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V tomto vydání naleznete:
●

Hudební vystoupení Janáčkova tria – již za pár dní

●

Víkend v přírodě – poslední šance se registrovat

●

Z české školy

●

Zrušení víz způsobilo příliv Romů

●

Český večer na Rideau Carleton Raceway

Začátkem června 2008 se mezi nami v Ottawe dožívá 90-ti let JUDr Miroslav Folta, bývalý
dlouholetý predseda pobočky ČSSK ve Winnipegu.
Dr. Folta se narodil v roce 1918 – jeste za Rakousko-Uherska
- v dvoupokojovém domečku v Proskovicích, malé vesnici u
Ostravy. Od te doby žil v První republice, Protektoratu,
Druhe republice, komunistickém Československu a nakonec
v Kanadě.
Vystudoval Učitelský ústav v Příboře na severní Moravě.
Během války působil jako učitel na Ostravsku. Po válce
studoval práva na Karlově univerzitě a promoval těsně před
začátkem komunistických čistek v roce 1948. Po dvouměsíční kariéře jako městský právník, šel jako nádeník
budovat ostravskou Novou huť. Po čase se vypracoval na
vysokoškolského profesora a později pracoval ve
Vítkovických železárnách jako ekonom a jako jeden z
prvních československých počítačových odborníků.
V roce 1968 přišel s rodinou do Winnipegu, kde pracoval
jako systémový analytik na University of Manitoba a působil
jako predseda odbočky Sdruženi. Ve Winnipegu se snažil
obeznámit širokou veřejnosti s našimi dějinami, kulturou a
úspěchy. Organizoval například vzpomínku k příležitosti 300.
výročí úmrtí J. A. Komenského; výstavu k 55. výročí republiky; výstavy prací krajanských
výtvarníků atd. A samozřejmě, vždy byl ochoten komukoliv pomoci.
Od roku 1983 žije s manželkou v Ottawě. V devadesátých letech sloužil několik let jako
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přísedící soudce kanadského Tribunalu pro lidská práva. V roce 2001 mu byla udělena Cena
TGM za jeho činnost mezi nasimi krajany i za jeho příspěvek kanadské společnosti.
Pred dvěma lety oslavili s manželkou Ruženou 60-te výročí svatby. Oba Foltovi se těší dobrému
zdraví a žijí ve svém domě v ottawském předměstí Kanata. Dcera Mirka je zubní lékařkou v
Houstonu, TX. Syn Jiri je manažerským konzultantem v Ottawe. Dva vnuci žijí v Houstonu, a
vnučka v Kamloops, BC. Blahopřejeme a prejeme mnoho zdravi a spokojenosti do mnoha
dalších let!

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

Český velvyslanec Pavel Vošalík
odchází z Kanady
Judr. Pavel Vošalík po čtyřech letech ukončí svoji funkci velvyslance ČR v Kanadě.
Poděkování mu patří za jeho zásluhy o zrušeni kanadských víz. Měl nepochybné zásluhy při
organizaci letošního setkání ministerského předsedy Miroslava Topolánka a kanadského
premiera Stephena Harpera.
Jeho příští zastávkou by měl být Vatikán. Vatikán je sídlem Svatého stolce, nejvyššího orgánu
římskokatolické církve, velké nadnárodní instituce, ke které se hlásí na celém světě asi
miliarda lidí. Vztah České republiky s Vatikánem se dodnes řídí dohodou, kterou vyjednávali
Tomáš Garrigue Masaryk a Eduard Beneš téměř pět let. Stát se tehdy zavázal platit platy všech
duchovních.
Za ČSSK v Ottawě přeji panu velvyslanci mnoho úspěchů v práci ale i v osobním životě.
Láďa Kubát
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Vystoupení Janáčkova tria
21. května v 19 hodin večer ve Freiman Hall (121), Pérez Building, 610 Cumberland Street
University of Ottawa. Malé občerstvení připraví Bank Street Sausage and Deli. Nenechte si ujít
tento koncert.
Předprodej vstupenek:
Import Car Cenre
815 Campbell Ave
(613) 728-2220
ask for George

Bank Street Deli
1920 Bank Street, Ottawa
(613) 521-5557

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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Zrušení víz způsobilo příliv Romů
vypadá to jako by se historie opakovala. Kanadské imigrační úřady se opět potýkají s velkým
množstvím žadatelů o azyl z České republiky. Je namístě se obávat, že vízová povinnost by
mohla být znovu zavedena ani ne celý rok po jejím zrušení. Podle záznamů Immigration and
Refugee Board celkem 267 Čechů zažádalo o azyl v době od 1. listopadu do 31. března. Počet
žádostí tak převýšil počet všech žádostí podaných v předchozích letech. V letech 2001-2007
bylo zaznamenáno jenom123 žádostí. Za stejnou dobu, to je od listopadu do března byly
zaznamenány jen dva případy žadatelů o azyl z Lotyšska.
O tom, jak je zkreslená představa o situaci Romů v ČR mezi obyvateli Kanady si mnozí z nás,
kteří měli příležitost v ČR a nebo Československu žít dobře ví. Nepomáhá tomu ani Pan
profesor Jeff Sahadeo, který zastává funkci náměstka ředitele katedry Evropských a ruských
studií na zdejší Carletonské universitě. Podle tohoto pána je skrytá diskriminace Romů v ČR
možná i navzdory otevřené demokracii. Údajně o tom svědčí fakt, že mnoho Romů nemá
středoškolské vzdělání. K středoškolskému vzdělání má v dnešní době v ČR přístup 48% dětí
vycházejících ze základních škol. Znamená to snad, že zbývajících 52% jsou diskriminovány?
Pravdou je že české školství je elitním co se týče středních škol. Ovšem o tom, kdo se na jakou
školu dostane dnes rozhoduje prospěch. Na mnohých středních školách studují ČechoVietnamci. Proto je zarážející tvrzení pana St. Claira, který ve své funkci exekutivního ředitele
Torontského Roma Community Centre o ČR napsal: „Většina měst jsou plné skinů. Lidé a
speciálně Romové jsou jimi napadáni. Každý kdo má tmavší kůži je napadán.“ Velice zajímavé
tvrzení. Kde vzal pan St. Clair tuto informaci? Problém skinů nebo neonacistů v ČR není nějak
výrazně větší než třeba v Německu. Znovuzavedení vízové povinnosti by znamenalo, že
Kanada sice uznala že romská populace je v ČR utlačována, ale znemožní jim svým
rozhodnutím o azyl zažádat. Nebylo by snad praktičtější každého žadatele o azyl poslat
zažádat zpátky do Prahy? Doby kdy se na kanadskou ambasádu v Praze člověk nemohl dostat
jsou pryč. Každý člověk si dnes může na kanadskou ambasádu v Praze dojít a o azyl požádat.
Problematikou žadatelů o azyl se zabýval i Mirek Topolánek při své nedávné návštěvě Kanady v
jeho rozhovoru se Stephenem Harperem. Podle úředníků CIS Kanada zatím o znovuzavedení
vízové povinnosti neuvažuje, ale to se může v blízské budoucnosti změnit.
Láďa Kubát
Czech Caucus v americkém kongresu
Možná jste již zaslechli tento výraz. O co vlastně jde? Jedná se o sdružení kongresmanů z obou
komor amerického Kongresu, demokratů i republikánů, které spojuje chuť pomáhat České
republice při prosazování jejích zájmů v USA. Motivace podílet se na práci tohoto sdružení bývá
různá, od českých kořenů jednotlivých kongresmanů, přes početné zástupce Čechoameričanů v
jejich volebních okrscích, až po obyčejný zájem o dění ve střední Evropě a chuť napomáhat
rozvoji amerických vztahů s touto částí světa. Ať už je ale jejich motivace jakákoli, jedná se o
vlivné politiky jako například Josepha Liebermana nebo George V. Voinoviche, kteří mohou
významně přispět k prosazování českých zájmů v americké legislativě. Během své návštěvy
USA se český premier Mirek Topolánek, který nese zásluhu za vznik této kliky, s těmito politiky
setkal.
Láďa Kubát
Upozornění
Rádi bychom upozornili naše čtenáře, aby svoje peněžní příspěvky Zpravodaji zasílali na
adresu ČSSK P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4. Poštovní schránka kterou dříve ČSSK
používal v centru města již nefunguje. Ptáte se proč přispívat na Zpravodaj, když ho dostávám
elektronicky? Bohužel všechno stojí peníze. I za server ČSSK který hostuje Zpravodaj a jeho
předchozí vydáni, se musí platit a není to malá částka. Takže pokud zasíláte a nebo se
rozhodnete zaslat Zpravodaji nějaké peníze, rádi je přijmeme s díky. Pokud chcete ve
Zpravodaji reklamu, zavolejte paní Alenu Gregorovou na číslo 613-254-9250.
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Z české školy
Žáci české školy se 3.května zúčastnili Mezinárodního
Dne Otevřených Dveří, který se konal ve škole St.
George na Keyworth Avenue. Každá národnost přispěla
vystoupením svých studentů. Poté jste měli možnost
ochutnat cizí kuchyni. Každá země byla
reprezentována typickou výzdobou a stoly s
občerstvením.
Alena Gregor
Naše děti předvedly krásné vystoupení. Zatančily na
písničku Pasla ovečky, a zazpívaly dvě písničky: Já
jsem muzikant a Čížečku, Čížečku. Jejich úsilí bylo
odměněno silným potleskem. V našem reklamním
stánku mohli všichni návštěvníci zhlédnout krásné české pohádkové knížky, panenky v
tradičních krojích a ochutnat české lahůdky, které připravily maminky dětí. Za veškerou pomoc
všem mockrát děkuji.
Eva Tshunza
Výlet do Papanak Zoo
Přidejte se k nám a pojďte s námi strávit krásný den v pěkném a nedalekém Zoo Papanak.
Společný odjezd od Obchodního domu v Orleans ( Mall Orleans, hlavní vchod u Pharma Plus ) v
10 hodin rano.
Pro více informací volejte Evu 613-590 0286
Mezinárodní den dětí
Kdy: V sobotu 31. května v 11 hodin dopoledne
Kde: Opět v parku Gerald Poulin parc (Chapell Hill) (v případě nepříznivého počasí v neděli
1.června v 11 hodin).
Soutěže a plno lákavých výher čeká na děti. Přijďte se s dětmi pobavit a zasoutěžit!
Program:
Soutěže pro děti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Picnic

Skákání v pytlích.
Závod v běhu.
Závod na kole a na kolečkových bruslích.
Hry s balonem.
Skákání pres švihadlo.
Překážková dráha a mnohé další.
- každý si přineste prosím picnic pro svou rodinu.

Těšíme se na vás!
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Víkend v Leslie parku
Pro všechny milovníky přírody, kytary a opékaného selete bude ČSSK letos pořádat víkend v
parku Leslie od 20. do 22. června. Park Leslie se nachází v překrásném prostředí regionu
Pontiac zhruba hodinu a půl cesty na západ od Ottawy.
Na programu bude cyklistická tůra, hry
pro děti i dospělé, opékání vepříka a večer
si všichni u táboráku mohou za doprovodu
kytary zazpívat. K tomuto účelu pronajímá
ČSSK Ottawa místo u jezera Moore.
Prosíme všechny zájemce aby se včas
registrovali. Přestože místo u jezera Moore
je velike, počet lidí kteří se budou moci
tam utábořit je limitován. Pokud se chcete
zúčastnit jen během dne a nebo po celý
víkend napiste mi na lada@kubat.ca. V
areálu parku Leslie je možné také hrát
volejbal, basket a nebo si zapůjčit kajak
nebo kánoi.
Co budete potřebovat?
●

Stan a nebo jiný přenosný příbytek
(pokud máte 10ti metrový obytný camper tak ho berte jen pokud vezmete k sobě na
noc nájemníky).

●

Kolo pokud se chcete zúčastnit cyklistické tůry (horské kolo nutné).

●

Jídlo (vepříka na sobotní večer zajistí ČSSK).

●

Pití, pokud máte doma spoustu piva a nevíte co s tím, přivezte to, on se toho někdo
ujme.

●

Dobrou náladu a pokud máte kytaru a nebo jiný hudební nástroj vezměte jej s sebou,
určitě vám dáme příležitost projevit svůj talent.

Potřebujete podrobnější informace, volejte 613 834 9913. Registrace se uzavírá 25. května.
Jak se tam dostanu – klikněte zde

Zde je místo pro
vaši reklamu
▲
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Humor
Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže:
"Za co jste tady?"
"Za předčasné vánoční nákupy."
"To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?"
"Dvě hodiny před začátkem otvírací doby."
Chlápek takhle přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí
proplešatělý padesátník a má před sebou hromadu růžových obálek
polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na
vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá. Padesátník
odpovídá:
"Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných 'Hádej kdo!'"
"Ale proč to děláte?"
"Jsem právník se specializací na rozvody."
Obchodní cestující vypovídal u rozvodového soudu. Soudce se ho ptá: "Prosím vás, vysvětlete
nám povahu incidentu, který ve vás vzbudil obavy o ženinu věrnost." "Víte, v podstatě celý
týden jsem na cestách a domů se vracím na víkend. No, a jednou takhle v sobotu večer jsme
se se ženou věnovali pěkně vášnivému sexu, když stará paní od vedle zabouchala na zeď a
křičí: To toho nemůžete nechat aspoň přes víkend?"
Jde chlápek kolem rybníku a vidí, že se tam topí mladá dívka a zoufale volá, aby ji zachránil.
"A souložit umíš?"
"Umm, jasně že umím!" vydá ze sebe z posledních sil holka.
"Plavat jsi se měla naučit!"
"Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak
šli k tobě domů, když jsi byl v práci."
"Včerejšek mi ani nevzpomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a
vůbec mi to nepomohlo, ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě
dvoumetrovej výkop."

Jede Trabant po dálnici D1 a najednou mu dojde benzín. Řidič zastaví a čeká, až ho někdo
vezme do vleku. Zastaví mu řidič se Škodovkou 120 a chvíli ho vleče. Po chvíli se však na
Škodovce něco porouchá a musí také zastavit. Po chvíli čekání zastaví řidič s Volvem, zhodnotí
situaci a říká:"Jak to vidím, tak Vás klidně vezmu na lano oba dva."
Řidič Trabantu jen jemně poznamená:
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"Ale kdybyste jel moc rychle,tak já na vás zatroubím, vy zpomalíte, ano?"
"Spolehněte se", odvětí řidič Volva . Tak tedy vyjedou.
Na dálnici D1 u radaru, kolem kterého právě projeli,šťouchne jeden policista podřimujícího
kolegu a s vyjeveným obličejem se ho ptá: "Ty vole, viděl si to?" Druhý odpoví: "Ne."
Představ si, že tu teď projelo Volvo stoosmdesátkou!"
"No a? "Kvůli tomu mě snad nemusíš budit."
"No jo, ale za ním jela úplně stejnou rychlostí škodovka sto dvacítka!"
"Fakt, jo?"
"A to ještě není všechno: Za nima lítal trabant od jedné strany silnice k druhé a troubil, že je
chce předjet!"
STÁŘÍ
těš se, protože :
1. Budeš mít moře času, ale žádný nápad, co s ním.
2. Posadíš-li se někde v parku na lavičku, aby ses kochal krásou přírody, usneš.
3. Budou se ti čím dál víc líbit mladší holky, ale budou tě uhánět staré báby.
4. Když si budeš chtít pořídit něco na sebe, budeš poslouchat řeči, že už to neunosíš a do rakve
se ten ohoz nehodí.
5. Pánbůh ti vezme síly, ale choutky ti ponechá.
6. Budou ti říkat pamětník právě v době, kdy začneš ztrácet paměť.
7. Budeš mít víc času na čtení, ale na konci stránky nebudeš vědět o co v ní šlo.
8. Budou ti říkat jak krásně vypadáš, jakoby nevěděli,že máš doma zrcadlo.
9. Všechny boty tě budou tlačit nebo se ti budou zouvat.
10. Lžíci na obouvání budeš potřebovat metr dlouhou.
11. Čím budeš mít méně zubů, tím budeš kousavější.
12. Ať ti uvaří k jídlu cokoliv, dostaneš pálení žáhy, zácpu
nebo průjem.
13. Vlasů budeš mít dostatek, ale na menší hlavu.
14. Do vany polezeš po hlavě, protože neohneš hnáty.
15. Budeš mít moře zkušeností, ale žádné posluchače.
16. Když si budeš chtít v trafice koupit denní tisk a upadne
ti peněženka,budeš dělat, že si oprašuješ koleno, pak
lýtko, a pak ti rupne v zádech, čímž tvé ohýbání skončí a
peněženku vzteky kopneš do kanálu.
17. Budeš čůrat tak často a tak dlouho, že se skoro
nebudeš mít čas napít.
18. Budeš mít mnoho brýlí: na dálku, na blízko, na šířku,
bifokální, trifokální, a pak ještě jedny, pomlácené,
okousané s jednou nožkou; pouze na ty budeš řádně
vidět.
19. Strávíš hodně času v posteli nikoliv kvůli odpočinku či
rozkoši, ale proto, že se nebudeš moci zvednout.
20. A až ti někdo přijde přát, aby ses dožil stovky, pošleš ho někam
Letní Grilovací sleva
Nenechte si ujít tuto nabídku. Grilovací klobásky pouze za $7.99/kg. Ušetříte tak $4
na kile.
Podle přání si můžete vybrat syrové, vařené a nebo uzené. 15 klobásek je minimální
objednávka. Přijďte poradíme, posloužíme a nebo zavolejte 613-521-5557.
Dobrou chuť a pohodu u roštu Vám přeje BSSD
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