažmá v zemi u
Perského zálivu v rámci koalice
vedené Spojenými státy, která v
roce 2003 svrhla režim Saddáma
Husajna. V Iráku se vystřídalo
přes 2300 mužů a žen v českých
uniformách.

k

k

Vláda chce pomôcť košickým
železiarom, aby mohli čerpať
peniaze z protikrízových balíčkov
ako ostatné firmy. Zmluva o
vstupe Slovenska do Európskej
únie pre oceliarov totiž kladie
určité obmedzenia. Premiér Fico
si preto do programu emdéžet
mítingov vtesnal aj stretnutie
so šéfom U.S. Steel Košice
Georgeom Babcokom. Sľúbil mu,
že vláda bude úniu presviedčať,
aby pomoc pre železiarne
odobrila. Kríza si podľa Fica
nevyberá, preto vláda nechce
robiť rozdiely medzi štátnymi a
sprivatizovanými spoločnosťami.
Jeho kabinet je pripravený
podporiť každú firmu, v ktorej
hrozí prepúšťanie, podobne ako
štátnu akciovku Cargo Slovakia,
ktorá dostane od štátu pôžičku
vyše 150 miliónov eur.

k

Hospodářská krize a propouštění
rozšiřují řady nezaměstnaných v
Česku. Míra nezaměstnanosti v
únoru vzrostla na 7,4 procenta z
lednových 6,8 procenta. Úřady
práce registrovaly téměř 429
tisíc lidí bez práce. Jejich počet
vzrostl během měsíce zhruba o
30 tisíc. Ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku je bez
práce zhruba o 73 tisíc lidí víc.
V průběhu února se na úřadech

Nejvyšší soud letos v únoru
nevyhověl žádosti muže, který
jako odškodnění za své zadržení
v Československu požadoval
téměř 95 milionů korun. Soud
tak už napodruhé potvrdil verdikt
nižších instancí. Nárok je podle
soudců promlčený. Muž, který
z Československa emigroval po
srpnu 1968, se sem vrátil v roce
1973 již s australským pasem.
Čs. úřady mu však pas už na
letišti zabavily a znemožnily
mu návrat do Austrálie.
Opuštění republiky totiž bylo
hodnoceno jako trestný čin. V
žalobě podané v roce 2000 muž
vyčíslil ztráty, jež mu zásah
komunistické policie způsobil.
98 milionů korun požadoval
jako odškodnění za ušlý zisk
v zahraničí a nižší penzi v
Československu.

k

Předsedkyně historické sekce
České astronomické společnosti
Alena Šolcová je přesvědčena, že
teorie relativity, která proslavila
Alberta Einsteina, mohla dostat
základní obrysy za vědcova
působení v Praze. Nejznámější
světový fyzik a laureát Nobelovy
ceny se sice narodil v bavorském
Ulmu a zemřel v USA, ve zralém
věku ale působil na německé
univerzitě v Praze, kam i v
pozdějších letech rád zavítal.
Od narození Einsteina (1879
až 1955) v sobotu uplyne 130
let. O teorii relativity podle
Šolcové diskutoval s profesorem
matematiky německé univerzity
Georgem Pickem.
Zdroj: ČTK, Radio Praha, tasr
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Kdo rád knihu přečte si - nepodléhá depresi

Rostislav Firla

Moje babička z otcovy strany
byla čtenářka: četla Schillera v
originále, Fausta znala nazpamět,
u ní jsem listoval v krásně
ilustrované edici Tří mušketýrů,
než jsem uměl číst. Když se
babička Anna začetla, zapomněla
uvařit večeři.
Dědeček, sedlák a furiant, se
vrátil z pole, sporák studený a
zlostně osedlal Martu a odjel na
koni do hospody. V šenkovně
poručil velkou slivovici sobě a
všem hostům v lokálu, vsedě
na koni připil všem a oni jemu
a odcválal do další hospody,
kde udělal totéž ve všech šesti
hospodách v Ostravě Přívoze.
Nalitý jak slíva klapotal domů;
odstrojil kobylu a vyspal se na
seně v maštali, protože babička
nalitého dědečka nevpustila do
domu.
Můj otec byl vášnivý čtenář,
znal všechny básně Petra Bezruče
nazpaměť. Vzpomínám si, jako
školák na základce, že maminka
dala tatínkovy peníze na boty,
když mu do těch starých tekla
voda odspodu; cestou k Baťovi
jsme vešli do knihkupectví,
tatínek si vybral Tichý Don,
já Syna pluku, tatínek zaplatil
a na boty nezbylo. Maminka

Cestou z pošty jsme se
zastavili ve veřejné knihovně a
tam jsem si ten životopis Thora
Heyerdahla vypůjčil, abych to
dobrodružství dočetl.
Dnes napsal můj nejlepší
kamarád z dětství, Karel Slezák,
že přiletí do Montrealu navštívit
svou švagrovou, která na podzim
ovdověla, a že se u nás chce stavit
na týden, dva počátkem července.
Okamžite jsem odepsal, ze bude
vítán a pak jsme sedli s Evou na
poradu:
Začal jsem počítat, že do
přepravky se vejde 60 knih,
zvážil jsem přepravku plnou
knih, 25kg; odhadl jsem, že
těch přepravek bude asi tak 30,
40, po dvou denně, to máme za
2 měsíce...
Pak ty úpravy horního patra
za 3 měsíce zvládneme; anebo to
odložíme na příští rok?
Nesmysl, řekla Eva,
za týden, dva to zvládneme, když
přestaneme knížky obdivovat a
číst!, a schovala mi brejle na čtení
s tím, že je nedostanu, dokud
všechny knihy shora nebudou
dole.
Jako vždy má Eva pravdu,
a raději jsem to zapsal, než to
k
zapomenu.

řekla, že do příští výplaty bude
tatínek chodit bosky, a tatínek si
vystříhnul z papundeklu vložky
do bot a nic mu to nevadilo.
Zákonitě jsem se vyvinul v
čtenáře; nejdřív jsem chodil do
knihovny, později jsem knihy
kupoval. Doma jsem měl police
s knihami od země ke stropu;
dívky, které mne zajímaly, jsem
bedlivě sledoval, jestli se zajímají
o mé knihy na policích. Po sérii
známostí jsem poznal Evu, která
knihy milovala jako já; když jsme
se vzali tvrdila, že se mi vzdala
kvůli té knihovně. Neurazil
jsem se, naopak, byl jsem rád a
kupovali jsme knihy a rádi četli.
Vychovali jsme 2 syny - oba
jsou horliví čtenáři; před školou
jsme jim četli knihy my, coby
školáci četli v autě při dlouhých
cestách, nikdy se nenudili a
nepamatuju, že by otravovali.
Oba kupovali knihy, když
si na ně vydělali roznáškou
novin. Knihy vždy dostávali
k jmeninám, narozeninám, za
vysvědčení, pod stromeček,
kdykoliv si to zasloužili.
Před pár roky Petr spočítal,
že na metrovou polici se
vejde v průměru 110 knih;
a změřil, že máme v baráku

80 metrů úložného prostoru.
Jízlivě poznamenal, že nemáme
doma žádnou polici, čili sekretář
s českým sklem a křišťálem.
Nějaký křišťál máme, řekla
Eva, ale je na půdě v krabicích a
dostaneš to do manželství...
Rostík se před pár lety
odstěhoval do Ottawy, Petr odjel
v pondělí žít do Edmontonu.
Eva rozhodla, že zrenovujeme
horní patro domu, kde měli 23 let
své hnízdo naši synové. První,
co jsme museli udělat, bylo
vystěhovat klukovské knihovny
shora do rekreačního prostoru
v suterénu. Čtenáři se zpravidla
rádi hrabou v knihách, a dali
jsme se do toho s chutí: brali
jsme knihy z polic a dávali je
do plastikových beden, které
odnosíme 2 patra po schodech
dolů.
Eva dala do přepravky 3 knihy
a se čtvrtou, Tři muži v člunu,
usedla do křesla a začetla se. Já
jsem uvíznul v sedmém svazku
- Komu zvoní hrana, sedl jsem
na postel a začetl se. Neměl jsem
tento Hemingwayův skvost v ruce
pár desítek let a než se smrklo, byl
jsem ve třetině knihy. Eva odešla
udělat večeři, protože nemáme
kobylu, abych jel do hospody.

U jídla jsme se uradili na
dvou pravidlech stěhování
knih shora dolů: za prvé, knihy
přeneseme bez nahlížení, a za
druhé, prohlížet je budeme až
při umísťování na police. Jen
tak máme jakousi naději, že do
Petrovy svatby bude horní patro
vymalováno, řekla Eva.
Předevčírem po
poledni telefonoval Petr z
Edmontonu a dal nám seznam
knih, které chce poslat na novou
adresu. Eva šla nahoru ten půl
tucet knih vyhledat, já jsem měl
připravit vhodnou krabici. Když
se smrákalo, šel jsem nahoru
a našel Evu v křesle, začtenou
do knížky.
Hudroval jsem, ze vydržím
být bez večeře, ale Petr bez
jmenovaných knih nevydrží...
Jojo, odbyla mne Eva, „přece
to neodešlu, dokud to nedočtu“, a
četla dál.
Včera volal Rostík z Ottawy,
že potřebuje Heyerdahlův
životopis, který je na druhé polici
shora. Šel jsem tu knihu najít na
druhou polici shora a začetl jsem
se do Expedice Ra.
Eva za hodinu přisla nahoru,
vzala mi knihu a řekla, že jí
pojedeme na poštu odeslat...
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Restituce ...

Dokončení ze strany 1

původním majitelům.
Jestliže porovnáte ostatní země
bývalého sovětského bloku, jak
si vede ČR?
To je velice zajímavá otázka. Čeští
politici vám řeknou, že žádný
postkomunistický stát neudělal tak
velké kroky k nápravě - což je jen
další lež, ale neřeknou vám už, že
se právě v Československu nejvíce
zabíjelo, mučilo a kradlo a že za
to nikdo nebyl potrestán. Naopak,
mučitelé, trýznitelé a zloději byli
odměněni: mohli si nechat, co si
nakradli a za své kariéry mají i
dobré penze.
Řeší nějakým způsobem takové
případy legislativa Evropské
unie?
Legislativa Evropské unie se
odtáhla od řešení majetkových
problémů v členských státech
článkem 295 v Úmluvě o
Evropském společenství, v
němž prohlásila, že se v žádném
případě nebude vměšovat do
majetkových sporů v členských
státech. Tentýž článek dala také
pod číslem 345 do Lisabonské
smlouvy. Pro nás je tento článek
nepřijatelný. Umožňuje další
kradení soukromého majetku
vráceného v restituci, pokud
v něm bydlí zasloužilý soudruh.
Proto také Evropský soud nepřijal
stížnost dvou čechoamerických
rodin a sdělil jim, že rodinné
domy, které vlastnily, jim nikdy
nepatřily, protože jim je komunisté
zabavili. Snad proto pak
předseda Evropského soudu, pan
Luzius Wildhaber, na své místo
rezignoval.
Kde vidíte hlavní důvod této
situace?
V ČR je veliký vliv bývalých
i dnešních komunistů a jejich
zaprodanců, kteří mají strach
z toho, že vyjdou na veřejnost
jejich hříchy, takže raději udržují

stav, ve kterém se stále obávají, i
když jsou poměrně v bezpečí. Platí
to pro většinu politiků, úředníků a
soudců; každý se bojí, že jakmile
vystrčí hlavu ze zákrytu, trefí ho
pohlavek nebo kulka, která letí
kolem. V Evropě je to obava z
obrovské a nesnadné práce, ale
v ČR to bude velice snadné už
proto, že tam existují jmenované
zákony 119/90 a 198/93.

vymlouvá. No a pak, skoro ve
všech případech, spor pro tyto
lidi vyhrajeme. Teď čekáme
na další zasedání Výboru 16.
března - 3. dubna v New Yorku
a jsme zvědavi, které případy,
jež jsou u Výboru podány, budou
rozhodnuty. Nepochybujeme o
tom, že jich bude zase několik
rozhodnuto ve prospěch
podavatelů a proti ČR.

Jestliže existují v emigraci
lidé, kteří byli tímto způsobem
postiženi a doposud se svého
práva nedovolali, kam by se
měli obrátit, kde začít?
Nejlépe je obrátit se na Výbor
Spojených národů pro lidská
práva v Ženevě. Tento Výbor už
rozhodl alespoň 17 jednotlivých
případů proti České republice
pro porušování Mezinárodního
Paktu o občanských a politických
právech přijatého nejdříve
Československem a pak i Českou
republikou. Rozhodl proti ČR
i ve dvou hodnocení zpráv o
dodržování lidských práv, které
Česká republika musela předložit.
Česká republika tím, že porušuje
tento Pakt, porušuje i svou vlastní
Ústavu.

Nemáte osobní pocit, že takové
skutečnosti poškozují jméno
demokratické ČR?
Demokratické? V jakém
smyslu? My tvrdíme veřejně,
že Česká republika pokračuje
v některých zločinných praktikách
komunistického režimu. Nemálo
českých emigrantů, exulantů a
vůbec všech předlistopadových
utečenců považuje Českou
republiku za bezprávní stát a za
svou vlast pokládá spíš zemi,
která jim poskytla útočiště, než tu,
ve které se narodili.

Co v této situaci může udělat
každý z nás, pokud vůbec
může?
Na tento Výbor se může obrátit
každý, kdo může poukázat na to,
že v jeho případě ČR porušila
některý z článků tohoto Paktu.
Je vaše kancelář vybavena
poradenskou službou?
Ovšem. Radíme zdarma všem
postiženým, kteří se na nás
obrátí. Skoro vždy jim stížnost
připravíme tak, aby byla Výborem
přijata. Potom i sepíšeme obranu
proti lžím a neskutečným
argumentům, kterými se Česká
republika prostřednictvím
ministerstva spravedlnosti

České a slovenské sdružení
v Kanadě již po několik let
poukazuje na nedokončené
restituce v České republice.
Argumenty dokonce Sdružení
prezentovalo ve Stálé komisi
Senátu pro krajany žijící
v zahraničí, která tyto podněty
zařadila do pracovního programu.
Ovšem k rozhodnutí se dosud
nedopracovala.
Pokud, vážení čtenáři, máte
dotazy na toto téma, obraťte se na:
Czech Coordinating Office,
Jan Sammer, Secretary,
1103-100 Antibes Drive, Toronto,
ON, Canada M2R 3N1,
jan.sammer@sympatico.ca,
tel: 416 665-7324. Kancelář právě
vydala podrobný informační
oběžník, o který můžete bezplatně
požádat.
Věra Kohoutová

a Divadlo ... Dokončení ze strany 4
aby by mohl lépe uplatnit
svoje fyzické dispozice - ale
to zase příště). Ztvárněním
sluhy Lubina se snad nejvíce
Moliérově době přiblížil Viktor
Matejkovič a vychytralou
služku Klaudinku s očividným
potěšením alternovaly Zuzana
Martinková a Lenka Nováková.
Nováček Erik Schwarz se v roli
sluhy Colina na scéně jen tak
mihl, a zdál se bez trémy, takže
to vypadá na nový přírůstek do
divadelní rodiny.
Na kostymérky má ND
opravdové štěstí, ať už mluvíme
o Janě Fabiánové, či o Jarkách
Trentchevové a Spejchalové,
v jejíž kostýmech se všichni
herci bez výjimky cítili
pohodlně i přesto, že byly šité
pro oko divákovo. Ostatně,
kostýmy se zdály být to první,
co diváka zaujalo, a v tom
zaujetí vytrval až do konce hry.
Kolektiv herců i tentokrát
hrál s odhodlaným nasazením
odvést poctivou práci, ikdyž

se hře začal opravdově
věnovat teprve šest týdnů před
premiérou. Hrál uvolněně, s

Z. Martinková a R. Tamchynová
veselou myslí a s evidentní
radostí z toho, co hraje. Diváci
sledovali každé slovo, protože
přece jen prolínání češtiny
se slovenštinou nemusí být
pro každého běžná záležitost,

zejména nemá-li příležitost
jedním nebo druhým jazykem
hovořit denně.
Druhá hra letošní sezóny
Nového divadla odezněla
pohodově bez velkých vzruchů
v myslích diváků. A o to
režisérce Zuzaně Martinkové
a všem, kteří se na této
záslužné práci pro komunitu
podílejí, zřejmě šlo. Že ani to
není jednoduché, není třeba
zdůrazňovat, stejně jako není
nutné opakovat, že je to i vůči
lidem, kteří divadlo milují, a
pro které tato společnost již
po čtyřicet let hraje, velká
zodpovědnost: pokud je totiž
pro koho hrát, potud má divadlo
šanci činorodě žít.
Zajisté se budeme těšit na
představení další. Zajistit každé
nové je ale pro výbor Nového
divadla čím dál tím větší
starostí. Kdysi nebyl problém
obsadit hry o třiceti postavách,
dnes je tomu naopak. Kdysi
nebyl problém nastudovat
a
Dokončení na straně 10
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Stanislav Moc

Byli jsme na návštěvě a přesto jsme byli sami. Naši hostitelé nám
totiž svůj byt jenom propůjčili. Zřídka kdy, ale občas přece, musím do
Sydney. Zařídit to, či ono a také se utvrdit, že jsem udělal dobře, když
jsem z tohoto velkoměsta vypadl. Většinou bydlíme u syna v západní
Sydney, ale tentokrát nám svůj byt nabídli přátelé, kteří pravidelně
navštěvují náš kousek ráje a s kterými jsme se skamarádili a ti mají
domek ve východní Sydney. Tam je přece jen většina úřadů a život tu
tepe mnohem rychleji než kdekoliv jinde, takže o zábavu postaráno. Je
tu ovšem i větší kriminalita, která tu zábavu trochu kazí, ale s tím jsem
nepočítal. Vesele jsem proto souhlasil, že teda ano, zůstaneme v jejich
domku na pár dní, než vyřídím vše potřebné a navštívíme pár hospod,
abych zkontroloval, kolik z mých kamarádů se už také odstěhovalo na
venkov jako já. Nebo jestli ten venkov třeba nepřeskočili a nevydali se
na zasloužený odpočinek tam, odkud není návratu.
Domek byl čistý a stál kousek od Randwicku, kde se konají
každou sobotu koňské dostihy. Také kousek od pláží a Centennial
Parku, kde jsem s kamarády kdysi hrával fotbal. Je to zkrátka
centrálně položeno na křižovatce cest do vnitřní Sydney a k plážím
jako Bondi, Bronte, Clovelly a Maroubra. Ty mne ovšem nelákaly
neb kde bydlíme nyní to mám k moři ještě blíže. Spíše mne lákaly ty
hospody. Obzvláště jedna, která leží na Bondi Road a kterou znám
jako hospodu “Na růžku”. Bohužel, ač jsem měl zaručené zprávy,
že pár kluků z mé generace tam ještě chodí, tak jsem tam nikoho
nezastihl. A tak, zatímco má žena zkoumala výplatní pohotovost
místních poker mašin, já jsem se dal do hovoru s místními. Vzpomínal
jsem jak jsem do této hospody chodil v roce 69. Tenkrát to ovšem
byla špeluňka, uvnitř s betonovou podlahou, aby se dala dobře ostříkat
hadicí. Což bylo tenkrát standartní, protože hospody zavíraly v osm
večer. Tím pádem patroni do sebe házeli jedno pivo za druhým, aby
se dokázali dostat do nálady před zavírací hodinou. Tuto rychlou
konzumaci mnohý žaludek nevydržel, proto ta betonová podlaha a
hadice na ostříkání... Kdepak dneska! Samej koberec a přepych! No,
zakecal jsem se a tím pádem jsme druhý den ráno vstávali dost pozdě.
Umyl jsem si zuby a vyhlédl ven z koupelny. Okno vedlo do malé
zahrady, která končila dřevěným plotem do uličky, za kterou byly zase
zahrady domků z druhé ulice. A právě přes ty dvě zahrady jsem uviděl
mladého kluka, jak vykopl přízemní okno baráčku za námi. Bylo
mi jasné, že jde o lupiče a tak jsem zalarmoval ženu, aby zavolala
emergency (v Austrálii tři nuly) a v rychlosti jí vysvětlil situaci. Hodil
jsem na sebe kalhoty a tričko a za jejích protestů (že jsem starej a
ještě mě někdo zabije) vyrazil do uličky mezi zahradami. Kluk stál na
římse okna a opatrně z něj vyndaval roztříštěné sklo, které po kopanci
v okně zůstalo.
Hej, ty tam!, křikl jsem.
Obrátil se a zle na mne beze slova civěl. Teprve teď mi ztuhla krev
v žilách a došlo mi varování mé ženy. Nejen, že to byl mladý kluk, ale
ještě byl svalnatý! Ten z toho okna skočit, tak doskočil až ke mně. Oči
se mu leskly jako po drogách, nebo se mi to zdálo? Nasadil jsem svůj
nejpříjemnější hlas a zeptal se: Já jenom, jestli to okno spravuješ?
No a?, drze.
Ty budeš šikula (handy man), řekl jsem přátelsky, umíš také
malovat? Myslím byty, potřeboval bych vymalovat byt! To víš, jsem
už starej, kdysi jsem si maloval všechno sám, ale dneska už nemůžu
na štafle. Jak snášíš vejšky?
S tím nemám problém, odpověděl zamračeně, ale už ne tím tónem,
který mě vylekal.
Já štafle mám, barvy koupím, ale to víš... potřeboval bych
mladší tělo...
Kde bydlíš?, zeptal se.
Tady za rohem, kousek...
Jak se ta ulice jmenuje?
Já ti to napíšu, nemáš tužku a papír?, odvětil jsem rychle, protože
jsem pochopitelně neměl ani ponětí, jak se ulice za rohem jmenuje.
Nemám, ale já to najdu, dej mi svou adresu!
Víš co? Já půjdu domů, mám to kousek a napíšu to na papír a
přinesu ti to sem. Taky přinesu peníze, mohli bysme třeba ty barvy
hned koupit?
Tak jo, zaváhal, ale nebuď dlouho.
Nebudu, zatím sprav to okno.
To počká, řekl docela přátelsky.
Obrátil jsem se a začal odcházet. Z dáli jsem uslyšel policejní
sirénu a v ten moment do uličky mezi zahradami vběhli dva policajti
v uniformě. Málem mě porazili. Kluk zmizel v útrobách domu a po
chvíli se ozvalo vysypané sklo z okna. Pokusil se vyrazit přední okno
a vyskočit do ulice, ale tam už na něj čekali dva detektivové. Prý se
zatčení nebránil. Jak jsem zjistil, policejní zásah byl proto tak rychlý,
protože má žena řvala do telefonu jak pominutá, že si operátor myslel,
že mě někdo vraždí. Nakonec mi kluka bylo líto. Seděl na zemi s
rukama za zády a tekla mu z nich krev. Asi se při seskoku do ulice
pořezal. Líto nelíto, musel jsem svou hru hrát až do konce.
Tak mám takovej dojem, řekl jsme smutně, že mi s tím malováním
asi nepíchneš, co?
k
Bude to muset chvíli počkat, souhlasil odevzdaně.
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PÍDĚNÍ PO PŘÍČINÁCH ZNAČNÉHO FINANČNÍHO ZHUBNUTÍ
Finančník Bernard Maddox
dosáhl takové proslulosti, že
byl povýšen do role nejvyššího
funkcionáře burzy NASDAQ.
Ve svém vlastním investování
dosahoval fenomenálních
výsledků – jenže podvodem,
známým jako tzv. Ponzi scheme:
investorům ony velké výnosy
vyplácel z peněz nových
investorů, až tedy do doby, než
se podvod provalil, s rekordní
ztrátou 50 miliard dolarů.
Pachatel však neputoval za
mříže, nadále si hoví v luxusu
svého prostorného apartmá na
Manhattanu.
Leckdo se právem rozzuřil.
Četl jsem otevřený dopis rabína,
adresovaný prvotřídnímu
sebevědomému podvodníkovi, že
svým počínáním de facto pomáhá
rozdmýchat antisemitské nálady.
Washington již za Bushe
a teď za Obamy zápolí
s dilematem, zda finanční
instituce, jakož i nevalně
si počínající průmyslová
odvětví, zachraňovat penězi
daňových poplatníků za cenu
zadlužení příštích generací,
nebo je nechat na pospas realitě
s darwinovskou šancí přežití jen
těch nejzdatnějších. Záchranný
pás tak byl hozen firmě
Bear Sterns, kdežto neméně
ohroženému kolosu Lehman
Brothers se nepomohlo, a tedy
zkrachoval. Celkový záchranný
účet nikdo není schopen vyčíslit
– každopádně mnohé stovky
miliard dolarů.
Americká veřejnost se ovšem
neraduje, ale její většina zřejmě
chápe potřebu asistence tuze
chorému systému. Značnou,
politicky potenciálně explozivní,
nevoli ale způsobily případy
nehorázného počínání oněch
C.E.O. (Chief Executive
Officer), vrcholných manažerů,
extravagantně přeplacených
kormidelníků, kteří jim svěřené
společnosti navigovali do tak
nebezpečných vod, k útesům,
na nichž se případně roztříštit.
(Nicméně tento druh provinilců,
jako například Richard S.Fuld z
Lehman Brothers, vyšetřovacímu
výboru Kongresu s vážnou
tváří tvrdil, že své povinnosti
odpovědně kompetentně plnil.)
Právem pobuřovalo
jejich velkopanské počínání.
Představitelé tří neduživých
automobilek (General
Motors, Ford, Chrysler)
přiletěli privátními letadly do
Washingtonu prosit o pomoc.
Největšímu pojišťovacímu
kolosu AIG se podařilo
vyškemrat rekordně vysoký
záchranný obnos 80 miliard
dolarů, načež jeho představitelé
se sjeli do luxusního ústraní
na účet daňových poplatníků
oslavovat a hodovat.
V přeplácení vedoucích
pracovníků Americe už mnohá
leta náleží nestoudná první
cena. Obhájci nehorázné tradice
stamilionových gáží argumentují,
že jen taková šťědrost umožnuje
udržet si nejlepší kabrňáky, aby

neupláchli ke konkurenci.
Nabízí se ovšem otázka
o oprávněnosti odměňovat
nejen znamenitý výkon, ale
i katastrofální selhání. Ony
stamilonové zlaté padáky,
vyplácené v podnicích
v bankrotu. John Thain,
CEO firmy Merrill Lynch,
tuze významné na Wall
Streetu, posléze vystrnaděn
s mnohamilionovou pomlázkou,
si poručil zrenovovat svou
kancelář za víc než milion
dolarů (koberec za 87.000,
koš na odpadky za 4.000).
V posledním měsíci ve funkci,
kdy došlo k transakci, že Bank
of America pohltila jeho firmu
Merrill Lynch, tento Thain stačil
obdařit přední kádry prémiemi
v obrovských částkách.
Výtečný žurnalista Thomas
L. Friedman v pojednání „Time
For (Self) Shock Therapy“ (The
New York Times, 18.1.2009:WK
13), že nám nastal čas vhodný
pro léčbu šokem, cituje
morbidní povzdych zákonodárce
z jižanského státu: „Pamatuji
doby, kdy banky půjčovaly
peníze veřejnosti. Teď je tomu
ale naopak.“
Celková suma takové
štědrosti se odhaduje na 18,4
miliard dolarů – to v situaci
rostoucích finančních ztrát,
rostoucí nezaměstnanosti a
rostoucího pobouření v národě.
V porovnání i ten hoštapler
Maddox nevypadá nejhůř: on
sice hodně podváděl a kradl,
ale aspoň se nedomáhá finanční
záchrany od státu.
Koncem již prvního týdne
v prezidentském úřadě Obama
zareagoval na adresu provinilců.
Jejich počínání odsoudil jako
ostudné (shameful) a za vrchol

nezodpovědnosti (the height
of irresponsibility). Senátorka
Claire McCaskill ze státu
Missouri použila charakterizace
„idioti“ na adresu arogantních
finančníků a navrhla zákonnou
úpravu maximální příjmové
hranice 400.000 dolarů ročně,
což je výše platu prezidenta
země. Senátor Chuck Grassley
se zmínil o paradoxu, jak že
k němu přicházejí s žádostí o
pomoc potentáti z hospodářské
sféry, s platem, jemuž se ten jeho
senátorský rovná pouhým jedním
procentem. Též porovnal stav
věcí v USA a v Japonsku: tam
by dotyční buď spáchali harakiri
nebo aspoň v habně s mnoha
úklonami prosili o prominutí.
Američtí provinilci se teď
budou muset šourat do kuloárů
Kongresu, k vyšetřovacím
výborům, vyslechnout verbální
šlehy rozlícených zákonodárců.
K občas slyšené námitce, že
nutno výtečně platit a přeplácet ty
nejlepší mozky, aby neodešly ke
konkurenci, se výtečně vyjádřila
prostořeká žurnalistka Maureen
Dowd (NYT, 1.2.2009:WK
11), že ony nemravně vysoké
prémie – performance bonuses
– v přemnoha případech takto
si počínajících C.E.O. je přece
oxymoron, logicky vzájemně se
vylučující nonsens. (Něco jako
suchá voda, živý nebožtík či
demokratický komunista, dodal
bych.) Dowdová končí citátem,
přisuzovaným Andrew Cuomovi,
synu bývalého guvernéra New
Yorku: „Řekl bych jim, a) prémie
si nezasloužíte, b) kam teď tedy
půjdete, c) a jestli chcete jít, tak
jděte.“
Nepředpokládám, že na rozdíl
od Maddoxe by některý ten
kormidelník putoval do vězení.

část druhá

Někteří snad budou muset
vracet nezasloužené odměny,
shora zmíněný Thain tak již
aspoň částečně učinil. Bankovní
kolos Citigroup, nyní téže notně
churavějící, již národu oznámil
zrušení objednávky na koupi
letadla za 42 milionů dolarů.
Záchrana finančního sektoru
zřejmě zanechá důkladné stopy.
Dojde aspoň k částečnému
zestátnění bank. Dobře jim tak.
Již zemřelý John Templeton
byl finančník, filantrop,
významná autorita s názory, jimž
jsem přikyvoval a obdivoval.
Jeho nadace 16. listopadu
2008, čili necelé dva týdny
po prezidentských volbách,
uveřejnila v The New York Times
dvoustránkový inzerát –anketu
s názvem DOES THE FREE
MARKET CORRODE MORAL
CHARACTER? Zda svobodný
trh, čili kapitalismus nahlodává,
rozežírá morálku, charakter
národa.
Otištěny jsou dost podrobné
odpovědi třinácti osob, z nichž
tři jsou ženy. Nejpočetnější
je akademická obec – pět

Divadlo ...

Ota Ulč
profesorů. Dva publicisté
filozofové – Michael Novak
slovenského původu a Francouz
Bernard-Henri Lévy. Zbývá
jeden finančník, jeden politik,
bývalý šachový šampion Garry
Kasparov a pozoruhodná,
v Somálsku narozená Ayaan Hirsi
Ali, bývalá členka nizozemského
parlamentu. Názory se značně
lišily. „Samozřejmě“, odpověděl
jeden profesor. „Ano, příliš
často,“ tvrdila jedna publicistka.
„Určitě nebo snad ne?“ vyjádřil
se francouzský filozof.
„Naopak“ (profesor
ekonomie). „Ne“ (jednak
americký politik, jednak čínská
ekonomka). „Vůbec ne“, tvrdí
Hirsi Ali, „Ne, když se to vyváží“
(profesor ekonomie), „Ano, ale“
(Kasparov), „Ne, vlastně ano“
(Novak).
Též dvě zcela vyhýbavé
odpovědi a jedna zcela náramná:
„Radši ať to nevíme.“ Tak se
vyjádřil Robert B. Reich, bývalý
ministr práce v Clintonově
administrativě, nyní profesor na
kalifornské univerzitě v Berkeley.

k
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čtyři až pět titulů v sezóně, teď
se to jeví jako úkol nadlidský.
Proto Nové divadlo hledá
každého, kdo si myslí, že by
mohl u této bohaté, leč nelehké
múzy setrvat a kdo by byl
ochoten se podílet na práci před
i za oponou. Není rozhodující
věk ani pohlaví, rozhodující
je niterný a oddaný zájem. A
kdyby se mezi zájemci našel

režisér s velkým R (čím více,
tím lépe), byla by to pro tento
divadelní spolek, jehož bohatá
historie ho postavila téměř na
místo ojedinělosti, doslova
výhra. Čas je totiž neúprosný
ke všemu a všem stejně a ztratit
možnost pokračovat v dobré
tradici by byla pro komunitu
nenahraditelná škoda.
Text a foto: Věra Kohoutová
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HOKEJ ...
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jsou, až na výjimky, tvořené
průměrnou střední generací
a veterány, vracejícími se ze
zahraničních angažmá. Generace
kvalitních mladých hráčů, kteří
by zvýšili kvalitu herního projevu
jednotlivých týmů a tím i úroveň
celé soutěže však chybí. Mladí
hokejisté totiž na cestě do vysněné
NHL raději dávají přednost některé
ze zámořských soutěží.
Úroveň Extraligy vinou
neschopnosti jejího vedení udělat
z ní prestižní a mediálně atraktivní
produkt rok od roku klesá.
Kompetentní funkcionáři však
jen nečinně přihlížejí. Upřímně,
nerozumím tomu, co brání vedení
soutěže například v tom, aby
alespoň zredukovalo počet týmů
Extraligy. To by nepochybně
přineslo ekonomicky silnejší

kluby, větší konkurenci, kvalitnější
kádry, lepší herní projev, větší
počet kvalitních a náročných
zápasů a tím pádem i zvýšený
zájem médií a potažmo reklamních
partnerů a samozřejmě diváků.
Z Česka - bývalé hokejové
velmoci, se díky výše popsanému
stala pouze farma na výchovu
hráčů pro zahraniční kluby.
Investujeme nemalé prostředky
do výchovy mladých talentů.
Vyrábíme a exportujeme produkt,
za který vinou legislativního
chaosu většinou nedostáváme
zaplaceno, ale na kterém pak navíc
ten, v jehož rukách končí (a který
nám ho vlastně zcizil), vydělává
nemalé částky. To u nás skutečně
nikomu nevadí?
Dokud se české hokejové
hnutí nedistancuje od lidí, kteří

Invalidní důchodce, středoškolák, elektro, 38let, vysoký,
fyzicky schopný, rodák z Pardubic, hledá podnájem.
Opravuji jízdní kola (licence), opravím elektřinu, pomohu na zahradě
a při údržbě domu. Mohu vypomoci ve vaší firmě, zvládám základní
administrativu. Mohu bez problémů platit nájem $454/měsíc, více
dle dohody. Hledám nájem Toronto a okoli.

Dan Newman, Gen. Delivery 25 Esplanade, Toronto M5W 1A1.
Tel: 416 604-5829

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

PAVEL HARTL

416-365-0042

MBA, CFP, CA

paul@hartlbell.com
www.hartlbell.com

lední hokej pouze zneužívají k
dosažení svých mimohokejových
obchodních cílů a nepostaví do
svého čela ambiciózní jedince s
vysokým profesním kreditem,
bude pád našeho hokeje
pokračovat. Český hokej se dostal
do velmi nebezpečné situace,
která vyžaduje radikální řešení.
Především je však nejprve potřeba
zahájit seriózní odbornou diskuzi.
Čím dříve se tak stane, tím rychleji
vrátíme náš hokej tam, kam v
minulosti vždy neodmyslitelně
patřil - do světové špičky. Pokud
však budeme otálet nebo dokonce
nadále nečinně přihlížet, tak
se brzy dočkáme toho, že se z
dřívější národní chlouby stane
jen bezvýznamná zábava pro
pamětníky.
Robert Ráž, Toronto

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

Spoľahlivo zariadime letenky

CESTY NA SLNKO
A DO CELÉHO SVETA

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

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

Křížovka pro volnou chvíli

Nový domov 12.3.2009

ČLENSTVÍ MASARYKOVA ÚSTAVU

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

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

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

Šek laskavě vypište na „MMI“.

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO

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

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

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

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

VELVYSLANECTVÍ SR
Embassy of the Slovak Republic
50 Rideau Terrace, Ottawa, ON K1M 2A1
Tel: (613) 749-4442, fax: (613) 749-4989
E-mail: ottawa@slovakembassy
HONORÁRNI KONZULI SR
Honorary Consulates of the Slovak Rep.
Calgary: Ludovít Zanzotto
208 Scenic Glen Place N. W.,
Calgary, AB T3L 1K3
tel./fax: (403) 239-3543, (403)239-7325
E-mail: lzanzott@ucalgary.ca
Montreal: Dezider Michaletz
22 Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421 2972, fax: (514) 421 1583
E-mail: slovex@sympatico.ca
Toronto: Michael Martinček
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A1
tel.: 416-862-1270
Vancouver: Stanislav Lišiak
2nd floor, 247 Abbot Street,
Vancouver, BC V6B 2K7
Tel.: (604) 682-0991; fax: (604) 904-0301
E-mail: consulate@slovakia.org
Winnipeg: Jozef Kiška
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
tel./fax: (204) 947-1728
E-mail: jkdraft@shaw.ca
CZECH BUSINESS ASSOCIATION OF CANADA
205, 259 Midpark Way S.E.
Calgary, Alberta T2X 1M2
Tel.: 403-264-5150; fax: 403-938-5150
E-mail: info@cbaconline.ca
www.cbaconline.ca
CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 1719,
Toronto, ON M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
Web: www.czechtradeoffices.com
SEVEROAMERICKA OBCHODNI
A KULTURNI KOMORA INC.
909 Bay St., Ste. 1006, Toronto, ON
M5S 3G2, tel./fax (416) 929-3432
www.czechevents.net
DEPT. OF SLAVIC LANGUAGES
UNIVERSITY OF TORONTO
Alumni Hall, 121 St. Joseph St.,
Room 405, Toronto ON M5S 1J4
Associate Professor Veronika Ambros
Tel.: (416) 926-1300 – ext. 3200
E-mail: veronika.ambros@utoronto.ca
ČSA – CZECH AIRLINES
Toronto: 5955 Airport Road #206
Mississauga, ON, L4V 1R9
Tel.: 1-800-641 0641 ext. 3; fax: 905-673 0901
E-mail: www.czechairlines.com
Montreal: 2020 Rue Universite, #2210
Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: (514) 844-4200; fax: (514) 844-5742
Web: www.czechairlines.com
Call Centre: 1-866-293-8702
CZECHTOURISM CANADA
Česká centrála cestovního ruchu
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Tel.: (416) 363-9928; fax: (416) 972-6991
Web: www.czechtourism.com
KRAJANSKÁ TELEVIZE - Český
pořad Nová vize – Ontario
SO od 10 h. (opakování v ÚT v 7:30 ráno).
pořad Nová vize – Montreal
PÁ ve 20:30 h. (opakování: NE v 15:30 a PO
v 10:00 h.) na kanálu 14 nebo na satelitu 207.
Adresa: Nová vize, 2025-77 Quebec Ave.,
Toronto ON M6P 2T4.
Slovenský pořad Slovenský svet
SO v 10:30 h. (opak. v ÚT v 8:00 h.)
Na stanici OMNI 1 (kanál 47 – kabel 4).
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY V TORONTU
Československý baptistický sbor
Czechoslovak Baptist Church,
200 Annette St., Toronto, ON M6P 1P6
Začátek nedělních bohoslužeb je v 11 h.
(v létě v 10 h.). Středeční biblická hodina
v 19:30. Rev. Ján Banko, tel.: (289) 2420635. Internet: www.csbaptist.com
WATERLOO: Každou druhou neděli
v měsíci v 17:00 – German Gospel
Church, 223 Union Street East, Waterloo.
Moravští bratři – New Dawn Moravian
Church.
Bohoslužby pouze anglicky
neděle v 11:00 – 7 Glenora Ave., Toronto,
ON M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,
Duchovní správce: Margaret Hassler
Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila
a Metoda – R.C. Church of St. Cyril
and Methodius, 5255 Thornwood Dr.,
Mississauga, ON L4Z 3J3.
Slovenská omša: ne. 11 h., po. a št. 8 h.,
út., st. a pá. 19 h., 1. so. 18 h. Anglická:
ne. 9 h. a so. 17 h. Farár: Josef Vano,
Tel.: (905) 712-1200, fax: (905) 712-0974
Římsko-katolický kostel sv. Václava
– R. C. Church of St. Wenceslaus,
496 Gladstone Av., Toronto ON M6H 3H9
Bohoslužby: neděle v 10:30, pátek 19 h.
Duchovní správce: P. Libor Švorčík.
Tel.: (416) 532-5272, fax: (416) 516-5311
Slovenský evanjelický kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla –
Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul, 1424 Davenport Rd., Toronto,
ON M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793.
Rev. Ladislav Kozák. Bohoslužby:
ne.: 9:30 (angl.), 10:45 (slovensky).
Slovenský grécko-katolický chrám
Narodenia Bohorodičky – Slovak Greek
Catholic Church of the Nativity of the
Mother of God,
257 Shaw St., Toronto, ON M6J 2W7.
Tel.: (416) 531-4836. Rev. P. Dolinsky.
Bohoslužby 9 h. angl., 10:30 h. slovensky.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia nášho Pána – Slovak Greek
Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord, 10350 Woodbine Ave.,
Markham, ON L6C 1H9.
Tel.: (416) 531-4836. Bohoslužby: 9:30
anglicky, 10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Lukáša –
Lutheran Church of St. Luke,
3200 Bayview Ave. (Bayview at Finch),
Toronto.
Katolické bohoslužby mimo Toronto
Burlington:
Tel: 289-337-2911 , 10350 Woodbine
kostel je zavreny, 257 Shaw St.,
Reverend KORMANIK

THE BATA SHOE MUSEUM
327 Bloor St. W., Toronto ON
tel.: (416) 979-7799, ÚT, ST, PÁ a SO:
10-17 h., ČT: 10-20 h., NE: 12-17 h.

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

