Object 4
1
2
3

Ottawský Zpravodaj
Vydává Ottawská pobočka Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě
17. listopad 2008
P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4
Informace telefonem 613-834-9913 a nebo na www.cssk.ca

V tomto vydání naleznete:
Pozdrav nového velvyslance v Kanadě
Jak jsem prohrál volby
Senátor Mejstřík – co se podařilo a co ne
Humor
Mikuláš – nenechte si ujít
Festival filmů EU
17. listopad
Přestože 17. listopad je v posledních letech spojován především s událostmi roku 1989, není na
škodu si připomenout události tragického roku 1939. To je vhodné již proto, že Mezinárodním
dnem studentstva se tento den stal právě na základě událostí, ke kterým došlo v období od 28.
10. do 17. 11. 1939 v tehdejším Protektorátě. Během tiché demonstrace u příležitosti 21. výročí
vzniku Československé republiky došlo ke zranění studenta lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Jana Opletala.
Demonstraci, odehrávající se na Václavském náměstí, okupační moc potlačila s použitím nejen
pořádkové policie, ale i jednotek SS. Další střety mezi demonstranty, k nimž se připojilo i velké
množství mimopražských obyvatel, a německými bezpečnostními oddíly podporovanými v mnoha
případech německých obyvatelstvem Prahy a německým studentstvem, se odehrály v Žitné,
Melantrichově a Nezábranské ulici, ale i na Karlově náměstí stejně jako na mnoha dalších místech
a to mnohdy i za střelby do demonstrantů. Právě v Nezábranské ulici došlo k zabití pekařského
dělníka Václava Sedláčka (22 let) a v Žitné ulici k postřelení Jana Opletala. Ten byl následně
převezen na kliniku prof. Arnolda Jiráska, kde byl i operován. Dne 11.11. zemřel na následky
střelné rány v břišní dutině.
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Po smrti Jana Opletala se mezi orgány protektorátní správy a studentskou organizací rozhořel spor
o způsob uctění památky zemřelého. Slavnostní pohřeb, který se konal 15.11.1939 pod vedením
děkana lékařské fakulty prof. Hájka na Albertově, kde byla rakev s ostatky J. Opletala, se odehrál
za hrobového ticha a asistence české policie. I tak při ukládání rakve do vozu zazněla národní
hymna. Rakev byla poté převezena na nádraží a odeslána na Moravu.
Následujícího dne (16.11.) proběhla v Berlíně za účasti Adolfa Hitlera porada, kde byla schválena
akce nesoucí název
"Sonderaktion Prag vom
17. November 1939" .
Výsledkem porady bylo
rozhodnutí o uzavření
českých vysokých škol
na dobu tří let, zatčení a
popravení vedoucích
představitelů studentské
organizace a internace
stovek studentů v
koncentračních táborech.
V noci ze 16.-17.listopad
došlo k rozsáhlému
zatýkání v řadách
českého studentstva, a
to nejen v Praze, ale i v
Brně a Příbrami. Studenti
zatčení v Praze byly
internování v bývalých
Dělostřeleckých
Památník v prostoru Dělostřeleckých kasáren
kasárnách v PrazeRuzyni. Zde došlo i k popravě devíti představitelů studentských organizací.
Jmenovitě se jednalo o :
JUDr. Jaroslav Klíma - předseda Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
JUC. Josef Adamec - jednatel Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
JUDr. František Skorkovský - předseda zahraničního odboru Národního svazu českého studentstva
v Čechách a na Moravě
PhDr. Jan Weinert - předseda Svazu českého studentstva v Čechách
JUC. Bedřich Koula - jednatel Svazu českého studentstva v Čechách
Václav Šaffránek - zapisovatel Svazu českého studentstva v Čechách
MUC. Jan Černý - studentský aktivista
Ing. Marek Frauwirth - studentský aktivista
Doc. PhDr. Josef Matoušek - předseda studentského odboru výboru Národního souručenství.
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V roce 1989 se v Praze konala pokojná demonstrace studentů při příležitosti 50. výročí
studentských manifestací v Protektorátu Čechy a Morava na počátku druhé světové války. Po
počátečních proslovech na Albertově a kladení květin a svíček na Vyšehradě se průvod vydal
směrem na Václavské náměstí, byl však zastaven na Národní třídě pořádkovou policií a násilně
rozehnán. To následně vedlo k dalším rozsáhlým protestům studentů a veřejnosti proti
československému komunistickému režimu, tzv. Sametové revoluci, k pádu vlády a nastolení
demokracie.
Pozdrav nového pana velvyslance v Kanadě pana Karla Žebrakovského
Vážení krajané, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravil jako nový velvyslanec České republiky v Kanadě. Své
funkce jsem se oficiálně ujal 21. října, kdy jsem předal pověřovací listiny do rukou Generální
guvernérky Kanady, J. E. Michëlle Jean.
S mnohými z vás, se zástupci české krajanské komunity, jsem se osobně setkal ještě před mým
odjezdem do Kanady a také během nedávných oslav státního svátku a 90. výročí vzniku
Československa. Věřím, že se mi v rámci pracovních cest brzy podaří navštívit i vzdálenější
kanadské provincie a osobně se seznámím s aktivitami a projekty tamějších krajanských sdružení.
Naše velvyslanectví čeká v nadcházejícím období hned několik důležitých úkolů. Připravujeme
několik významných oficiálních návštěv v Kanadě i v České republice a velkou pracovní zkouškou
pro nás bude výkon předsednictví Evropské unie od ledna do června 2009. Oblastí, které se
osobně dlouhodobě věnuji a kterou bych chtěl intenzivně podporovat i během svého působení
v Kanadě, je další rozvoj spolupráce na poli vědy a výzkumu, inovací a univerzitních výměn
v oblasti špičkových technologií. Kanada v těchto oblastech patří mezi nejvyspělejší státy světa a
důraz na rozvoj této spolupráce přinese prospěch oběma státům.
Doufám, že budu moci spoléhat na vaše cenné zkušenosti a znalosti, kterých si velmi vážím. Jsem
si jist, že se budeme pravidelně potkávat na kulturních a společenských akcích pořádaných naším
velvyslanectvím nebo krajanskými spolky a těším se na naše brzká setkání.
S pozdravem
Karel Žebrakovský
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Petr J.Mach

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

Jak jsem prohrál volby
Čestně jsem prohrál. Zároveň mohu slavit vítězství, jako nezávislý kandidát jsem prokázal, že mi
lidé věří.
Do druhého kola senátních voleb jsem nepostoupil. Pro někoho by to bylo fiasko. Já naopak mohu
poděkovat 9830 voličům, kteří mi dali svůj hlas. Jsem pyšný, že s malým rozpočtem a skvělým
týmem mi na vítěze chybělo jen 864, respektive 1145 hlasů.
Letošní volby byly o velkých stranách, velkých volebních kampaních a nereálných slibech. Nevím,
zda se voliči rozhodli jen s ohledem na zrušení 30,- Kč poplatku v krajských zařízeních. Těžko říct,
kde se vlastně vzala myšlenka, že zdravotnictví je zadarmo. Stejně, proč by se nemělo platit jen
v několika málo zdravotnických zařízení v kraji a všichni občané by měli doplácet na to, že zrovna
ten který člověk využije to konkrétní zařízení. Ani si nechci představovat, jak to bude v těchto 4
(pouze!!!!) krajských nemocnicích (v Plzeňském kraji) vypadat, když to budou jediná zařízení bez
poplatku.
Čert to vem. Krajské volby vyhrála celostátní témata, stejně jako ty senátní. Senát přestává být o
osobnostech, ale o partajním zařazení. Snad jen doufat, aby se horní komora nestala odkladištěm
zasloužilých partajních stařešinů, kteří budou naplňovat vůli stranických aparátů. Uvidíme.
A já? Já budu dál operovat, oproti jiným kandidátům mám své zaměstnání a politiku beru jako
službu. Budu pokračovat v tom, co jsem dělal doposud, pomáhat rozvíjet zdravou občanskou
společnost. Nezávislost má smysl. Nezávislost je zodpovědnost. A jedny prohrané volby? To
nehraje roli. Jak říkávala moje babička, „když nejde o život, jde ……“
Richard Sequens
Richard Sequens chirurg v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v
Praze. V letech 2002-2008 nezávislý senátor, zastával funkci předsedy Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Pokud mu to práce dovolí, snaží se trávit čas
se svou rodinou, rád lyžuje a hraje tenis. Ke chvílím odpočinku a pohody patří
neodmyslitelně i oblíbená dýmka.
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Mikuláš
Prosinec, měsíc spojený s posloucháním vánočních koled, pečením vánočního cukroví, osvětleným
vánočním stromečkem, rozzářenými očima dětí nad dárky, a v neposlední řadě příchodem
Mikuláše.
Letošní rok nebude výjimkou a proto bychom si vas dovolili pozvat na Mikulášskou besídku, která
se bude konat v sobotu 6. prosince od 10 do 13 hodin v McNabb Community Centru, 180 Percy
Street, Ottawa.
Rodiče, prarodiče a praprarodiče, přijďte s dětmi, vnoučaty či pravnoučaty a udržme si tuto
krásnou tradici, kdy nás do vánoční atmosféry "přenese" příchod Mikuláše, a nebude chybět čert s
andělem.
Jako každý rok se bude vybírat jednotne vstupne $5 za rodinu k úhradě místnosti a pití a zároveň
bychom prosili každou rodinu o příspěvek k pohoštění. Nejlépe například mísa se zeleninou nebo
ovocem, chlebíčky, pomazánky, apod. Přece jenom po Halloween by děti měly dostat něco
zdravějšího do žaludku. Prosili bychom, aby dárky byly omezeny pouze na dárky pro děti a to
jeden dárek na dítě. Čas utíká pomalu právě pro ty děti, které jsou mezi posledními, kterým
Mikuláš přinesl dárek. Děkujeme a těšíme se na vás.
Vlasta Chmelíčková
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 vydání,
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.
Poslední slovo ze Senátu
Mnozí nám, studentským leaderům z roku 1989, vyčítali a vyčítají, že jsme revoluci nedotáhli do
konce. Jako bychom je my zradili. Ale my jsme nemohli uskutečnit to, co jsme si všichni přáli.
Stejně jako ostatní jsme věřili v nové, demokraticky zvolené elity. Slepě a nekriticky jsme věřili
Václavu Havlovi, presidentu této země, a stejně slepě a nekriticky jsme v 90. letech věřili Václavu
Klausovi, premiéru této země.
V roce 1989 jsme byli studenty, v 90. letech jsme končili školy, zakládali rodiny a sbírali první
profesní a politické zkušenosti. My jsme nemohli než věřit, že vyrovnání se s komunistickou
minulostí, potrestání komunistických špiček a všech aktivních spolupracovníků komunistické
diktatury, učiní nové politické elity vedené těmito dvěma státníky. Mně osobně trvalo 10 let, než
jsem pochopil, že ani jeden z nich nemá vůli toto učinit. A trvalo mi skoro dalších pět let, než jsem
dospěl k názoru, že tu vůli neměli a nemají proto, že se prostě s komunisty v roce 1989 dohodli.
Ta dohoda se jmenovala tlustá čára.
Nastoupil jsem do Senátu v roce 2002 a během šesti let se mi podařilo vrátit téma vyrovnání se
s minulostí, téma dekomunisace společnosti, na stůl. Ano, možná jsme potřebovali oněch dvacet
let odstupu, dvacet let poznání na to, že tento nesplněný „revoluční“ úkol je opravdu na naší
generaci.
Od počátku jsem razil heslo, že na nápravu chyb není nikdy pozdě.
Během mého mandátu se podařilo něco, v co již nikdo nedoufal.
Podařilo se přesvědčit více než 50 procent našeho národa o tom, že za svobodu, proti diktatuře, je
možno, ba někdy nutno(!), bojovat se zbraní v ruce. Podařilo se, že horní komora českého
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parlamentu navrhla ocenit vysokým státním vyznamenáním odbojovou skupinu bratrů Mašínů a
skrze ně všechny statečné česko-slovenské občany, kteří se v 50. letech nenechali zlomit a
pokusili se proti komunistům pozvednout zbraň.
Podařilo se, že pan premiér Topolánek odbojovou skupinu bratří Mašínů vyznamenal plaketou
předsedy vlády České republiky.
Podařilo se přijmout zákon o třetím odboji.
Podařilo se přijmout zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a úspěšně rozjet jeho činnost.
Podařilo se, že horní komora českého parlamentu přijala normu, která zakazovala propagaci
komunismu stejně jako nacismu.
Podařilo se, že tato komora přijala usnesení, v němž volá i po zákazu symbolů komunismu, stejně
tak jako jsou zakázány nacistické.
Podařilo se rozpustit Komunistický svaz mladých.
Podařilo se, že horní komora českého parlamentu dokázala přinést důkazy o právní animositě
českého prostředí, kdy v parlamentu České republiky působí členové zločinné a zavrženíhodné
organisace.
Podařilo se do Prahy svolat zástupce Evropského Parlamentu, Rady Evropy, historiky, politiky,
svědky zločinů komunismu a na základě jejich rokování vznikl text – Pražská deklarace, v níž se
jednoznačně požaduje odsouzení komunismu na evropské úrovni stejně tak, jako byl odsouzen
nacismus. To bychom mohli pokládat za vrchol mé činnosti posledních šesti let. Lidé, politici si
začínají uvědomovat, že téma de-komunisace není tématem pouze českým, polským, maďarským
nebo rumunským. Začíná být jasné, že to je veliké evropské, světové téma.
Vrátím se zpátky do Čech.
Podařilo se ale také – bohužel – dokázat, že česká politická reprezentace, co se týká vyrovnávání
se s komunistickou minulostí, není prozatím tak konsistentní jak bychom si přáli a jak by to mělo
být. Zde se zmíním o místopředsedovi poslanecké sněmovny Vojtěchu Filipovi - Falmerovi.
Podařilo se nám prokázat, že tento člověk zcela jednoznačně spolupracoval s komunistickou tajnou
bezpečností. Byl nasazen proti demokratickým zemím západní Evropy, prokazatelně donášel StB
na své spoluobčany a bral za to peníze. Přes to, že všechny parlamentní politické strany o těchto
skutečnostech věděly, byl tento člověk, který by mohl sloužit jako personifikovaný příklad
nejhorších lidských vlastností spolupracovníků komunistické diktatury, zvolen na druhé funkční
období místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Nové, plně vybavené Condo v Praze k pronajmutí
Obývák, ložnice, kuchyně, pračka a sušička. Pro max. 5 osob.
Dvě stanice tramvají od "Anděla", Praha 5.
Možný odvoz z letiště. Cena: $70 za den nebo $400 za týden
Informace tel. 613 6807718
Závěrem se mi podařilo dokázat, že česká justice je prolezlá bývalými komunistickými soudci, a že
nejvíce jsou jimi infikovány soudy vyšších stupňů. Podařilo se dokázat, že mnohé z těchto soudů
řídí z pozic předsedů či místopředsedů bývalí členové KSČ. A to jsme zcela pominuli státní
zastupitelství, kde se hovoří o tom, že situace je ještě daleko horší.
Odcházím ze Senátu s pocitem, že jsem vynaložil maximum energie, času i prostředků na to,
abych se pokusil napravit chybu, nechuť, či neschopnost politiků 90. let. Abych se pokusil rozrušit
onu tlustou čáru, vypovědět dohody, které nikdo z nás nepodepsal. Bylo to šest vyčerpávajících a
těžkých let, ale dělal jsem svou práci rád, protože jsem v ní viděl a vidím smysl. Nemohu říci, že
bych odcházel s pocitem, že jsem - že jsme - vyhráli. Naopak - daleko větší díl práce, daleko více
zápasů je ještě před námi. Ale odcházím s pocitem, že jsme dokázali nemožné. Dokázali jsme
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rozhýbat vlak, který stál patnáct let na odstaveném kolejišti a předpokládalo se, že tam tiše,
všemi zapomenut, podlehne rzi. Postavili jsem lokomotivu na jednu z hlavních kolejí a ona jede
plnou parou vpřed. Je na vás žurnalistech, ale zejména na mých kolegyních a kolezích v českém
parlamentu, aby ten rozjetý vlak dovedli zdárně do cílové stanice. Tou cílovou stanicí je opravdu
demokratická Česká republika zbavená všech pozůstatků doby komunismu.
Jsem připraven pomoci.
Martin Mejstřík

Zde je místo pro
vaši reklamu

IMPORT CAR CENTRE LTD
SERVICE
825 Campbell Ave. Ottawa, K2A 2C4
G E O R G E or K A R E L
tel: 728-2220 fax: 728-2458

Humor
"Kamaráde, udělej pro mě něco, tady máš stovku a zajeď pro tchyni na nádraží."
"A co, když tam nebude?"
"Tak ti ještě kilo přidám!"
Jak nejlépe zabít pštrosa?
Vyplašte ho na betoně.
Povídá kamarád kamarádovi: "Koho jsi volil?"
"Komunisty."
"Ale to já vím, ale v které straně?"
Paní učitelka se ptá: "Pepíčku, co je nekonečné?"
Pepíček: "Prosím vesmír a školní rok."
"Včera jsem našel v rohlíku hřebík."
Říká jeden štamgast u pivka, druhému. "Nepovídej," pravil překvapeně druhý.
"Já jsem si vždycky myslel, že nejvíc železa je ve špenátu."
Zaučuje šéf nového číšníka: "Tam u toho stolu sedí hluchoněmý,až ti ukáže jeden palec, doneseš
mu pivo. Když ti ukáže dva prsty, doneseš mu prcka, jasný?" Číšník se otáčí a nosí: pivo, prcka,
pivo, prcka. Najednou si všimne, že chlap stojí na stole, pusu dokořán a kouká do stropu. Číšník
běží za šéfem a zmateně se ptá, co to má znamenat.
Šéf se podívá ke stolu, mávne rokou a říká: "Klid to je dobrý. Ožral se a teď zpívá."
Rozhlasová reportérka chce udělat autentický rozhovor s
bačou a tak se ho ptá, jak probíhá jeho běžný den.
Bača: "No, ráno vstanu a hned si dám slivovici." Reportérka: "Počkejte, to přece nemůžeme říct
do rádia, že ráno chlastáte! Tak řekněte, že čtete knihu." Bača tedy začne znovu: "Ráno vstanu a
začnu číst knihu. Když ji dočtu, jdu k Jožinovi a čteme spolu jeho
knihu. Jakmile ji přečteme, jdeme do knihovny. A když už máme přečtenou celou knihovnu, jdeme
k Jurovi, protože ten má tiskárnu."
Jaký je rozdíl mezi Angličanem, Francouzem, Židem a Rusem?
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Angličan má ženu a milenku. Má rád ženu.
Francouz má ženu a milenku. Má rád milenku.
Žid má ženu a milenku. Má rád matku.
Rus má ženu a milenku. Má rád vodku!
Už bylo...
Zábava
Opravdu jsme nemuseli čekat dlouho. Znovu jsme měli možnost se pobavit a vidět známe tváře
na zábavě, kterou pořádalo ČSSK 1. listopadu. Datum možná zasahoval do Halloweenovych oslav,
přesto ale nebylo o zábavu nouze. Zavzpomínali jsme si na staré, česko-slovenske songy a šlágry,
a tančilo se až do ranních hodin. Tomu můžeme vděčit DJs' Láďovi a Martinovi za super výkon a
dobře rozmanitou muziku. Na svoje si prišla každá věková kategorie. Martin s Láďou věděli kdy
jakou písničku zahrát; kdy je třeba polky, valčíku a v pozdějších hodinách i trochu přitvrdili. No,
asi to mají v krvi. O žaludky bylo postarano českou kuchyní, kterou nam uvařilo „Bank Street
Sausage & Deli“. Na menu bylo knedlo vepřo zelo, které chutnalo jako od maminky. Opět
nechyběla ani tombola, do které kromě ČSSK přispěla i řada českých sponzorů.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na této znovu vydařené akci, ať už je to opět zapůjčená
aparatura od Adam Electronic nebo jen zapůjčená ruka od každého z nás při úklidu. Vřele díky
Láďovi a jeho ženě Ivaně za zorganizování celé zábavy a budeme se tešit na další akce a společná
setkání.
Alena Gregorová
Za celé ČSSK bych rád ještě jednou poděkoval všem sponzorům za hodnotné dary do tomboly.
Jmenovitě: ST Engineering, G&G Auto, Bank Street Sausage & Deli a Import Car Centre.
Láďa Kubát

Festival Evropské unie
České velvyslanectví v Ottawě vás srdečně zve na projekci filmu režiséra Jiřího Vejdělka
VÁCLAV, která se uskuteční v rámci Filmového festivalu Evropské unie. Pátek 28. listopadu 2008 v
7.00, Library and Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa. Film je v českém znění s
anglickými titulky. Vstupenky je možno zakoupit před promítáním filmu. Více informací naleznete
na www.cfi-icf.ca.
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou střechou.
Přestože je Václav označován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného
kluka, my v něm (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a
hlavou plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce i bratr
František, který s Václavem celý život soupeří o lásku matky a otce.
Tyto dva světy na sebe neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho průšvihu do druhého. Drama
vrcholí soubojem bratrů o lásku Frantovy milenky Lídy, který končí trestným činem. Václav je
uvězněn. Matčina ochrana je pryč. Stává se terčem útoků spoluvězňů a stále více si připouští
traumatické vzpomínky na otce. Matka se rozhodne požádat prezidenta o milost. Ta je však
podmíněna peticí spoluobčanů. Odpustí Václavovi celá vesnice?
Petra Klobušiaková,
velvyslanectví ČR
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The Delegation of the European Commission and
The Diplomatic Missions of the Member States of the European Union
Request the pleasure of your company at the

Christmas Concert
Calixa Lavallée Choir and Chorale De La Salle
featuring European Christmas Carols and Songs

on Friday, December 5, 2008, at 7 p.m.
Notre Dame Cathedral
375 Sussex Drive
Ottawa

Doors open at 6:30 p.m.
Free Entry

Zveme vás na vánoční koncert pořádaný velvyslanectvími států Evropské unie v Kanadě, na
kterém zazní tradiční vánoční koledy evropských zemí. V případě zajmu prosím pošlete pozvánku i
Vašim známým a přátelům.
Petra Klobušiaková,
velvyslanectví ČR

Fresh Turkey
Speciální nabídka z
Bank Street Sausage
and Deli
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Smoked Turkey

Leg of ham

$6.99/Kg

$9.99/ Kg

7.99 /Kg

Grain Fed

Grain Fed

Leg of lamb

$7.99/Kg

$11.99 / Kg

$19.99 / Kg
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