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Tomáš Garrigue Masaryk
český pedagog, politik a filozof (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány). Roku 1918 se
stal prvním československým prezidentem a tak i zakladatelem československého státu
(Republiky československé, která byla větší než dnešní česká republika o Podkarpatskou rus,
Slovensko a severní svahy Krkonoš), žil v Praze od roku 1882 do roku
1937. Jedním z prvních míst jeho pobytu byla vila Osvěta prof. Václava
Vlčka nad Nuselským údolím (poblíž Nuselských schodů), kde se narodil
jeho mladší syn Jan, pozdější ministr zahraničních věcí (nar.
14.9.1886,velmi pravděpodobně zavražděn v Černínském paláci
10.3.1948, 14 dní po komunistickém puči). Profesor T. G. Masaryk velmi
často používal kromě koně a auta, vlak jako dopravní prostředek i ve
funkci prezidenta republiky. Po celý svůj život byl uvědomělým českým
vlastencem. Jeho pojetí vlastenectví je inspirativní i dnes, kdy žijeme v
době, v níž převládají názory, postoje a politiky, které na první pohled
vypadají jako popření toho, co hlásal a o co usiloval on. Vycházel ze
svého lidového původu a nestyděl se za něj. Dobře rozuměl svým
spoluobčanům. Chápal význam veřejného propagování svých politických
názorů. Znal naši zemi a život jejích obyvatel a kontakt s nimi stále udržoval. Svědčí o tom
vzpomínky o jeho návštěvách uchovávaných v mnoha našich městech i vesnicích.
Láďa Kubát
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Návštěva Miroslava Topolánka
Ottawu navštívil český premiér Miroslav Topolánek. Ve čtvrtek 28. února se v Ottawě setkal
s generální guvernérkou Kanady Michaëlle Jean, která delegaci přijala v Rideau Hall. Jednal
také s kanadským premiérem Stephenem Harperem o Afghánistánu. Podle premiéra Miroslava
Topolánka se Kanada a Česká republika shodují, že je nutné zvětšit mezinárodní vojenskou
misi v Afghánistánu. Česká republika
se chystá do Afghánistánu poslat
stodvacetičlennou speciální jednotku,
pokud to schválí parlament. Na konci
roku by tak česká armáda měla v
Afghánistánu mít přes 500 vojáků.
Diskutovalo se také o české radarové
stanici která bude sloužit jako součást
amerického protiraketového štítu a
rozšíření aliance NATO. Premier
Harper podle premiera Topolánka
poznamenal, že Kanada bude
podporovat dialog s Moskvou, která
záměr postavit ve střední Evropě
protiraketový štít nese velmi nelibě.
Poté se český premiér při slavnostní
večeři setkal s předsedou Senátu
kanadského parlamentu Noëlem
Český a kanadský premiér, Topolánek a Harper.
Kinsellou.
V pátek 29. února byla na Ottawské universitě uspořádána přednáška pana premiéra
Topolánka na téma "Symbolické osmičky - osudové milníky naší historie". Na počest návštěvy
premiéra byla uspořádána recepce
předsedou dolní komory parlamentu
Peterem Millikenem. Odpoledne pak
česká delegace odletěla do Toronta kde
premiér Mirek Topolánek českým
krajanům řekl, že vliv komunistů v
Česku klesá. Uvedl, že chápe, že
krajané jsou nespokojeni se stavem
restitucí, s tím, jak se země
vypořádává s komunismem a s
otázkou dvojího občanství. Krajané
během Topolánkova projevu ocenili
potleskem jeho rozhodnutí ocenit v
USA premiérskou plaketou Josefa a
Ctirada Mašínovi. Tento krok vyvolal v
Čechách velké debaty. Topolánek se se
zástupci krajanů, mezi nimiž nechyběl
Český premier Miroslav Topolánek a předseda senátu
spisovatel Josef Škvorecký a
Kanady Noël Kinsella.
podnikatel Tomáš Baťa, setkal na závěr
svého pětidenního turné po USA a Kanadě. Na setkání s krajany přišel rovněž kanadský

▲

Zpět na titulní stránku

▲

www.cssk.ca

premiér Stephen Harper, který ocenil Škvoreckého za jeho přínos literatuře a za boj za
svobodu. Dal mu čestné uznání
předsedy vlády.
Problém neoprávněných českých
žadatelů o azyl v Kanadě by měla
vyřešit dohoda o bezpečné zemi
původu, řekl v Torontu před odletem
do Prahy premiér Mirek Topolánek.
Čeští žadatelé se v této zaoceánské
zemi opět objevili po nedávném
zrušení kanadských víz pro české
občany. Kvůli hromadným žádostem o
azyl Kanada v roce 1997 zavedla víza
pro české občany. Zařazení Česka v
Kanadě mezi "bezpečné země
původu" by české občany prakticky
vyřadilo z řad oprávněných uchazečů
o azyl a zbavilo je tak nároku na
Premiér Mirek Topolánek, senátor Noël Kinsella a
sociální dávky pro uprchlíky.
velvyslanec České republiky Pavel Vošalík.
Láďa Kubát
Kanada zrušila Slovensku víza
Kanadská vláda s okamžitou platnosťou rozhodla o zrušení vízovej povinnosti pre občanov
Slovenskej republiky cestujúcich do Kanady s turistickým cieľom a na krátkodobé návštevy.
Zrušenie vízovej povinnosti neznamená v žiadnom prípade otvorenie pracovného trhu.
Slovenskí občania by mali rešpektovať dĺžku a účel pobytu v Kanade, aby neposkytli dôvod pre
opätovné zavedenie víz pre SR, upozorňuje MZV SR. Po sobotňajšom zrušení víz pre ďalšie
štyri krajiny majú bezvízový styk s Kanadou všetky členské krajiny EÚ okrem Bulharska a
Rumunska. Kanada sa bude usilovať o zavedenie bezvízového styku aj s týmito krajinami,
uviedlo na svojej internetovej stránke ministerstvo pre imigráciu.
Zrušení víz pro cesty do USA rozhádalo unii
Česko-americká dohoda, která zajistí našim občanům od podzimu bezvízové cesty do
Spojených států, rozdělila Evropskou unii na dva obtížně smiřitelné tábory.
Kritiky "české cesty" jednání o vízech jsou především staré členské země EU podporované
předsedajícím Slovinskem. Tyto země, které mají už nyní s USA bezvízový styk, tvrdí, že by v
oblastech, jako je vízová politika, měly členské státy nechat vyjednávaní na Evropské unii. A
ne se do něj pouštět - jako v tomto případě Česko - na vlastní pěst.
Zemím původní unijní patnáctky vadí, že po nich Američané nyní mohou chtít obdobu toho, na
čem se dohodli s Českem: zvýšení bezpečnostních opatření, například povinnost nechat si
cestu dopředu elektronicky posvětit americkými úřady. Na tuhle novinku, která je pro řadu
unijních států zatím nepřijatelná, přistoupilo Česko jako vůbec první evropská země. Na
obranu Česka naopak vystupují další "noví" členové unie ze střední a východní Evropy. Jejich
občané, na rozdíl od ostatních Evropanů, musí podobně jako Češi také stát fronty na
amerických ambasádách. Už roky také marně čekají na to, až unie podpoří jejich snahu o
zrušení víz. Většina z těchto zemí je rozhodnutá s Američany o zrušení víz separátně jednat
stejně, jako to udělalo Česko.

Amber Garden Restaurant

BARNES-SAMMON Baristers, Advocats & Solicitors

J i řina B u l ger

naše specialita je :

d ršťk o v á polév ka a
svíčk o v á na s metaně
1702 Carling Ave. tel: 728-0000

▲

Zpět na titulní stránku

▲

B. A. L L B

rodinné právo, převody nemovitostí, závěti
200 ELGIN ST. OTTAWA, ON. K2P 1L5

(613) 594-8000
www.cssk.ca

880 Merivale Road, Ottawa, Telephone : 613-722-3030
www.importcarcentre.com

Vepřové hody a velký taneční
mejdan...
“Wow!”-anglicky,”Super”-česky,
nebo také “Špica” po moravsky - se
chce napsat jako zhodnocení
zabíjačkové zábavy, kterou
zorganizoval pro ČSSK p.Láďa Kubát
s přáteli v sobotu 23.února.
V sále Royal Canadian Legion na
391 Richmond Rd. se nás sešlo přes
120 a dokonce přijeli hosté z
Montrealu, Brockville a
nejvzdálenější byl slovenský pár z
Philadelphie.
Lákavá pozvánka nezklamala,
návštěvnost předčila očekávání a
tak srdečnou, bezprostřední a
přátelskou atmosféru jsme v naší
komunitě již dlouho nezažili.

Tento pán si zajistil svůj Staropramen včas

Pan Jožka Škurek, majitel Bank
Street Sausage & Deli, připravil
opravdu pravý zabíjačkový talíř,
který již při pohledu nedočkavě
čekajících labužníků ve frontě před
okénkem kuchyňky, dráždil chuťové
buňky. Pro rychlost a jednoduchost
shodné porce: tlačenka, klobáska a
jitrnička s přílohou – velkým
kopcem výborného zelného salátu.
Rychle se přemisťovaly z pultu ke
stolům a mizely v našich útrobách,
spolu s chutným chlebem, hořčicí a
nezbytnou cibulí s octem. Něco
zůstalo i na přidání a tak se nejdříve
hodovalo. Bar nabízel pivo i víno, na
Při tanci
prostřených stolech svítily svíčky a k
poslechu hrála příjemná česká a
slovenská muzika. Tu vybírali a pouštěli ze sponzorsky zapůjčené aparatury od p.Sváti Adama
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šikovní a pohotoví DJ Láďa Borovski
a Martin Dej.
Po večeři se z mikrofonu ozvala
neobvyklá výzva: ”První taneční pár
dostane dvě piva! Stalo se tak
doslova bleskově, páry přiběhly dva,
zábava byla zahájena a parket se
rychle zaplnil. Naše písničky
“zvedaly” od stolu a tak se tančilo,
křepčilo, ploužilo i svíjelo dlouho
přes půlnoc. Nevadilo nic. Ani plné
žaludky, ani “vůně”cibule. Jen kuřáci
museli sem-tam vyjít na čerstvý
vzduch před budovu. Bylo vidět, že
se opravdu všichni – od těch velmi
mladých až po věk pokročilýnáramně bavili a veselili. Přítomné
potěšila i návštěva z naší ambasády
a zvlášť milé bylo, když se tyto
dámy-pí.Petra Klobušiaková, Míla
Minnes a Libuška Brožová spolu s
pí.Evou Thunzou rozhodly vést
taneční kroužek žen, jejichž partneři
byli unaveni a dali přednost židlím a
nebo se posilňovali u baru. Také se
ale povídalo. Vždyť mezi mnohými
přáteli a kamarády to bylo setkání
po letech...

Při tanci

Ano, čas opravdu letí, mnohdy ani
nevnímáme jak rychle. Proto jsme si
v závěru večera při loučení shodně
slíbili, že na další takovou zábavu
nechceme čekat dlouho. Vždyť
každý z nás se občas potřebuje
nejen odreagovat od každodenních
starostí běžného života, ale i
zavzpomínat na starou vlast,
připomenout si naše krásné
písničky, jejichž slova nám pomalu
U baru se debatovalo
vypadávají z paměti a nebo třeba
jen tak být pospolu. A to byl vlastně hlavní účel celé akce a zcela určitě byl naplněn.
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Published by ABE, P.O. Box 176, Station E, Toronto, Ontario, Canada, M6H 4E2
Poděkování patří i všem sponzorům,
kteří nemálo přispěli na zdárný
průběh večera, zejména:
- G & G Auto
- Import Car Centre
- Adam Electronic
- Bank Street Sausage&Deli
a také děkujeme za všechny pěkné,
milé i chutné dárky do tomboly.
Co dodat na závěr? Volná místa
nezůstala, sál byl plný, všechny
krásně natištěné lístky byly
prodány...A tak jen malá rada pro
všechny ty, kteří mezi námi v
sobotu chyběli: na příští zábavu si
vstupenky zajistěte včas! Určitě
bude opět vyprodáno! A kdy to
bude? Nejpozději na podzim - dáme
vám včas vědět. Zatím se mějte
moc dobře.

Výherci tomboly si mohli pochutnat i na tomto dortu,
který darovalo G & G Auto East

ČSSK v Ottawě vám přeje krásné
dny plné sluníčka a radostí!
Květa Veselá
Poděkovat
bych rád chtěl všem hostům, kteří
navštívili naši taneční zábavu.
Udělali jsme ji pro vás. Bez vás by
to nemělo cenu. Dlouho se tu v
Ottawě moc nedělo a tak jsme se to
s partou nadšenců pokusili tak
trochu rozjet. Koncem října na
pokus číslo 1 přišlo přes 70 lidí. 23.
února to bylo přes 120. Jistě se
všichni máme ještě co učit, ale
Za ČR DJ Láďa a za Slovensko DJ Martin
přesto doufám, že ti z vás kteří přišli
se pobavili, poklábosili s kamarády a
pokud se snad bude zase něco dělat zase přijdou. Nějaký ten dolárek ČSSK vydělalo a rádi
bychom uspořádali i nějakou jinou akci, něco co bychom si třeba jinak dovolit nemohli. Ne,
neslibuji vám všem zájezd po Evropě, tak výnosné to zase nebylo, ale rád bych kdyby jste
vaše návrhy zaslali na moji adresu (lada@kubat.ca). Slibuji, že všechny názory zvážíme a
vybereme ten nejlepší.
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Ještě bych také rád poděkoval znova všem lidem kteří se na této akci podíleli, obětovali svůj
čas a pomohli to všechno vůbec uskutečnit. Neměl bych také zapomenout na pana Jiřího
Viktoru z Import Car Centre, který prodal v předprodeji přes 40 lístků a ohromně nám tím
pomohl.
Láďa Kubát

Zimní olympijské hry
Letošní 2.zimní
olympijské hry měli
opět veliký úspěch,
hlavně mezi dětmi,
které si přišly na
své. Děkujeme
organizátorce paní
Terese OlivovéCustic, která ve
spolupráci s paní
učitelkou české
školy Evou Tshunza
dětem připravily
pěkné dopoledne.
Olympiády se
zúčastnili všichni
členové rodiny, kde
pro starší závody na
bruslích a slalom
mezi kuželi se
vystřídali i ti mladší
ve formě různých
her. I rodiče mohli
vyzkoušet své sily a
závodit s
nejmladšími
ratolestmi sedících
na bobech. Všechny
děti byly odměněny
medailemi, na
kterých si později
mohly pochutnat.
Samozřejmě
nechybělo ani nic na
společný stůl, za což
děkujeme všem
účastníkům
letošních her.
Alena Gregor
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Nedělní odpoledne pro děti
Na nedělním odpoledni pro děti,
které se konalo 17. února si děti
zprvu vybraly ruční práci podle
svých možností, ozdobily
"sušenkové vajíčko" různými
sladkostmi a poté měly možnost se
naučit jak se dělají různá zvířátka z
nafukovacích balonku. Kromě
tradičního malování vajíček bylo
odpoledne zpestřeno dětskou
diskotékou. Písničky Dady
Patrasové a jiných českých
interpretů doslova "hučeli" sálem a
děti měly možnost předvést svoje
kreace. Ti, kteří nezapomněli si
přinést brusle, využili možnosti
nezastřešeného ringu a udělali si
odpoledne i sportovní. Za celou
akci děkujeme Ivaně Kubátové,
Michaelovi a Vlastě Chmelíčkovým a
každé rodině, která přinesla něco k
občerstveni.
Alena Gregor

Petr J. Mach
mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca

▲

Zpět na titulní stránku

▲

www.cssk.ca

Březen - měsíc knihy
si připomeneme ukázkami z Památníku Arbesova knihkupectví, který založil knihkupec a
majitel AK Vratislav Ebr. Zachycuje do něj různé výroky, tvrzení, zjištění, objevy, poznámky a
názory našich předních osobností kulturního a literárního nebe i pekla a vydává je v malých
kolibřích knížečkách....
1. Můj názor na knihu:
-Navzdory všem proměnám vědy a techniky považuji stále knížky za nejpohotovější,
nejúčinnější a také za nejsličnější zdroj informací, humoru, vzdělanosti, napětí a oddechu. Jiří
Grygar
-Dobrá kniha je krásná věc- svým způsobem "bytost". Voní, vzrušuje a nikdy nezklame. Je
jako dokonalá žena - vždycky uspokojí, a i když si člověk myslí, že ji zná dokonale, znovu ho
překvapuje. Ladislav Frej
-Obrazovka snění zastavuje, obraz a kniha snění dává do pohybu. Petr Skarlant
-V poslední době, se mi zdá, získává smysl jediná knížka a to vkladní! Zdá se mi to ve vztahu k
těm ostatním škoda. Jiří Adamec
–

Průměrnej čtenář rozpozná během několika minut dobrou knížku od špatný. Nakladatelskej
profík ještě dřív. Tak proč furt vycházejí taky špatný knížky? Chraňte naše lesy a mozky
našich děti. Jiří Traxler

–

2. Kdy, kde a jak knihu nejraději čtu:
-Pokleslou literaturu pod peřinou. vědeckou a filozofickou tak, aby to bylo vidět. Kdykoli mám
čas a brýle. Na svůj věk už docela dobře. Naďa Konvalinková
-Knihu čtu ve chřipce. Mívám jich dost. Zdeněk Svěrák
-Neoriginálně v posteli. Večer před spaním. Sama, většinou když je to "červená knihovna"
dočítám do očekávaného konce a v ranních hodinách. Emma Srncová
-Nejčastěji v autobusu, metru, vlaku. Při jízdě. Od r.1991 s brejlema. Ondřej Suchý
-Kde?-Ve vaně. Kdy?-Jak kdy!!! Jak?-Nejlépe čtu očima. Jiřina Bohdalová
-Vím jen, kde knihy zásadně nečtu - na rybách. Zkoušel jsem to, ale buď jsem přišel o kapra
nebo o souvislosti. Když mám špatnou nebo dobrou náladu. Některé knihy dvakrát, jiné
úhlopříčně. Vladimír Renčín
3. Můj zlozvyk při čtení:
-Já čtu na WC. To i když utíkám, tak něco popadnu a vemu si to sebou i kdyby to byla Vlasta.
Ondřej Neff
-Přeskakuju méně úchvatné stránky. Markéta Zinnerová
-Myslím, že čtení je věc tak vznešená, že se snad ani nesluší kazit ji nějakým zlozvykem. Jiří
Winter-Neprakta
-Vypisuji si některé moudré myšlenky, z některé současné literatury aspoň myšlenky. Josef
Velek
-Nevím, zda-li je to zlozvyk, ale často čtu nahlas. Daniela Bartáková.
-Můj zlozvyk při čtení: jím, zejména jablka. Vladimír Renčín
Květa Veselá
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Březen, Honza co skákal z okna a jeho tvorba
Březen je ten nejvhodnější měsíc k tomu abychom si připomněli českého velikána Jana Amose
Komenského, který se narodil 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu. Jan Amos
Komenský je dnes pojem známý a neznámý zároveň. Většina z nás si umí
představit jeho fyzickou podobu podle obrazů nebo bust, které zdobili a
stále zdobí interiéry a exteriéry českých škol. I já jsem chodil do školy v
Komenského ulici a i dnes si vzpomenu na říkanky o jeho skákání na ženy.
Dnes vím, že člověk jako Hozna Ámos, vládnoucí perem hned v několika
jazycích, zřejmě dívky a ženy okouzloval svou znalostí a tvorbou a nemusel
se proto uchylovat k autodefenestraci. O trochu slabší je to se znalostí jeho
života a díla. Nebudu se ani pokoušet zde vysvětlit příčiny takového stavu,
jako daleko užitečnější se jeví soustředit se na jeho asi nejznámější dílo
kterým je nepochybně kniha Orbis Pictus. Toto dílo vznikalo v letech
1650-1654. Orbis Pictus je hluboce moudrá učebnice v které autor usiloval
J. A. Komenský
o snadný a poutavý způsob podání informací. Kniha vyšla poprvé v roce
učitel národů
1858 v Norimberku tiskem a nákladem Michala Endtera a byla latinsko –
německá. Během několika let byla tato kniha zavedena jako učebnice v
mnoha městech Německa ale taky Polska, Uher, Skandinávie a Ruska. Orbis Pictus s anglickým
textem vyšel v roce 1659. Čtyřjazyčně (latinsky, německy, italsky a francouzsky) v roce 1666 a
první český text vychází v roce 1685. Dílo Orbis Pictus bylo významné nejen ve školách, ale
Komenský považoval dílo za důležitý prostředek pro výuku mateřštiny u dětí. Dílo však
neztratilo svůj význam dodnes, takže Honzo, díky, národ stejně jako já na tebe nikdy
nezapomene.
Láďa Kubát
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Vzdělancům mého národa:
Jak velikou znalostí věci vynikáte
mnozí z Vás, v tom za svědky stavím
Vás samy. Ale že zároveň znamenitě
vynikáte nečinností a malátností skoro
všichni, to jsem se rozhodl veřejně
Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad
tím urážeti, mám po ruce svědky,
které nebudete moci snadno
odmítnouti, neboť postavím proti Vám
samu skutečnost. Vidíte, co všechno
nekonají jiné národy? S jakou
obratností vzdělávají své rodné
jazyky? Vidíte Italy, Francouze,
Němce, Angličany, Nizozemce, kteří
všechnu moudrost Řeků a Římanů
znamenitě převedli do svých řečišť?
Nic není ve vědách, nic není v
dějinách, nic ani zřejmého ani
tajného, co by tito neodevzdali ke
čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás
poskytl něco podobného naší vlasti?
Kdo napsal našim lidem o stavbě
světa? Kdo ukázal způsob, jak
pozorovati pohyby nebeské? Kdo
naučil zpytovati prvky, vlastnosti a
síly přírodních těles? Kdo otevřel
divadlo okršku zemského? Kdo dal
našim poznati jemnosti geometrie?
Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo
utkal pořad dějin? Kdo popsal původ,
polohu a různé zvyky národů na světě
bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu
řečnickém a kdo ukázal cestu, jak
říditi myšlení? Domníváte se, že jest
možno trpěti Vám dále, aby každý
směl žíti pro sebe sama a nepodnikati
žádných prací pro rozmnožení
Stránka z knihy ORBIS PICTUS Jana Amose
vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu
Komenského, vydané nákladem Jana Pospíšila v Hradci
jazyku chybí buď ta bohatost, nebo
Králové v roce 1883.
ten lesk, aby bylo možno kterékoli
věci vystihnouti řečí? Zřejmě se
mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit
naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost
našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou
věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!
J. A. Komenský
Luboš Mahovský CCI
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Veselé velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, který připadá
na březen nebo duben. Zpravidla se
slaví první neděli po prvním úplňku
po jarní rovnodennosti. Pokud
nastane úplněk v neděli, jsou
Velikonoce až další neděli. Podle
gregoriánského kalendáře je jarní
rovnodennost stanovena „úředně“
na 21. březen bez ohledu na
astronomickou skutečnost.
Velikonoční oslavy se liší podle
regionů. Protože se časově zhruba
kryjí s pohanskými oslavami
příchodu jara, lidové tradice
převzaly z předkřesťanských dob
mnoho zvyků a obyčejů. V Čechách
je prastarou tradicí hodování a
pomlázka. Na Velikonoční pondělí
ráno muži a chlapci chodí po
domácnostech svých známých a
šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou z vrbového
proutí. Udělat to v Kanadě, zavřeli
by nás tak na dobrých 5 let. Ačkoli
může být vyšlehání bolestivé, není
cílem způsobovat příkoří. Spíše je
pomlázka symbolem zájmu mužů o
ženy. Nenavštívené dívky se mohou
dokonce cítit uražené. Vyšupaná
žena dává muži barevné vajíčko
jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že
dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý
rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech
ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na
muže a chlapce kbelíky studené vody.
Za ČSSK Ottawa a redakci našeho časopisu vám všem
přeji veselé Velikonoce, hodně dnů plných sluníčka,
radosti, úsměvů, štěstíčka i zdravíčka a protože k
Velikonocům patří i koleda tak tady je ta co možná bude
tady letos aktuální:
Tráva zatím neroste, vody plné sklepy,
místo slunka pro zahřátí nutno dělat dřepy.
I kosák má ztuhlý zobák, těžko se mu vrzne
a kdo v noci nemiluje, tak ten jistě zmrzne.
Přesto všichni doufáme, že se slunko vrátí
a ty dluhy daňový byrokrati ztratí
Veselé velikonoce.
Láďa Kubát
Za nádherné pohlednice děkuji paní Květě Veselé

▲

Zpět na titulní stránku

▲

www.cssk.ca

Humor
Cestovatel vypráví na večírku:
"Jednou jsem šel takhle beze zbraně a najednou proti mně vyrazil lev.
Vzpomněl jsem si na radu svého přítele - sedl jsem si a díval se šelmě upřeně do očí. Výsledek
byl ohromující. Lev zůstal stát a ani se mě nedotkl."
"To je fantastické! A čím si to vysvětlujete?"
"Někdy mě napadá, jestli to nebylo tím, že jsem si sedl na větev poměrně vysoko nad zemí."
V Tichém oceánu byl objeven kříženec žraloka se zlatou rybkou.
Plní tři poslední přání.
Jak už tak taxikáři jezdívají, jeden takhle vezl paní v
hustém provozu takovým tím agresivním stylem, že paní
až vstávaly vlasy na hlavě hrůzou. Už to nemohla vydržet
a povídá:
"Prosím vás, mohl byste dávat trochu pozor? Mám doma
šest dětí."
A taxikář si jen tak zamrmlal:
"Máte doma šest dětí a troufáte si říkat mně, abych si
dával pozor?!?"
Přijde v blázinci na vizitu doktor k panu Novákovi a ptá se
ho: "Tak co, pane Novák, vzpomenete si už jak se
jmenujete?"
"Žížala" odpoví pan Novák.
"Tak to si Vás tu ještě necháme." Stejná situace se děje
druhý, třetí, čtvrtý den. Pátý den se doktor zeptá na to
samé a pan Novák odpoví: "Jmenuju se pan Novák"
"No výborně, pane Nováku, zbalte si věci a můžete jít domů - jste propuštěn."
"Nemůžu" odpoví pan Novák, "Za dveřma je kos."
Paní v důchodovém věku si doma stěžuje manželovi, že už ji úplně ignoruje jako ženu:
"Dřív jsi mne pořád držel za ruku..."
Manžel ji tedy chytne za ruku a ona zas:
"Kdys mi dal naposled pusu?"
Manžel ji něžně políbí a přitom pořádně obejme. V ženě se probudí vzpomínky:
"Pamatuješ, jak jsi mne vždy jemně kousal do krku a ramen?"
Manžel ji pustí a odchází. Ona naštvaně:
"Kam jdeš?"
"Pro zuby..."
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ALGONQUIN

TRAVEL

GLOUCESTER CENTRE, BLAIR & QUEENSWAY, TEL: 748 - 3600

Nabízíme Vám spojení do Čech, na Moravu a Slovensko z Montrealu za výhodné ceny.

Můžete nás navštívit denně od 9:30 do 21:00, v sobotu od 10:00 do 18:00
Štastnou cestu Vám přejí Michal a Trudy Hallen

Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách
podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá:
"Ty máš ale opici!"
A manžel odpoví: "Jsem rád, že jsi sebekritická."
Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou ke hradní studni a průvodce říká:
"Ta studně je hluboká 50 metrů a říká se, že kdo do ní hodí minci a něco si přeje, tak se mu to
splní."
Manžel tam hodí korunu, manželka se nahne za ní a přepadne dolů. Manžel povídá:
"No ne, ono to opravdu funguje."
"Dcera se mi přiznala, že se chcete vzít. Dohodli jste
už také den svatby?" ptá se otec budoucího zetě.
"Tento problém jsem přenechal jí."
"A sňatek bude církevní nebo civilní?"
"O tom rozhodne její matka."
"A z čeho budete žít?"
"To, prosím, záleží na Vás!"
Holčička se dívá na svou maminku, jak si obléká nový kožich.
"Mami, uvědomuješ si, že aby sis tohle mohla obléknout,
muselo to ubohé zvíře hrozně trpět?"
Máma se podívá přísně na holčičku:
"Co si to dovoluješ takhle mluvit o svém otci?"
Žena vítá manžela: "Milane, dneska je výročí naší svatby, půjdeme na hezkou večeři do
restaurace."
"Nemám oblek."
"Půjčila jsem ti od souseda."
"Nemám peníze."
"Nevadí, našetřila jsem."
Tak teda jdou. Hned jak vejdou do restaurace, vítá je vrchní: "Aaaa, nazdar Milane!"
"Ticho, jsem tu s manželkou."
"Milane, tequilu jako vždycky?"
"Krucinál, ticho, jsem tady s manželkou, chápeš?!?!?!"
Na pódiu probíhá striptýz, striptérka si už odložila všechno a volá: "Tak pánové, kdo z vás je
nejlepší?" a celá restaurace odpoví: "Milan!!!!!!!!!!"
Manželka se zvedne a odchází, manžel za ní, ona naskočí do taxíka, on za ní, ona začne
nadávat: "Myslela jsem si, že jsi normální chlap, a ty jsi takové prase!"
Taxikář se ohlídne a říká: "Teda, Milane, takhle protivnou couru sis ještě nenarazil."
"Vyskytla se ve vaší rodině duševní porucha?"
"Bohužel. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu, a podruhé, když jsem jí v tom
zabránil."
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Připravujeme – Vystoupení Janáčkova tria
Janáčkovo trio tvoří tří vynikající sólisté, mající za sebou mnohá vystoupení v Čechách i v
zahraničí, úspěchy na soutěžích, nahrávky a spolupráci s významnými hudebními osobnostmi a
tělesy. Každý ze členů tria patří mezi nejlepší hráče v Čechách a toto se zákonitě projevuje při
jejich spolupráci.
Janáčkovo trio založila
Markéta Janáčková v roce
2001, soubor působí ve
složení Helena Jiříkovská housle (koncertní mistr
Talichova komorního
orchestru), Marek Novák violoncello (člen České
filharmonie) a Markéta
Janáčková - klavír.
Repertoár tria zahrnuje
skladby stylových období od
baroka po hudbu 21.stol.
Významnou část repertoáru
pak tvoří skladby českých
skladatelů. Janáčkovo trio
se také věnuje uvádění
premiér skladeb českých
soudobých skladatelů, např.
na festivalu Mozartiana
Iuventus 2004 na
Bertramce uvedlo Trio
Zděnka Krále, v rámci
festivalu Vavřinecká
sezóna 2005 Trio mladé
české skladatelky
Michaely Plachké. V
únoru 2007 Janáčkovo
trio provedlo světovou
premiéru skladby Trio
Boemo Zdeňka Lukáše v
pařížské Opera de
Bastille. Pro sezónu
2007/2008 bude
Janáčkovu triu
komponovat skladby
např. Jiří Gemrot, Ivo
Bláha a Milan Slavický.
Janáčkovo trio vystoupí v
Ottawě 21. května.
Vystoupení pořádá
Ottawská pobočka ČSSK.
Láďa Kubát
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Mezinárodní den
V pátek 22.2.2008 se v Ottawě konal v
Canadian Montessori Academy již " 5 th Annual
International Day", kterého se zúčastnily za
Českou republiku p.Jitka Plívova a Květa
Veselá. Pro představu návštěvníků, co vše je u
nás možno vidět, jak dovedné české ruce jsou i
jakou má země historii, jsme sice měli k
dispozici pouze jeden stůl, ale i tak se podařilo
K.Veselé ze své sbírky vybrat nejrůznější
zajímavosti z národopisu, výšivky, keramiku,
křišťál, dětské i umělecké knihy, typické dřevěné
hračky včetně kolekce z Krouny, krojované
panenky, Spejbla a Hurvínka, místopisné
historické pohlednice z přelomu století a další
pozoruhodné předměty.
Ochutnávku klasické české klobásky a
masových specialit zajistil sponzorsky p.Josef
Škurek z Bank Street Sausage & Deli a jeho
obložený talíř doplňovala také zajímavost
typicky česká - malá Vizovická slivovice a
plechovka Plzeňského piva.
Česká ambasáda věnovala pro tuto akci
propagační materiál o naši zemi, pro děti
barevné tužky a zápisníky s logem České
republiky. Akce byla velice úspěšná, náš stůl
patřil mezi nejvíce fotografované a mnoho
návštěvníků, zvláště děti, litovali, že vystavené
předměty nelze zakoupit. Celou akci doplňovalo neméně zajímavé vystoupení dětí různých
národností. Svou účast jsme přislíbili i v příštím roce a již dnes se na další
setkání všichni těšíme.
Za redakci Zpravodaje děkuji paní Plívové a paní Veselé za organizaci této akce. Fotografoval
Jan Zajíc.
Láďa Kubát
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Zajímavosti z ČR
Ta česká řeka
Otava je po Vltavě, jejímž je levostranným přítokem, a
Lužnici třetí největší jihočeskou řekou. Vlévá se do
Vltavy pod hradem Zvíkovem v oblasti Orlické
přehrady.
Otava vzniká soutokem řek Křemelné a Vydry u
Čeňkovy Pily na Šumavě. Za hlavní pramennou větev je
považována Vydra, která pramení jako Modravský
potok ve výšce okolo 1.200 m n.m. Od soutoku
Křemelné s Vydrou protéká Otava úzkým údolím. Říční
koryto je balvanité, s četnými peřejemi. Nedaleko od
místa vzniku přijímá zleva u Rejštejna svůj první větší
přítok, říčku Losenici. Před městem Sušicí zmírňuje
rychlost a rozlévá se do širokého údolí. Dlouhým
obloukem obtéká rozlehlou zříceninu hradu Rabí,
pokračuje směrem k městu Horažďovicím a odtud již
směřuje ke Strakonicím. Tam se do Otavy vlévá zprava
její další větší přítok - Volyňka. Od Strakonic směřuje
tok Otavy k městu Písku. Ještě před ním se do ní vlévá
zprava řeka Blanice. V Písku překlenuje vodní tok Otavy
kamenný most ze 13. století, jeden z nejstarších
dochovaných kamenných mostů ve střední Evropě. Od
Písku protéká Otava hlubokým a úzkým údolím až k
horní části Orlické přehradní nádrže. Posledním větším přítokem Otavy před jejím ústím do
Vltavy je Lomnice, jež se do ní vlévá z levé strany před hradem Zvíkovem.
Celá oblast přítoků velkých i malých byla místem rýžovníků zlata. Sdružené nerosty v tzv.
těžkých píscích jsou monazit, zirkon,
ilmenit. Jinak jsou zde anatas,
bleděmodrý disthen, epidot v tlustých
tmavozelených tabulkách i
průhledných, granát pěkně červený.
Korund s odrůdami rubínu, safíru,
(zelený smaragd - zelený safír). Rutil v
náplavech. Sillimanit, též spinel, titanit
v hnědých úlomcích. Turmalín černý,
hnědý, šedozelený, tmavozelený.
Vzácně xenotim a monazit. Zirkon ve
čtyřech typech barvy šedé, hnědé a
žluté. Zlato nově rýžované je bud v
jemných šupinkách nebo plíšcích,
zrnkách, zřídka jsou to valounky. Prací
novějších bylo podniknuto mnoho, ale s
malým výsledkem. Poslední rýžovací
pokusy byly konány r. 1916. Dnes je
zlatonosnost chudá, ale v dobách prvotních musela být velmi bohatá, o čemž svědčí obrovská
řada kopečků zvaných lidově "hrůbata".
Otava je jednou z nejoblíbenějších jihočeských vodáckých řek. Sjízdná je prakticky na celém
svém toku. O kulturní památky ani o hospůdky není nouze. Délka jejího toku měřená od
pramenů Vydry činí 133 km. Řeka odvodňuje území o rozloze téměř čtyři tisíce kilometrů
čtverečních.
Láďa Kubát
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Černá kronika
Vzpomínka na kamaráda Vojtu
Vojta Frýzek byl můj kamarád, ale také kamarád mnohých z vás. Byl výborný tesař, který
pomohl kdekomu za malý peníz, spíše z kamarádství. Byl dobře informován, protože se o věci
zajímal a rád četl. Přestože se nerad organizoval, miloval společnost kamarádů, trampů a
boxerů, s kterými kdysi závodně boxoval, velmi rád cestoval a pro kamarády byl ochoten
kdykoliv udělat cokoliv. Prostě miloval život a lidi.
Když mě před Vánoci volal, že jede do Čech a že asi nestačí se stavit či zajít na pivo, slíbili
jsme si, že příště na to pivo určitě zajdeme. Vojtíšku, zajdeme, ale až tam kam všichni jednou
musí.
Vojta Frýzek zemřel po krátké nemoci v pátek 22. února v Brně a měl pohřeb 29. února
tamtéž.
Za všechny kamarády a přátele vyslovuji rodině a nejbližším co nejupřímnější soustrast.
Miloš Šuchma
PhDr. Bořivoj Čelovský, historik zemřel 12. února v 84 letech v Ostravě, kde také byl 20.
února pohřben. Rodák z Heřmanic u Ostravy, za války po maturitě byl v Německu na nucených
pracích. Po válce začal studovat práva, ale v roce 1948 odešel do exilu, kde studoval historii v
Kanadě a Německu. V Německu jeho doktorandská dizertační práce “Das Münchener
Abkommen 1938” vzbudila velkou pozornost německých a českých historiků. V roce 1992
obdržel doktorát práv UK, který vrátil na protest proti všeobecné korupci. Až do počátku 90. let
žil v Ottawě, pak se vrátil do své rodné Ostravy. The Ottawa Citizen ve svém rozsáhlém
nekrologu 16. února nazvaném ““Erratic genius” spent his life fighting oppresion” shrnul životní
pouť Borise Čelovského jako brilantního intelektuála a vlastence.
Zákeřná choroba mu vymezila čas a přestože byl fyzicky nemocí omezen, nemohl psát, počítač
mu umožnil v hektickém tempu napsat tolik knih, které by zdravý člověk nebyl schopen napsat
v mnohem delším časovém horizontu.
Poslechněte si z nekrologu jeho ostravského přítele: “To hektické tempo posledních let Tvého
života nás přímo ohromovalo. I když ze vzpomínek Tvých kanadských přátel, s nimiž jsi prožil
půl století, jsme věděli, že jsi žil naplno po celý svůj život, byl jsi pro nás doslova zjevením. A
obdivovali jsme Tvůj poctivý a otevřený přístup ke kamarádství, neboť pojem přátelství je pro
Tebe jednou z nejvyšších hodnot. A vždy jsi zůstal ryzím českým vlastencem, vlastenectví
především patří k základním rysům Tvé osobnosti. Spolehlivě to prokazuje každá ze Tvých
knížek, každý z Tvých článků a veřejných postojů. Může být pro Tebe zadostiučiněním, že Tvá
slova nacházejí stále zřetelnější odezvu i u příslušníků té nejmladší generace historiků, jak sis
to vždycky přál, a jak ses o to systematicky snažil. Tvůj bytostný odpor k totalitě jakéhokoli
druhu je tím nejskvělejším dědictvím, jaké nám zanecháváš. Tví kanadští přátelé s Tebou
prožili většinu života a dobře Tě poznali, takže mohu jen potvrdit názor jednoho z nich, který
řekl: „Nejsem si jist, že bych přežil více než jednoho Borise, ale nechtěl bych minout toho
jednoho, se kterým jsem měl to štěstí se potkat.“”
I já se připojuji k těmto slovům. Považoval jsem si za čest Borise Čelovského poznat a nikdy
nezapomenu na setkání s ním, jeho e-maily a telefony z Ostravy. Byl to výjimečný člověk.
Většina díla je věnována nejnovějším dějinám: Zlaté děcka (1992), Ta ženská von Hohenlohe
(1993, 2. vyd. 2004), So oder so (1995, 3. vyd. 2002), Ota Hora (1998), "Emigranti" (1998),
Mnichovská dohoda 1938 (1999 přeloženo z němčiny), Politici bez moci (2000), Strana světí
prostředky (2001), Kopiník svobody (2001), Nejlepší z nás (2001), Strážce nové Evropy
(2002), Uprchlíci po "vítězném únoru" (2004) a Český historik (2004).
Tři knihy autobiografické: Šel jsem svou cestou (1996), Kdo navrátil se, neutíká (2003) a Moje
střetnutí s rozvědkou StB (2003).
Publicistická činnost: Mnichovský syndrom (1997), Konec českého tisku (2002).
Sborníky: Nezlomný duch (2003), Alenka (2004) a Oči a uši strany (2005).
Miloš Šuchma
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