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Jak se v Praze bojuje o závislost na Rusku
I kdyby existovala funkce scénáristy 

trapností, kterými nás ráda oblažuje demo-
kratická vrchnost, ani ten nejrozvernější 
z nich by nedokázal vymyslet to, čeho jsme 
byli svědky při (či přesněji po) pražské náv-
štěvě ruského prezidenta Putina.

Kremelský host pobýval v republice první 
dva březnové dny, během nichž veřejnost 
nemohla tušit, jak neuvěřitelnou vnitropo-
litickou dohru bude tato návštěva mít. V té 
době naopak panovala na Hradě dle oči-
tých svědků „výborná atmosféra“. Aby ne, 
vždyť česká strana vrátila Rusům vzácný 
Kramského obraz Hlava rolníka, který měla 
v držení od války, a tím bezděky způsobi-
la, že si Putin odbyl v Praze jednu nanejvýš 
příjemnou premiéru. Řečeno jeho vlastní-
mi slovy, bylo to vůbec poprvé, kdy Rusku 
někdo něco vrátil. Všude jinde to prý funguje 
obráceně: všichni něco chtějí. (Není divu.) 

My v Prágě gavarim pa rusky
Když pak prezident Klaus vládci širé Rusi 

navrhl, aby oficiální jednání byla vedena 
v ruštině, byl Putin štěstím bez sebe. Dokon-
ce natolik, že se osmělil a formuloval omlu-
vu za srpnovou okupaci. Aby ale nedošlo 
k omylu, jak to vlastně myslí, dodal: „Právní 
odpovědnost neexistuje, ale morální odpo-
vědnost tu je.“ A prezident Klaus, snad aby 
nezůstal nic dlužen politické korektnosti, 
uvedl: „Nevidím důvod, abych s preziden-
tem Putinem dnes, 1. března 2006, řešil 
to, co udělal Brežněv a SSSR v srpnu roku 
1968.“ K tomu se nejvýstižněji hodí myšlen-
ka publicisty Vladimíra Bystrova, jenž v tis-
ku připomněl, že dnešní ruští mocipáni se 
zcela samozřejmě hlásí k sovětským váleč-
ným úspěchům ve válce s nacisty, nebo ke 
slávě sovětských kosmonautů, a ani je nen-
apadne, že by tomu mohlo být jinak. Když 
jde ale o černé skvrny minulosti, snaží se od 
sovětského původu rafinovaně distancovat.

 Pokud jde o Klausovu podbízivost 
v podobě nabídky vést jednání v ruštině, 
stojí za citaci slova Václava Moravce, prv-
ního mezi televizními moderátory českých 
politických talk show. Na otázku, co ho 
v týdnu, kdy u nás ruská delegace pobývala, 
nejvíce naštvalo, odpověděl bez váhání: „Že 
prezident Klaus při návštěvě ruského prezi-
denta Putina komunikoval v ruštině. Asi aby 
ukázal, že umí rusky. Pak se nedivím, že se 
dočtu v ruských novinách, že Česká republi-
ka ležela Putinovi u nohou.“ 

Troufalého občana by mohlo napadnout, 
jestli má členský stát Evropské unie něco 
takového zapotřebí. Ale to by se na něj pan 
prezident zle zamračil. Vždyť Hrad se tolik 
snažil, aby se host z Moskvy u nás cítil co 
nejlépe. Dokonce tak, že menu pro slav-
nostní prezidentskou večeři nepřipravovali 
kuchaři z Prahy, ale důvěrou byli poctěni 
jejich kolegové z Karlových Varů. Jak sty-
lové s ohledem na to, že největším českým 
lázním se dostalo lidové přezdívky „ruské 
město“. Z něj pak putoval na Pražský hrad 
nejen početný tým kuchařů hotelu Imperial, 
který „čeští“ Rusové tak milují, ale ve zvlášt-
ním chladírenském vozidle i pětatřicet kilo-
gramů ryb, kachen a zvěřiny. 

Málem vybitý hradní telefon 
Sotva Putinův letoun nabral východní 

kurs, stalo se něco nevídaného. Jen tak tak 
že se nevybila baterie u mobilního telefonu 
prezidentova tajemníka Ladislava Jakla. 
Odolat musel náporu 290 hovorů, v nichž se 
novináři dožadovali zveřejnění neveřejného 
dopisu, který den před příletem ruské dele-
gace zaslal na Hrad premiér Jiří Paroubek. 
(Jak se o interní korespondenci ústavních 
činitelů asi dozvěděli?) Jakl naléhání neodo-
lal, a tak se druhý den mohly objevit v tisku 
palcové titulky hlásající, že český předseda 
vlády ohrozil návštěvu ruského prezidenta. 
Žurnalisté vycházeli z obsahu zveřejněného 
dopisu, v němž Paroubek 28. února prezi-
dentovi napsal, že se od ruského velvyslance 
s údivem dozvěděl, že tři smluvní dokumen-
ty, které s ruskou stranou dojednala naše 
exekutiva, nebudou podepsány během jeho 
jednání s Putinem, ale při jiné příležitosti na 
Hradě za přítomnosti obou prezidentů. Tedy 
bez Paroubka. To ovšem český šéf vlády 
neshledal být v souladu s ústavními kompe-
tencemi, a proto navrhl „řešení“: přeorgani-
zovat program Putinovy návštěvy tak, aby 
u podpisu smluv byl spolu s Putinem příto-
men on a nikoli Klaus. V opačném případě, 
pohrozil pan premiér, se může stát, že se čle-
nové vlády na Hrad k podpisu nedostaví. 

Prezident obratem zareagoval, že nic se 
přeorganizovávat nebude (ani by to nebylo 
technicky proveditelné) a šéfovi vlády dal na 
srozuměnou, že si nepřeje, aby se bezprece-
dentní vyhrůžky uvedeného typu ještě někdy 
opakovaly. V tu chvíli byl ostudný skandál 
na spadnutí. Naštěstí Paroubek ještě týž den 
„dostal rozum“, se skřípěním zubů ustoupil 
a ministry na Pražský hrad „pustil“.

Tajfun v české louži
Nebýt toho, že prezidentův tajemník Jakl 

korespondenci premiér–prezident zveřej-
nil (sám Paroubek při parlamentní inter-
pelaci 9. března tvrdil, že kdyby něco tako-
vého udělal jeho podřízený, „ne na hodinu, 
ale na minutu bych ho vyhodil“), mohla 
tato záležitost skončit, aniž by byla veřejně 
propírána. Jakmile se ale dostala do médií, 
nastalo nechutné vzájemné obviňování, 
které odhalilo bídnou úroveň domácí poli-
tické kultury.

Pro nedostatek místa uveďme jen několik 
příkladů. Nejprve prezident Klaus označil 
Paroubkovu snahu o změnu programu náv-
štěvy z Ruska jako „klukovinu“. Paroubek 
kontroval tím, že obvinil Hrad z diletantismu 
při přípravě Putinova pobytu, jehož program 
prezidentská kancelář podle vládní mluvčí 
Lucie Orgoníkové „zatajovala“. Navíc prý 
bylo komické rozhodnutí o nepoužití tlu-
močníků během státní večeře, takže premi-
ér, který rusky nemluví, „byl nucen hovořit 
s prezidentem Putinem německy, čemuž 
zase nerozuměli další lidé u stolu. Mluvčí 
Hradu Petr Hájek ale oponoval tím, že „ve 
Španělském sále byli až do skončení stát-
ní večeře přítomni tři tlumočníci a premiér 
mohl jejich služeb kdykoli využít.“ Materi-
ály, týkající se návštěvy, napsal týž mluvčí 
Hájek, byly poslány na Úřad vlády už 21. 
února, Hrad tudíž nic nezatajoval.

Stranou nezůstal ani prezidentův tajem-
ník Jakl, který označil Paroubka jako 
„tatínka jedné velké nevkusnosti, navíc 

způsobilé poškodit zájmy naší republiky“. 
Premiér, který mezitím stihl navštívit Brazí-
lii a Argentinu (kde mj. podpořil tamní kra-
janskou obec třemi miliony korun), obvinil 
po návratu Hrad „ze lži“ a bývalé Klausovy 
vlády (ta poslední skončila po finančním 
skandálu ODS na podzim 1997) z toho, že 
zavinily vyklizení českých pozic na ruském 
trhu. A aniž by uvedl, koho přesně má na 
mysli, prohlásil: „Politická otupělost někte-
rých lidí je úžasná.“

Do věci se nakonec vložil i bývalý ústav-
ní soudce prof. Vladimír Klokočka, jehož 
vyjádření v tisku nám celý ten kompetenč-
ní Kocourkov (možná) pomůže rozluštit: 
„Chápu nespokojenost prezidentem jaksi 
odstrkovaného premiéra jak se stylizací 
Putinovy návštěvy, tak i s tím, že se pre-
zident republiky pokusil zviditelnit sebe 
jako ústředního partnera při podepisování 
smluv, které byly nepochybně výsledkem 
vládní činnosti a dlouhodobé přípravy na 
ministerstvech.“ O to bez pochyby jde, neo-
pravňuje to ale předsedu vlády, aby se cho-
val jako slon v porcelánu.

Opomíjené varování
Ruský velvyslanec Fedotov o těchto nebla-

hých průvodních jevech Putinovy návštěvy 
Moskvu jistě s gustem informoval. Kremel-
ský prezident se nad tím ale může jen pou-
smát, protože dosáhl svého. Ekonomická 
„družba“ se úspěšně prohlubuje a vážné 
kritiky poměrů v Rusku, jako svého času 
za Havla, se od tandemu Klaus-Paroubek 
bát nemusí. Přesto, či spíše právě proto, 
by neměl zůstat ležet ladem názor býva-
lého diplomata a nyní komentátora Lido-
vých novin Pavla Máši: „Politici by neměli 
zapomenout na upozornění BIS (česká 
„Intelligence Service“ – pozn. autora), že 
ruské tajné služby dlouhodobě chtějí vyhle-
dávat pozice pro obnovení alespoň částečné 
závislosti českého hospodářství na Rusku. 
A závislost, byť jen částečná, je smrtící jed 
pro nezávislou politiku. Je zvláštní, že to 
Klaus, varující před rozplynutím suverenity 
v Evropské unii, přehlíží.“

I když, dovolím si uzavřít, je na zvážení, 
zda je to opravdu tak zvláštní, nebo pro 
současnou českou politiku spíše příznačné. 
Hašteření Hrad versus Úřad vlády nám uká-
zalo, nakolik je iracionální chování politiků 
na vrcholu mocenské pyramidy v českých 
zemích nedílnou součástí jejich charaktero-
vé výbavy.   ¤

Lubomír Stejskal
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Nejprve mi dovolte napravit několik 

prohřešků z minulého čísla: na fotografii 
zástupců krajanských organizací na titulní 
straně mi u funkce paní Radmily Loche-
rové vypadlo, že je předsedkyní torontské  
pobočky ČSSK – celokanadským předse-
dou ČSSK je, jak známo, pan Milo Šuch-
ma – a dále ve zmínce o koncertu kapely 
Jiřího Grosmana na Masaryktownu bylo 
v příspěvku Miloše Krajného mylně uve-
deno, že šlo o „vystoupení souboru Kliky 
(Muzika na rohu)...“. Ta Klika tam samo-
zřejmě neměla být. K omylu došlo proto, 
že někteří ze členů Kliky vystupují rovněž 
s Jiřím Grosmanem v jeho Muzice na rohu. 
Základní sestava Muziky na rohu (kape-
la existuje od roku 1999): Jiří Grosman 
– kytara a zpěv, Pepa Musil – klavír a zpěv, 
Lenka Nováková a Marie Fraňková – zpěv. 
Ostatní muzikanti se podle slov Jiřího 
Grosmana „přidávají podle potřeby“...

A mohl bych pokračovat třeba tím, že se 
do sloupku „Czenglish“ v minulém čísle 
ND vloudila věta „You may found a lone 
mouse...“, což je samozřejmě pitomost. 
Mělo tam být buď „You may find a lone 
mouse...“ nebo „You may have found a lone 
mouse...“. Tak mi (nám) to promiňte, pro-
sím. Snažím se, ale k dokonalosti mám holt 
ještě daleko... 

Ale zase na  druhou stranu – vždyť ono je 
důležité myslet na úplně všechny čtenáře 
Nového domova a nezanedbávat ani oněch 
0,78 % nevyléčitelných šťouralů a profesio-
nálních škarohlídů, kteří by naše noviny pře-
stali odebírat, kdyby byly dokonale bezchyb-
né a nenabídly jim alespoň občas nějaký ten 
zkritizovatelný či zatratitelný úloveček... 

  
 Nedávno mne překvapilo, když se mě 

několik čtenářů telefonicky dotazovalo, 
kdy jim vyprší předplatné na naše noviny. 

ÚVODNÍK

Tož tedy dovolte, abych Vám připomněl, 
že zjistit, dokdy máte Nový domov před-
placen, je snadné: podívejte se na obálku, 
v níž Vám noviny chodí – na nálepce s Vaší 
adresou je v pravém horním rohu uvedeno 
datum, které vypadá třeba takhle: 

Expiry: 31/12/2005
Mimochodem, všichni, kdo měli při 

rozesílání minulého čísla ND na svých 
nálepkách právě tohle nebo dokonce ješ-
tě starší (!) datum, těm jsme na noviny 
nalepili takovou malililinko uštěpačnou, 
zářivě zelenou nálepku, na níž stálo:

Vážený čtenáři/čtenářko! 
Vyrobit a zaslat Vám tyto noviny 
nás stojí přibližně $2.70 na 1 kus.

NECHCETE SI JE RADĚJI 
PŘEDPLATIT? Děkujeme

Bylo moc zajímavé pak sledovat, jak 
různí lidé různě zareagovali. Tak napří-
klad někteří nezareagovali vůbec. (Možná 
si té nálepky nevšimli ... nebo jsou na Flo-
ridě, řekl jsem si, v horším případě třeba 
v nemocnici... radši jim ještě počkáme.) 

Jiní obratem zaslali šek a několik z nich 
i milý lístek s omluvou, že zapomněli ... hla-
va už neslouží ... moc práce ... žena utekla 
s jiným ... a tak. A pak se také vyskytla jed-
na paní, která mi vyčetla, že jsem jí placení 
předplatného taky mohl připomenout dřív, a 
né až když má tři měsíce zpoždění!!! 

  
A na závěr ještě jedna výzva: Chtěl bych 

se pokusit zjistit, kolik z Vás, vážení čte-
náři, disponuje počítačem (připojeným 
k internetu) a schopností jej používat...

Zašlete mi prosím e–mail se svým jmé-
nem a poštovním kódem (abych věděl, 
kdo jste) na novy.domov@sympatico.ca a 
já si Vaši adresu uložím. Kdo ví, třeba Vám 
jednou budou noviny chodit drátem!

Srdečně Vás zdraví Jan Rotbauer

TENTO KALENDÁŘ ZAHRNUJE POUZE AKCE VČAS OHLÁŠENÉ REDAKCI

4. 3. – 23. 4.: DIVADLO PRO MLÁDEŽ: HANIN KUFŘÍK (HANA'S SUITCASE)
(pro děti od 10 let) podle oceněné stejnojmenné knihy Karen Levine. Uvádí Lorraine 
Kimsa Theatre for Young People, 165 Front St. East, Toronto. Box office: 416 862-2222.

NE 26. 3. od 17.00 h. – SEZNAMOVACÍ VEČÍREK NA MASARYKTOWNU
– více informací na straně 3

NE 2. 4. od 12.00 h. – VELIKONOČNÍ TRHY SOKOLA TORONTO
– více informací na straně 3

NE 2. 4. od 17.00 h. – NOKTURNO NA MASAR.: DREW JURECKA JAZZ TRIO
– viz informace na str. 3

ČT 6. 4. od 20.00 h. – RECITÁL BASBARYTONISTY ZDEŇKA PLECHA 
pro Mozartovu společnost – Unitářský kostel, 175 St. Clair Avenue West, Toronto

NE 9. 4. od 10.30 h. – VELIKONOČNÍ TRHY NA MASARYKTOWNU
– viz upoutávku na straně 3

NE 23. 4. – VALNÁ HROMADA MASARYKOVA ÚSTAVU NA MASARYKTOWNU
– viz informace na této straně
PÁ 5. 5. – NE 7. 5. – NOVÉ DIVADLO V TORONTĚ: JIRÁSKOVA LUCERNA
– viz informace na str. 3

SO 6. 5. od 14 do 17 h. – PŘEDVOLEBNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA MMI+ČSSK 
O POLITICKÉ SITUACI V ČR – v kostele sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto

NE 28. 5. od 18.00 h. – VLADIMÍR MIŠÍK, RADIM HLADÍK A JAN HRUBÝ
– KONCERT LEGEND ČESKÉHO ROCKU – více informací v příštím čísle

SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ - TORONTO

V neděli 19. března se v restauraci Praha na Masaryktownu konalo tradiční knižní velepře-
bírání. Všichni, pro něž knihy ani dnes, v době audiovizuální informační „revoluce“ (nebo 
spíš „dyzentérie“?) neztratily význam a půvab, si zde přišli na své a odcházeli s úsměvem...

Další knižní veletrh MMI

D TSKÝ TÁBOR HOSTÝN 2006
Tábor se nachází 80 km na SV od Montrealu 
v lesích Laurentinského poho í na pozemku 
velkém 9,2 ha, ke kterému ješt  pat í nádherná 
pláž na nedalekém jeze e Lafond. Letošní d tský
tábor pro d ti od 6 do 15 let bude mít zase jeden 
t ítýdenní turnus, a to od 2. do 22. 7. Cena pobytu 
za první dít  je $260 na 1 týden, $520 na 2 týdny a 
$695 na 3 týdny. Za každé další dít  ze stejné 
rodiny je sleva 10 %. Minulý rok byl tábor 

zapln n tém  na plnou kapacitu (66 d tí). Proto se p ihlaste co nejd íve.
P i platb  do 1. kv tna 2006 se poskytuje sleva 5 %. Sociáln  slabé p ípady se 
eší individuáln . lenové Asociace Hostýn mají ješt  další slevu $25 na první 

dít . Je tedy vhodné se stát lenem Asociace Hostýn. lenové mají také slevu 
p i pobytu v chati kách ($6 na osobu a den, d ti do 12 let zdarma). P ihláška a 
další informace jsou na internetu na adrese: www.hostyn.org. M žete také 
kontaktovat Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844, fax: 450-923-4159, e-mail: 
health.vifad@sympatico.ca, nebo Vieru Šebenovou, tel. 514-385-5153, e-mail: 
vseben@hotmail.com. Hledáme placené kucha ky a vedoucí k d tem ( i
vým na za pobyt d tí). Vypl te si žádost o práci, kterou si stáhnete z internetu, 
nebo nás kontaktujte. Cena pobytu na tábo e pat í k nejlevn jším a program 
k nejkvalitn jším v Kanad . Do tábora p ijímáme i d ti, které nemluví esky
ani slovensky. A  si d ti p ivedou svoje kamarády i kamarádky! 

VALNÁ HROMADA 
ČLENŮ MASARYKOVA ÚSTAVU

se koná 
v neděli 23. 4. 2006 ve 14 hodin
v „Community Centre“ – Masaryk Residences
450-A Scarborough Golf Club Rd., Toronto
(Vchod v podloubí mezi budovami 450-A a 450-B)

Vyzýváme členy Masarykova ústavu, aby se zapojili 
do aktivní řídící práce a stali se členy ředitelské rady
Masarykova ústavu! Více informací získáte na tel. č. 

416-439-4354
(Písemné pozvánky jsou všem členům rozesílány poštou 24. 3. 2006.)



3Společenská rubrika

Česko-slovenské národní sdružení
Hamilton-okolí

Vás zve na přátelskou jarní zábavu s tancem

dne 8. dubna 2006

Banquet Centre
Vstupenky $25, k mání od 15. března.

Doporučujeme zakoupit vstupenky předem,
a tím si rezervovat místo pro Vaši společnost.
We are also preparing a special Euro-Bistro Buffet for Easter Sunday.

905-689-6013
215 Dundas St. E. (Hwy. #5), Waterdown, Ont. L0R 2H6

 Nokturna           
  Masaryktownuna

Neděle 2. dubna od 17.00 hodin 
Restaurace Praha, Masaryktown, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto

Vstupné $20 (studenti $15). Rezervace u Julie Novotné: 416-439-4354

5.SEZÓNA
2005-2006 

The Drew
Jurečka
Jazz Trio
Mladý torontský houslista vyni-
ká v klasické hudbě i v jazzu. 
Hraje od čtyř let, vystudoval 
Cleveland Institute of Music a 
kanadskou Royal Conservatory 
of Music. Kromě symfonických 
orchestrů a jazzových festivalů si 
na housle zahrál i v H. Leonar-
dově fillmu Liszt‘s Rhapsody.

VEČÍREK PRO SVOBODNÉ A NEZADANÉ
26. 3. 2006 v 17 hod.

v restauraci Praha na Masaryktownu se konat

BUDE!
Již se sice přihlásil dostatek zájemců, ale v zájmu vyváženějšího složení 

společnosti je nabídka účasti nadále otevřena pro 
ŽENY DO 30 LET A MUŽE NAD 45 LET. 

Informace: Julie Novotná, 416-439-4354

SOKOL TORONTO
Vás zve na

VELIKONOČNÍ TRHY
Neděle 2. dubna 2006 od 12 do 16 hod.

Hala kostela sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto

Prodej kraslic, perníků, bochánků, beránků, knih, video kazet, 
uměleckých předmětů a mnoho dalších zajímavostí. Pro děti 
připravujeme soutěž o nejhezčí vajíčko a „Easter Egg Hunt“!

Pronájem stolů pro prodej zboží a informace podá: 
Prague Fine Food Emporium: (416) 504-5787

Hana Jurásková: (905) 838-2541

  

Přijďte se potěšit, nakoupit a poobědvat v krásném prostředí...

VELIKONOČNÍ TRHY
na Masaryktownu

v neděli 9. 4. od 11 hodin.

Velikonoční pekařské a cukrářské speciality, klobásy, uzené 
sýry, salámy, potraviny, cukrovinky a zboží dovezené z Čech 

a Slovenska, Remoska, kraslice všech druhů, pomlázky, 
keramické formy a umělecké výrobky, české filmy a knihy...

Restaurace Praha – 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto. 
Informace: 416-439-4354


 S

plá
cn

ut
o 

úm
ys

lně
, a

by
 se

 to
 se

m
 ve

šlo
.P

říš
tě

 to
 n

at
áh

ne
m

e 
do

 p
ův

od
ní

 p
od

ob
y. 




4 Volební dvoustrana Nový domov   22. 3. 2006

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KANADĚ
251 Cooper Str., Ottawa, Ontario, K2P 0G2 tel: 613/562-3875, fax: 613/562-3878, e-mail: ottawa@embassy.mzv.cz http://www.czechembassy.org

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Ottawě, Kanada, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a 
o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve čtvrtek 1. června a v pátek 2. června 2006 od 14.00 hodin do 21.00.

2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku Ottawa je volební místnost na velvyslanectví České republiky v Ottawě, 251 Cooper Street, Ottawa, 
Ontario, Kanada, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku Ottawa, t.j. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Ontario (okresy 
Prescott and Russell, Stormont Dundas a Glengarry, Ottawa–Carleton, Leeds a Grenville, Lanark, Renfrew, Nipissing, Lennox a Addington a Frontenac), 
Alberta, Yukon, Northwest Territories, Nunavut, New Founland a Labrador.

3. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku Montreal je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Montrealu, 1305 Avenue des 
Pins Ouest, Montreal, Quebec, Kanada, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku Montreal, t.j. v územním obvodu zdejšího zastupitelského 
úřadu: British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island a Quebec.

4. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku Toronto je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Torontu, 2 Bloor Street West, 
Suite 1500, Toronto, Ontario, Kanada, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku Toronto, t.j. v územním obvodu zdejšího zastupitelského 
úřadu: Ontario (okresy Algoma, Brant, Bruce, Chatham-Kent, Cochrane, Dufferin, Durham, Elgin, Essex, Greater Sudbury, Grey, Haldimand, Haliburton, 
Halton, Hamilton, Hastings, Huron, Kawartha Lakes, Kenora, Lambton, Manitoulin, Middlesex, Muskoka, Niagara, Norfolk, Northumberland, Oxford, Parry 
Sound, Peel, Perth, Peterborough, Prince Edward, Rainy River, Simcoe, Sudbury, Thunder Bay, Timiskaming, Toronto, Waterloo, Wellington, York), Manitoba 
a Saskatchewan.

5. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším 
zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách), a voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

6. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících 
jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 
musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách), tj. nejpozději 
dne 23. dubna 2006 do 16.00 hodin. Zápisem do zvláštního seznamu voličů bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného 
obecním úřadem příslušným pro místo trvalého pobytu voliče.

7. Občané, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeném při ZÚ Ottawa nebo GK Montreal při posledních parlamentních volbách v roce 2002 a 
nepožádali v mezidobí o vyškrtnutí, se již znovu zapisovat nemusejí. Přesto doporučujeme, aby si alespoň telefonickým dotazem ověřili, zda jsou v seznamu 
skutečně uvedeni, případně u kterého úřadu jsou registrováni. S ohledem na otevření GK Toronto současně sdělujeme, že voliči registrovaní u ZÚ Ottawa 
spadající do volebního okrsku Toronto budou převedeni do seznamu vedeného u tohoto úřadu a o této skutečnosti budou individuálně informováni.

8. Voliči, kteří jsou vedeni ve volebním seznamu jednoho z volebních okrsků v Kanadě, avšak z nějakého důvodu budou chtít volit u úřadu jiného (ať již 
v Kanadě nebo v České republice), požádá úřad, u něhož je v seznamu veden, o vydání voličského průkazu, na jehož základě pak může volit u jiného 
úřadu.

9. Totožnost volič prokazuje platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, 
opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

10. Státní občanství ČR volič prokazuje platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením, popř. 
potvrzením o státním občanství ČR. Státní občanství ČR lze pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokázat též Listinou o udělení občanství České 
republiky, je-li v Listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství České republiky, a osvědčením o státním občanství České republiky.

11. Bydliště volič prokazuje zásadně úředním dokladem vydaným orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, 
osvědčujícím bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, 
identifikační karta, osobní průkaz či řidičský průkaz).

12. O voličský průkaz je možné požádat ode dne vyhlášení voleb, vydán však může být nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, tedy 18. května 2006. 
Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Ottawě dne 15. března 2006
JUDr. Pavel Vošalík, v. r.

velvyslanec
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SNK Evropští demokraté navrhují korespondenční hlasování
Platný právní stav

Současné volby probíhají podle zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu České republiky. Tento zákon provádí 
ústavně zaručené právo občanů volit a být 
volen, které se podle Ústavy konají tajným 
hlasováním na základě všeobecného, rov-
ného a přímého volebního práva a podle 
zásad poměrného systému v případě voleb 
do Poslanecké sněmovny. Stanovení kon-
krétních podmínek výkonu volebního prá-
va svěřuje Ústava zákonu.

Podle stávající úpravy lze ve volbách do 
Poslanecké sněmovny sice volit i v zahra-
ničí, nicméně výkon tohoto práva je vázán 
na splnění takových podmínek, které lze 
považovat za neodůvodněné obstrukce. Po 
voliči se vyžaduje, aby se osobně dostavil 
do sídla zastupitelského úřadu, v němž se 
volí, a osobně vhodil hlasovací lístek do 
urny. Voliči v zahraničí tak mnohdy musí 
cestovat i několik tisíc kilometrů, aby své 
právo volit mohli realizovat (volit lze pou-
ze po dobu 14 hodin, rozvržených ve dvou 
dnech). Rovněž tak zákon klade vysoké 
administrativní nároky i na samotný zápis 
do voličského seznamu v zahraničí. V pra-
xi se tak čeští občané v zahraničí k výkonu 
volebního práva nedostanou anebo pro ně 
zmíněné byrokratické překážky představu-
jí stěží zdolatelné obstrukce. Takový stav 
je špatný i s ohledem na praxi mnohých 
států, které umožňují hlasovat i korespon-
denčním způsobem.

Proč volit korespondenčně?
SNK Evropští demokraté pokládají za 

zcela oprávněné, aby se hlasování moh-
li účastnit nejen občané, kteří ve dnech 
voleb nepobývají výjimečně v ČR, ale i ti, 
kteří se v zahraničí zdržují přechodně 

či trvale. Odmítáme úvahy, vycházející 
z období komunistické zvůle, že se tito 
lidé svého práva volit a ovlivňovat tak pří-
mo složení zákonodárného sboru svým 
odchodem do zahraničí vzdali. Zavedení 
korespondenčního způsobu hlasování 
vnímáme jako snahu zmírnit křivdy napá-
chané na bývalých státních občanech 
minulým režimem. Argumenty, proč 
našim krajanům účast ve volbách umož-
nit, pro SNK Evropské demokraty jedno-
značně převažují.

SNK Evropští demokraté uznávají 
hodnotu krajanů pro Českou republiku a 
považují za ostudné, že české parlamentní 
strany ani pro volby do Sněmovny v červ-
nu 2006 korespondenční volbu neumož-
nily. Čeští občané v zahraničí vykonávají 
své povolání, studují, jsou v těchto zemích 
váženými lidmi a zvyšují tak prestiž naší 
země v zahraničí. To je jistě nemalý důvod 
pro to, aby jim český stát vyšel při výko-
nu jejich volebního práva vstříc a umož-
nil jim hlasování ve volbách bez nutnosti 
podstoupit často únavné, dlouhé a v pod-
statě zbytečné cestování spojené s návště-
vou zastupitelských úřadů. SNK Evropští 
demokraté trvají na tom, aby stát umož-
nil skutečnou účast voličům ve volbách a 
nevytvářel procesní ani územní bariery 
pro jejich hlasování. Tento požadavek je 
dále pochopitelný s ohledem na vstup ČR 
do Evropské unie, v jejichž členských stá-
tech naši občané pobývají ve větším roz-
sahu. Došlo by tak k rozšíření možnosti 
výkonu volebního práva.

Základními principy korespon-
denční volby dle návrhu SNK ED

Zavedení korespondenční volby není 
legislativně složité. Nelze zastírat, že při-

náší více úkolů pro státní správu, nicméně 
její výkon tento způsob voleb jistě neoch-
romí. Podle odhadů ministerstva zahraničí 
se v zahraničí zdržuje cca 250 000 státních 
příslušníků České republiky. Podle důvo-
dové zprávy k slovenskému volebnímu 
zákonu a dle zkušeností z jiných zemí, 
které zavedly korespondenční způsob 
hlasování, se volební účast v zahraničí 
pohybuje kolem 30 % voličů. Svého práva 
by tak v případě ČR mohlo využít 50 – 75 
tisíc zahraničních voličů, i když tento jed-
noznačně přijatelnější způsob hlasování by 
mohl k účasti na hlasování přivést i daleko 
vyšší počet voličů v zahraničí.

Stávající rozdělení volebních obvodů 
podle zastupitelských úřadů je i pro kore-
spondenční volbu plně aplikovatelné. Aby 
volič mohl hlasovat korespondenčním způ-
sobem, musí mu být doručeny hlasovací 
lístky. To však předpokládá, že se zastupi-
telský úřad o tomto voliči dozví s dostateč-
ným časovým předstihem. Korespondenč-
ní volba totiž i podle praxe okolních států 
je náročná především na kontrolu volič-
ských seznamů. Jde o požadavek, aby volič 
v zahraničí nemohl této možnosti zneužít a 
hlasovat nejen korespondenčně, ale i přímo 
v budově zastupitelského úřadu. V tako-
vém případě platí princip, že osobní volba 
má přednost a doručený hlasovací lístek se 
pro kolizi s osobní volbou do voličské urny 
nezařadí.

Každý volič by se do určité lhůty přede 
dnem konání voleb musel zapsat do sezna-
mu voličů u svého zastupitelského úřadu. 
Tento úkon je důležitý právě pro kontrolu 
národních registrů voličů se seznamy vede-
nými v zahraničí. Svou žádost by občan 
– volič provedl na jednoduchém formuláři, 
v dostatečném časovém předstihu.

Zde je důležité ověřit pravdivost vůle 
občana volit právě tímto korespondenč-
ním způsobem. V zahraničí je využíváno 
notářské či jiné úřední ověření podpisu, 
kterým volič žádá o korespondenční vol-
bu. Doručením tohoto formuláře svému 
zastupitelskému úřadu tak požádá občan 
o korespondenční způsob hlasování a 
o doručení hlasovacích lístků. Jakmile 
úřad voliči tyto listiny doručí, přičemž roz-
hodující bude pouze odeslání listin, nikoli 
jejich doručení (to již musí hlídat volič; je 
v jeho zájmu, aby obálka neležela týdny 
na poště), volič upraví hlasovací lístek a 
zalepí jej do přiložené obálky. Tu vloží do 
větší obálky, kterou zašle svému zastupi-
telskému úřadu a připojí i své prohlášení 
na formuláři, že akt hlasování vykonal 
osobně a zvolil korespondenční způsob 
jeho uplatnění, příp. doplní další údaje. 
Na základě tohoto prohlášení potom úřad 
po uzavření hlasovací místnosti zařadí 
jeho lístek do urny, nebude-li tomu bránit 
zjištěné osobní hlasování účast voliče pří-
mo na zastupitelském úřadu.

Zjišťování výsledku voleb je následně již 
standardní a zákon je i ve stávající podobě 
plně aplikovatelný. Podobná úprava pla-
tí v celé řadě zemí: Rakousku, Německu, 
Velké Británii, Itálii, Nizozemí, Španělsku, 
Portugalsku, Kanadě, USA či Austrálii a 
rovněž na Slovensku.

SNK Evropští demokraté kandiduji ve 
volbách do Poslanecké sněmovny rovněž 
proto, aby tento způsob korespondenč-
ního hlasování prosadili, jestliže jej stá-
vající parlamentní strany odmítají.

Stanislav Polčák, člen předsednictva 
SNK Evropští demokraté 

27. 2. 2006

Kdo jsou SNK Evropští demokraté
Politická strana SNK Evropští demokraté 

(SNK ED), vznikla 28. ledna 2006 spoje-
ním členů Evropských demokratů a SNK 
sdružení nezávislých. Obě strany již společ-
ně uspěly v prvních volbách do Evropského 
parlamentu, kde získaly přes 11% hlasů, 
skončily na 3. místě a porazily tak všechny 
současné vládní strany.

Na úspěšnou spolupráci se proto rozhod-
ly navázat i na dalších úrovních. SNK ED 
již jsou parlamentní stranou. Kromě tří 
poslanců Evropského parlamentu mají 
senátní klub a čtyři senátory. Kromě toho 
jsou zastoupeni v osmi krajských zastupitel-
stvech, v hlavním městě Praze jsou druhou 
nejsilnější stranou. V neposlední řadě pak 
disponují množstvím starostů a zastupitelů 
v dalších městech a obcích v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku.

Program SNK ED stojí na třech vzá-
jemně propojených pilířích. Ekonomický 
rozvoj ČR a spokojenost občanů vyžadují 
výkonný a efektivní fungující stát. Tedy stát, 
který tvrdě potlačuje korupci ve všech jejích 
podobách, neobtěžuje byrokracií, důsledně 
chrání bezpečnost svých občanů a zaruču-
je vymahatelnost jejich práv, prosazuje se 
v Evropě i ve světě.

Fungující stát je rámcem pro kvalitní život 

Tvrdě proti korupci, rovné šance žen, právo a prosperita...
jeho obyvatel. Proto k prioritám SNK ED 
patří podpora vzdělání, rozvoj kultury, šetr-
ný přístup k přírodě a zdrojům, stejně jako 
rovné šance všech občanů České republiky. 

Spokojenost a fungování ČR závisí do 
značné míry na prosperitě společnosti. Nel-
ze jí dosáhnout ničím jiným, než příznivější-
mi podmínkami pro podnikání, liberalizací 
trhu práce, zastavením zadlužování státu, 
přijetím eura, zjednodušením a snížením 
daní, reformou zdravotního a penzijního 
systému. 

Politický lídr SNK ED
Josef Zieleniec (nar. 28. dubna 1946) 

vystudoval SPŠ jaderné techniky a Vyso-
kou školu ekonomickou, na Českosloven-
ské akademii věd získal titul CSc. v oboru 
ekonomie. Před rokem 1989 pracoval ve 
Výzkumném ústavu strojírenské technolo-
gie a ekonomiky a později v Ekonomickém 
ústavu Československé akademie věd.

Počátkem roku 1990 Josef Zieleniec 
založil a stal se prvním ředitelem Centra  pro 
ekonomický výzkum a vzdělávání (CERGE) 
na Univerzitě Karlově v Praze. Je spoluza-
kladatelem Občanské demokratické strany 
a pracoval jako místopředseda strany od 
roku 1991. Po volbách 1992 byl Josef Zie-
leniec jmenován ministrem mezinárodních 

vztahů České republiky. Byl jedním z vyjed-
navačů podmínek rozdělení Českosloven-
ské federace. Po rozdělení Československa 
1. ledna 1993 byl jmenován ministrem 
zahraničí samostatné České republiky. Po 
volbách v roce 1996 zastával úřad místo-
předsedy vlády a ministra zahraničí. Během 
svého působení na Ministerstvu zahraničí 
Josef Zieleniec zahájil a vedl jednání, která 
vyústila v historické smíření mezi Českou 
republikou a Německem.

V říjnu 1997 Josef Zieleniec odmítl při-

jmout kontroverzní rozhodnutí o financová-
ní Občanské demokratické strany a rezigno-
val na své vládní a stranické funkce.

Po vystoupení z ODS založil firmu JZP, 
která se zabývala investičním bankovnic-
tvím a problémy evropské integrace.

Na jaře 2000 Josef Zieleniec přijal kan-
didaturu do Senátu jako nezávislý s pod-
porou Čtyřkoalice. Dne 12. listopadu 2000 
byl zvolen senátorem za Prahu 4, a to hned 
v prvním kole se ziskem 52,11 % hlasů. 
V Senátu se stal členem výboru pro zahra-
niční věci, obranu a bezpečnost. Ve své práci 
v Senátu se zaměřil na problematiku evrop-
ské integrace a na boj proti korupci (např. 
vypracoval, společně s nevládní organizací 
Transparency international, návrh nového 
zákona o střetu zájmů). V únoru 2002 se stal 
delegátem Senátu v Konventu o budoucnos-
ti Evropy a spolupodílel se tak na přípravě 
návrhu první ústavy Evropské unie.  V roce 
2004 stanul Josef Zieleniec v čele kandidát-
ky SNK ED ve volbách do Evropského par-
lamentu. Tato volební koalice získala v červ-
nu 2004 11,02 % hlasů a Josef Zieleniec se 
stal poslancem Evropského parlamentu. 

Je ženatý, hovoří anglicky a rusky.
Více informací na: www.snked.cz  
Dotazy a připomínky posílejte elektro-

nickou poštou na: info@snked.cz    ¤
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ROD DVOŘÁKŮ
Dvořákovci, alespoň po meči, byli skoro 

všichni sládkové. Josef Dvořák, narozený 
někdy v roce 1755, byl příbuzným Jana 
Dvořáka, otce Josefiny, matky Karla Hav-
líčka Borovského. Se svojí ženou Janou 
měl dvanáct dětí, devět synů a tři dcery. 
Z těch devíti synů sedm bylo sládky... Dvo-
řákovci byli kopa veselá, milovali hudbu a 
zřejmě dovedli bavit společnost. Vlastnos-
ti, jejichž ohlas jsem zaznamenal i u paní 
Hany. A proč ne? Její prababičkou byla 
Amalie Nepomucena Dvořáková, která si 
vzala, jako svého druhého manžela, pro-
fesora Jana Květoslava Klumpara, ředitele 
gymnázia v Hradci Králové. 

ROD TILŠŮ
Jinou významnou větví v genetickém 

stromu paní Hany je rod Tilšů (či Tilschů). 
Tilšové pocházejí ze selského rodu usazené-
ho odnepaměti (rozhodně od poloviny 17. 
století) v náchodském kraji. Velmi šikovně 
si počínal Josef Vojtěch Tylš, narozený 
1793, který zvelebil a rozšířil zděděnou 
usedlost. Jeho vnuk Emanuel byl doktorem 
práv a profesorem civilního práva na české 
univerzitě v Praze. A pak je tu Vladislav 
Josef Tilsch, Hanin pradědeček narozený 
21.března 1844. I ten studoval na gymná-
ziu v Hradci Králové, jež hrálo tak význam-
nou roli v životě Haniny rodiny. Je i hrdi-
nou lyrické milostné epizody. Jako student 
se zamiloval do Jindřišky Macháčkové. 
Zápisy v jeho deníku o této lásce – v dneš-
ním věku minutkových ukojení – zní jako 
pohádka z neskutečného světa. Vladislav 
po léta z dálky obdivoval Jindřišku v diva-
dle, v její rodinné loži. Jednou ji přes rok 
nespatřil a když se s ní pak konečně osobně 
setkal (to už byl právníkem), napsal do své-
ho deníku: „Dnes poprvé osobně jsme se 
seznali, sláva dni tomuto...“ Trvalo několik 
let, než se zasnoubili a dalších několik let, 
než se vzali a svým sňatkem spojili rodinu 
Tilschovu s rodinou Macháčkovou. Vla-
dislavovi a Jindřišce se narodily čtyři děti, 
z nichž nejstarší, Marie, byla babičkou naší 
Hany Pelnářové.

ROD MACHÁČKŮ
Také Macháčkové jsou starým selským 

rodem a to z Radotína u Prahy. Jeden 
z nich, Josef Macháček, byl roku 1848 
zvolen za liberecký vikariát za poslance do 
českého sněmu. Zúčastnil se svatodušních 
bouří, byl zatčen a asi čtvrt roku vězněn. Ze 
zápisů ve zbraslavské farní pamětní kni-
ze (autor zápisu na Macháčka a rebelanty 
zřejmě nedržel) čteme: „V Radotíně vyni-
kal jistý Josef Macháček, sedlák č. 6, stýkal 
se s rebelanty a Fastrem. Nepříznivě proti 
vládě mluvil, ve Zbraslavi v hospodě č. 25 si 
dovolil povstati proti podobizně Ferdinanda 
I. a vysloviti, počkej pane císaři – republi-
ka býti musí.“ A kdyby jenom to! Ale když 
12. června vypukla v Praze revoluce, Josef 
Macháček se dvěma žebřiňáky „se svou 
sběří“ přijel do Zbraslavi a vrchního úřed-
níka Hrdličku donutil, aby mu vydal 100 
zlatých, „aby mohli povstalcům pražským 
ku pomoci přijíti“. Podle farního zápisu 
chtěl být českým králem, což se neshoduje 
s jeho provoláním, že „republika musí být“. 
Nedopadlo to dobře. Po revoluci byl pěti 

Procházka historií s Hanou a Přemyslem Pelnářovými
Josef Čermák husary odveden do Prahy a na čas uvěz-

něn. Nakonec, na nátlak mnohých poslan-
ců včetně dr. Riegera, udělil císař většině 
(včetně Macháčka) amnestii. I když revo-
luční rok 1848 zdaleka nesplnil očekávání 
rebelantů, přinesl jeden podstatný úspěch: 
osvobození sedláků od poddanství. 

Cestami do ciziny (roku 1862 například 
s dr. Františkem Ladislavem Riedlem nav-
štívil světovou výstavu v Londýně), zís-
kal Josef Macháček širší rozhled i inspiraci 
v podnikání. S Riegerem se rovněž zúčast-
nil audience u císaře Františka Josefa I. 
(podivuhodná to transformace republi-
kánského rebelanta), při níž žádali povole-
ní vydávat český politický deník. To se sice 
hned nepovedlo, ale jejich akce připravila 
půdu k založení Národních listů. Příštím 
krokem v Macháčkově kariéře bylo zvolení 
za poslance do českého sněmu, odkud byl 
vyslán do Vídně na říšskou radu. Dlouho 
se ve Vídni neohřál. V červnu 1863 spolu 
s Riegerem, Bauberem, Zátkou a jinými 
podepsal slavnostní „ohražení“ proti úno-
rové ústavě, která po jejich soudu nedbala 
historických práv a státoprávních poměrů 
v českých zemích, a nakonec s většinou 
českých poslanců říšskou radu opustil. Byli 
vyzváni k návratu a když se odmítli vrá-
tit, byli zbaveni mandátů. Macháček také 
podepsal památnou deklaraci z 22. srpna 
1868, v níž čeští poslanci odporují zavedení 
dualizmu, který ze západní polovice utvá-
řel stát nový, ve kterém by český stát právně 
zanikl. Najdeme ho všude, kde se dělo něco 
pro národ významného: byl členem výboru 
pro zřízení Národního divadla a spoluza-
kladatelem nebo členem pražského Hlaho-
lu, Sokola a Umělecké besedy. Měl pověst 
výborného lovce, byl oblíbený společník a 
rád zpíval vlastenecké a národní písně. Se 
svojí ženou Marií, rozenou Sklenářovou, 
měl deset dětí, z nichž většina zemřela 
v mladém věku, včetně syna Karla, jímž 
Macháčkův rod vymřel po meči. Nejstarší 
dcery se jmenovaly Marie Terezie a Tere-
zie Marie, do níž se zamiloval Jan Neru-
da. Obě se se svými rodiči pilně účastnily 
společenského života: když byl 1. června 
1862 slavnostně zasvěcen první sokolský 
prapor pražské jednoty podle návrhu Jose-
fa Mánesa, sestry Macháčkovy byly družič-
kami (Karolina Světlá byla kmotrou prapo-
ru, kmotřenkami byly mimo jiné Kateřina 
Fügnerová a Marie Riegerová), téhož dne 
odpoledne se zúčastnily první sokolské 
veselice v Michli a brzy po té vítaly na zám-
ku ve Dvoře Královém sokolský výlet chle-
bem a solí. Při slavnosti na oslavu třístých 
Shakespearových narozenin pořádané 
Uměleckou besedou 23. dubna 1864 se 
obě děvčata zúčastnila dvousetčlenného 
alegorického průvodu jako Sebastian a 
Viola z Večera tříkrálového. Divadelní ředi-
tel Thomé o nich řekl: „Ač jsem u divadla 
zestárnul, neviděl jsem ještě tolik půvabu a 
tolik podobnosti zároveň. Kdyby byl tato dvě 
dvojčata znal Shakespeare, pak bych pocho-
pil, proč napsal Večer tříkrálový.“ Bed-
řich Smetana, který se zúčastnil besedy 
zpěváckého spolku „Slavoše“ v Berouně 
v létě roku 1862, byl se skupinou asi pat-
nácti osob (včetně knížete a kněžny Taxis) 
ubytován v blízkých Králových Dvorech 
u pana Macháčka, „velkostatkáře a poslan-
ce u říšského sněmu“. I když se, jak Bedřich 

Smetana píše, jídel zúčastnilo asi 24 osob, 
„místa bylo dost, neb co pan Macháček byd-
lí, jest to velký zámek, on má mimo toho dva 
dvory a jednu továrnu ... já můžu říci, že 
jsem už léta bůh ví kolik tak vesele a rozma-
nitě se nebavil, jako tam u té vší cti hodné 
rodiny.“

Smutně krásná a bolavá je milostná epi-
zoda mezi Terezií Marií a Janem Nerudou, 
který se naučil obě sko-
ro k  nepoznání podobné 
sestry rozeznávat, neboť 
Terezie Marie („Rézinka“) 
mu byla „milejší o celé milo-
vání“. Poněvadž v jejich 
době nebylo snadné pro 
mladého muže přiblížit se 
ke své milované (a zejmé-
na v případě mladého svo-
bodomyslného novináře 
a dcery konzervativního 
průmyslníka), posílal 
Neruda své dopisy a básně 
své Rézince prostřednic-
tvím herečky Otýlie Malé 
(později provdané Sklená-
řové). Rézinka Nerudovu 
lásku opětovala – poslala 
mu dopis, fotografii a vyší-
vanou mapu. Měli se sejít 
na Národní besedě 6. úno-
ra 1865. Nesešli – Rézin-
ka onemocněla a Neruda 
celou plesovou noc strávil 
sám. Vlastně se nesešli 
nikdy. Rézinka zemřela 9. 
října 1865. Bylo jí osmnáct 
let. U jejího katafalku stá-
li na stráži sokolové v čele 
s Jindřichem Fügnerem. Nerudovy dopisy 
a básně Rézince byly několikrát vydány, 
mimo jiné Albertem Pražákem v roce 1941. 
Arne Novák napsal o Nerudových dopi-
sech: „V diskrétní šedivé mapě stříbrného 
přísvitu, svázané suchým chřestivým lýkem, 
uvězněn jest sen opuštěného a hrdého srdce 
... sen marný a melancholický jako důvěrná 
zvěst o toužebné mdlobě jarních podvečerů 
kdysi dávno, před půlstoletím ... Milostná 
korespondence dvou stínů, jichž ruce klesly 
bezmocně k bokům před prvním objetím; 
pošetilé šeptání něžných slibů a plachých 
nadějí, které tak rychle dementovala nemoc 
a smrt.“ Jan Neruda napsal o Macháčkově 
rodině: „Ta rodina byla nejskvělejším bodem 
českého společenského života v prvních 
letech šedesátých. Na ni jsme byli všichni 
hrdi, bylať elegantní representací našeho 
češství ... Co v té rodině muž, to košatý, silný 
doubec, co žena, to zjev čarovný...“ A o krás-
ných, předčasně zemřelých dvojčatech 
napsal: „Co as zůstavily nevyplněné touhy 
v mužských srdcích a kolik tu as zbylo vdov-
ců, již se zasnoubili s pouhou nadějí.“ Z dětí 
Josefa a Marie Macháčkových měla potom-
stvo jen sestra dvojčat Jindřiška, do níž se 
tak bláznivě zamiloval právník Vladislav 
Tilsch. 

ROD SKLENÁŘŮ
V žilách Hany Pelnářové nepochybně 

koluje i něco z krve rodu Sklenářů. Její 
prababička Marie Macháčková (jméno 
Marie zřejmě patřilo mezi oblíbená jména 
Haniných ženských předků), byla rozená 
Sklenářová. Děd Marie, Matěj Sklenář 

(nar. roku 1767) se přiženil do hospodář-
ství v Želkovicích u Zdic. Jeho synové Josef 
a Václav vlastnili v Řevnicích hostinec a 
dodávali dlažební kámen z tamních lomů 
do Prahy. Václav, který se oženil s Terezií, 
dcerou Václava Vošahlíka (Vošalíka), krej-
čovského mistra v Řevnicích, se zúčastnil 
na řízení podniků svého zetě, proslulého 
Josefa Macháčka.

První čtyři děti Václava Sklenáře zemřely 
v útlém věku; starší syn Karel měl šest dětí, 
z nichž zbyly dvě: dcera Otýlie se provdala 
za dr. Viléma Nedbala, advokáta a později 
soudce, který skončil sebevraždou. Stejně 
jako jeho bratr, skladatel a dirigent Oskar 
Nedbal. Mladší syn Václava Sklenáře, Josef 
(tajemník Národního divadla), se oženil 
s Otýlií Malou, slavnou herečkou, přítelky-
ní Macháčkových krásných dvojčat a pro-
střednicí mezi jednou z nich, Terezií Marií, 
a Janem Nerudou.

Otýlie Sklenářová-Malá vzpomíná na 
jejich sestru Jindřišku, Haninu prababičku, 
jako na „černovlasou dívku černých jiskr-
ných očí orientálního typu“. Na tu Jindřiš-
ku, kterou tak dlouho z povzdálí zbožňoval 
její budoucí manžel a Hanin pradědeček, 
Vladislav Tilsch...

Jindřiška a Vladislav to měli složité. 
Nejen proto, že v jejich době nebylo pro 
mladé ženy snadné stýkat se mladými muži 
bez přítomnosti rodičů, ale ještě více proto, 
že srdce Jindřišky patřilo jinému. Naštěstí 
pro Vladislava se ten „někdo“ moc neza-
mlouval Jindřiščině tatínkovi. Tomu se 
víc líbil právě Vladislav. Trvalo léta, než se 
Jindřiška konečně rozhodla přenést svou 
lásku na Vladislava, kterému v dopise dato-
vaném 20. března 1872 píše: „A nyní, kde 
láskou vřelou a celou duší svou k Tobě lnu, 
nyní žehnám tomu dnu (dni jejich zasnou-
bení – pozn. J. Č.), který, jak pevně doufám 
a věřím, založil štěstí nás obou, tomu dnu, 
který nám bohdá vždy bude upomínkou nej-
dražší a nejsvětlejší.“ Jindřiška zřejmě byla 
nejen něžným stvořením, ale mezi její hezké 

Prof. Otto Wichterle, 1913-1998, strýc Hany Pelnářové



7

vlastnosti (vedle toho, že byla krásná a vzdě-
laná – mluvila dobře francouzsky a italsky 
– byla i výborná kuchařka a nejlepší z tchýní 
i babiček) patřila i veselost a vtipnost (Vla-
dislav byl spíš trochu pedant), o čemž svěd-
čí citát z jejího pozdějšího dopisu:

„Můj drahý Vladislave!
 Odhodlala jsem se dnes, bych Tobě to 

jediné, co Tobě dosud tajné jest, objasnila. 
Činím to sice se srdcem těžkým, neb bych 
byla ráda bývala, kdyby Ti to navždy bylo 
zůstalo tajemstvím nevyzpytatelným ... 
Ano Ty musíš se to dozvědět a pročež slyš 
to jediné, co si dosud nevěděl, ale pomni při 
tom zároveň, jak velkou oběť Tobě tímto při-
náším. Recept na koblihy: Vezmi 3/4 libry 
nejpěknější mouky...“ K sňatku došlo 4. září 
1872. Oddával je v kostele Panny Marie 
Sněžné probošt Vyšehradské kapituly Vác-
lav Šulc. Poslední léta Jindřiščina života 
k ní nebyla laskavá. Nejdřív onemocněla 
tyfem a pak i jinými chorobami. Zemřela 
20. května 1901.

OTTO WICHTERLE
Hanin rodokmen se hemží jedinci, kteří 

po sobě zanechali stopy. A někdy se zapsali 
do světové historie. Například Hanin strýc, 
jeden z nejvýznamnějších vynálezců minu-
lého století, Otto Wichterle. Jak se stal 
jejím strýcem? To bylo tak: František Svi-
tavský, povoláním stavební inženýr, a jeho 
druhá žena Matylda Lazarová měli pět dětí. 
Nejmladším byl Josef Svitavský, mimo jiné 
šéf presidia místodržitelství a dvorní rada 
vyznamenaný řády Železné koruny a Císa-
ře Františka Josefa I. a papežským řádem 
Sv. Řehoře. Ten se oženil v roce 1895 
s Růženou Albínou Podivínskou ze staré-
ho selského hanáckého rodu. Jeden z toho 
rodu, Jan Podivínský, který měl výrazný 
podíl na veřejném životě včetně poslanco-
vání v zemském sněmu, se oženil s Fran-
tiškou Moučkovou. Jedna z jejich dcer, 
Jaroslava, se provdala za Karla Wichterle-
ho, továrníka v Prostějově (jejich podnik, 
Wichterle & Kovařík, vyráběl zemědělské 
stroje), jejichž nejmladší syn byl slavný 
Otto Wichterle. Starší dcera manželů Podi-
vínských, Růžena Albína, si vzala Josefa 
Svitavského a jedním z jejich dětí byla Eliš-
ka (Lila), jež se provdala za dr. Vladislava 
Klumpara: Hanina maminka. A tak se sta-
lo, že Hana Pelnářová je Ottovou neteří.

Hlavní specializací Otty Wichterleho 
byla chemie. I když, jak říká, se na ni dostal 
jen náhodou. Rodiče chtěli, aby studoval 
práva, což se mu nezamlouvalo, poněvadž 
se chtěl věnovat nějakému technickému 
oboru, a tak si po maturitě podal žádost 
o studium strojařiny v Praze. Byl přijat. Ale 
pak mu to nějaký starší pán, s nímž se dal do 
řeči ve sportovním klubu, rozmluvil: stro-
jařina je strašně zdemoralizovaná škola, 
tam se kupují rysy, prostě samý podvod. 
Doporučil chemii, tam že působí světová 
kapacita profesor Votoček a tam že je mož-
nost dostat se k vědecké práci. Tak se Otto 
Wichterle dostal na chemii (ačkoliv k ní 
měl nepatrný vztah) a k profesoru Votoč-
kovi, u něhož si nejvíc cenil univerzálnost 
jeho vzdělání – byl více polyglot než che-
mik, perfektně ovládal francouzštinu (ve 
Francii vydal knížku tepající nepřesnosti 
ve francouzské řeči!) i italštinu. I k Baťům 
do Zlína ho za války přivedla náhoda: jel si 
do Otrokovic pro barel destilačních zbyt-
ků chloroprénu. Skončil s fantastickou 
smlouvou v Baťových závodech, kde, jak 
Wichterle řekl v interview s časopisem 

Vesmír, „podmínky pro vědeckou práci byly 
fantastické“. A tam objevil silon, první 
československé syntetické vlákno. Během 
války se svými spolupracovníky vypraco-
val na 70 patentů týkajících se technologie 
výroby silonu. Přípravu silonu zvládli až 
do poloprovozu, vyráběl se ve stokilových 
kvantech. „Kdyby tento podnik (zřejmě 
Baťův výzkumný ústav – pozn. J. Č.) nebyl 
zrušen,“ nechal se slyšet Wichterle, „tak by 
jistě během roku realizoval náš silon, který 
jsme tam připravili, a nesmírně by na tom 
vydělal.“ Poněvadž po osvobození se firma 
Baťa ve Zlíně rozpadla na několik nezávis-
lých společností, ztratila možnost projekt 
realizovat. O realizaci projektu projevili 
zájem na Slovensku, v Povážských chemic-
kých závodech v Žilině, „kde si udrželi urči-
tou pružnost v podnikání ... Šlo to však velmi 
pomalu, propukly kompetenční spory mezi 
ministerstvy ... vše se zbytečně prodloužilo o 
sedm roků. Za tu dobu nás všude v zahraničí 
pochopitelně předehnali.“

Příští zastávkou v kariéře Otty Wichterle-
ho byla katedra makromolekulární chemie 
Vysoké školy chemicko-technologického 
inženýrství ČVUT. Byl propuštěn údajně 
z politických důvodů, ale ve skutečnosti 
proto, že nesdílel názory tehdejšího rekto-
ra na program školy a metody vyučování. 
V den, kdy dostal výpověď, byl Wichterle 
pozván na Ústřední výbor KSČ – propuš-
tění bylo prý omylem a Wichterle bude mít 
možnost pracovat v novém ústavu mak-
romolekulární chemie. A pak si ho zavolal 
„veliký“ Václav Kopecký, který chtěl vědět, 
co Akademie za prvních pět let udělala 
praktického. Zřejmě prakticky nic. A tak 
mu Wichterle vykládal o své poslední práci, 
odlévání velkých odlitků ze silonu zejména 
pro náhradu barevných kovů. Kopecký byl 
nadšen: „Tak to byste mohl na zasedání vlá-
dy předvést.“ Wichterle souhlasil. Kopecký 
vzal telefon, zavolal předsedovi vlády Vili-
amu Širokému a takto promlouval: „Vilíku, 
sedí tady u mě Wichterle, víš, to je z té slavné 
kapitalistické rodiny, a on by nám chtěl před-
vést...“ A předvedl: „...A pak jsme před vlá-
dou na jejím stole skutečně odlili velký válec 
silonu. Vypadl odlitek, který byl 210 stupňů 
horký, a za velkého oživení si ho vláda koule-
la po stole a pálila si při tom prsty...“

Wichterle je nepochybně nejznámější 
coby vynálezce kontaktních čoček. Časopis 
Vesmír napsal: „Nápad vyhledat vhodnou 
polymerní látku, syntetický hydrogel pro 
oční protézy, se zrodil už v roce 1953 – prý 
v rychlíku mezi Olomoucí a Prahou ...“ Jak 
to popsal Miroslav Smetana v knize Jak se 
dělá věda, „První kontaktní čočky Wichter-
le vyrobil na kuchyňském stole ... výsledkem 
byla jak světová vědecká priorita kontakt-
ních čoček, tak obrovský devizový přínos 
pro náš stát.“ Wichterle sám k tomu řekl: 
„Naše kontaktní čočky ze syntetických hyd-
rogelů získaly kdysi opravdu naprostou 
prioritu ve světě, a tím i monopol ve výrobě, 
protože jsme měli vše perfektně patentově 
zablokované. Ovšem patentová ochrana 
skončila, vše je každému volně přístupné, 
takže úspěch bude mít ten, kdo vyrobí kon-
taktní čočky perfektněji.“ Stojí za zmínku, 
že Wichterle sám zůstal věrný brýlím. Když 
18. srpna 1998 zemřel, jeho přínos vědě a 
technice byl vzpomenut po celém světě.  ¤

Anglická verze tohoto článku bude před-
nesena na kongresu SVU na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích koncem 
června 2006.

Comenius Institute Montreal (CIM) 
začal svoji činnost v roce 1991 a byl fede-
rálně registrován o tři roky později. V jeho 
vedení se zatím vystřídali: V. J. Vrána, 
T. Pavlásek a Alice Holmanová. Nyní mu 
předsedá šéfredaktorka bývalého čes-
ko-slovenského krátkovlnného vysílání 
z Kanady paní Vesna Alince. Podporováni 
pracovitým a obětavým výborem, každý 
z nich dal své nejlepší v organizování vyso-
ce kvalitních kulturních 
večerů, a to nejen pro čle-
ny naší komunity, ale i pro 
širší kanadskou veřejnost. 
Zatím bylo uspořádáno 
10 výstav: byla mezi nimi 
i výstava o Telči (v pěti 
městech Kanady), o Bed-
řichu Smetanovi (ve třech 
městech) a v pěti městech 
byly výstavy o Českém 
Krumlově a Franzi Kaf-
kovi. Od svého založení 
uspořádal CIM třicet 
přednášek. Všechny byly 
buď v angličtině nebo ve 
francouzštině. Z přednášejících bych chtěl 
jmenovat aspoň ing. Karla Velana, prof. 
Emila Skamene, dirigenta Borise Brotta, 
prof. R. Jandu, dr. Otto Kuechela, prof. dr. 
R. Rodena a prof. T. Pavláska.

Velmi aktivní byl CIM také v organizová-
ní koncertů. Napočítal jsem jich 22, včetně 
některých na oslavu našich dvou národních 
svátků. Od svého založení zvával Come-
nius Institute do Montrealu často Ivana 
Ženatého a Antonína Kubálka. Několikrát 
zde také byli Stamicovo kvarteto, pianista 
Novotný a kytarista Štěpán Rak. Rád si 
vzpomínám i na pianistu Borise Krajného. 
Z místních pak pianista Derek Yaple-Scho-
ber, klasický kytarista Zdeněk S. Vrána a 
mnozí jiní.

Poslední akce, kterou CIM zorganizoval 
za spolupráce s „La Société Canadienne 
d’Etudes Coméniennes“ a montrealským 
Generálním konzulátem ČR, byl „křest“ 
prvního překladu pěti set stránek Komen-
ského veledíla Novissima Linguarum 
Methodus (napsaného v r. 1648) z latiny do 
franštiny.

Překlad byl představen veřejnosti 31. 
ledna večer na Generálním konzulátu ČR 
v Montrealu. Mezi přítomnými bylo hodně 
akademiků – hlavně z francouzských uni-
verzit. Krátkým proslovem hosty uvítala 
generální konzulka, paní JUDr. Věra Jare-
šová. Po ní se ujal slova, také v angličtině, 
bývalý děkan McGill University prof. Tomáš 
Pavlásek. Poděkoval paní konzulce za to, že 
umožnila, aby francouzský překlad toho-
to významného díla Komenského (jedné 
z historicky nejvýznačnějších postav české 
kulturní tradice), byl uprostřed francouz-
ské Kanady „pokřtěn“ na půdě českého 
konzulátu – tedy formálně na české půdě. 
Další poděkování adresoval průmyslníkovi 
ing. Karlu Velanovi, jehož štědrá finanční 
pomoc vydání knihy umožnila. Jeho nepo-
slední dík za zorganizování tohoto večera 
patřil předsedkyni Komenského institutu, 
paní Vesně Alince. Potom prof. Pavlásek 
požádal, aby za předsednický stůl zasedli 
autoři a spoluautoři překladu.

Vedl je profesor Université du Quebec, 

Komenský a Montrealští
V. J. Vrána dr. Jean Caravolas, komeniolog a histo-

rik jazyků. Jeho spolupracovníky byli: 
M. Honoré Jean, básník a latinář, prof. 
Claire Le Brun-Gouanvic, latinářka a 
odbornice na středověk, prof. dr. Gilles 
Bibeau, specialista na vzdělávání lingvistů. 
Hlavním řečníkem večera ve francouzštině 
byl ovšem prof. Caravolas.

Úvodem řekl, že Komenský znal a oceňo-
val pedagogické snažení svých součastníků 
i jejich přínos k pokroku v učení jazyků. 

Nicméně jim vytýkal, že 
se všichni zabývali jed-
ním jediným aspektem 
vyučování jazyků – a že 
se nikdo nepokusil pro-
blém jazykové výuky 
řešit globálně. To jim 
překáželo ve vypraco-
vání sjednocené teorie. 
Tvrdil, že bez tohoto 
celkového pohledu se 
výuka jazyků může opí-
rat pouze o proměnlivý 
talent jednotlivců. Prof. 
Caravolas zdůraznil, že 
Komenský si přál pře-

tvořit didaktiku jazyků ve vědu takovou, 
aby byla přesná jako astronomie, matema-
tika nebo srovnatelná s uměním knihtisku, 
hodinářství či navigace. Prof. Caravolas 
též zdůraznil, že Komenský si byl velmi 
vědom, že každá věda musí mít teoretic-
ký základ. A to bylo vlastně důvodem, 
proč napsal dílo „Linguarum Methodus 
Novissima“ (Nejnovější metoda jazyků), 
jež se zabývá nejen povahou jazyka, psy-
chologií výuky jazyků, ale také přípravou a 
vzděláním učitelů jazyků, pedagogickými 
nástroji, rolí rodiny, plány školních budov, 
rolí školní administrativy, zodpovědnos-
tí společnosti, vlády a státu ve vytvoření 
všech podmínek příznivých výuce jazyků. 
Tyto názory Jana Amose Komenského 
jsou nejen první globální teorií v dlouhé 
historii výuky jazyků, ale i dnešní odbor-
níci je považují za neuvěřitelně moderní a 
významné. Dílo „Linguarum Methodus 
Novissima“, poprvé vydané v roce 1648, je 
proto i dnes považováno za velmi důležitý 
pilíř v metodice odborné výuky jazyků. Ale 
jeho autor, Moravan J. A. Komenský (spí-
še známý latinskou formou svého jména 
Comenius), se stal slavným v celé Evropě 
už svou knihou „Brána jazyků otevřená“ 
publikovanou roku 1631.

Dílo „Linguarum Methodus Novissima“ 
bylo však z latiny do franštiny přeloženo 
teprve nyní. „Můj dík,“ řekl prof. Cara-
volas, „za to patří také mým zde přítomným 
spolupracovníkům.“ Práce spojená s pře-
kladem pěti set stránek tohoto významné-
ho díla Jana Amose Komenského trvala od 
roku 1995 do roku 2004, tedy celých 9 let. 
Tento velmi svědomitý překlad vydaný ve 
Švýcarsku je doprovázen originálním tex-
tem. Výtisk je technicky průměrný a není 
bohužel opatřen nutnými poznámkami. 
Prof. Jean Caravolas ukončil svoji přenáš-
ku prohlášením, že ale i tak si tato práce 
zaslouží, aby zdobila knihovny všech fran-
couzských lingvistů.

Prof. Caravolas, původem Řek, mne po 
přednášce ujistil v perfektní češtině, že 
za úspěch večera osobně velmi vděčí paní 
generální konzulce Jarešové.  ¤

Jan Amos Komenský
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V době, kdy Miloš Formáček dirigo-
val Torontský symfonický orchestr, tedy 
10. února (viz rozhovor v ND č. 5/2006), 
nemohl on ani nikdo z posluchačů přítom-
ných v torontském Performing Arts Centre 
tušit, že přesně po třech týdnech už nebu-
de ředitelem Karlovarského symfonického 
orchestru (KSO). Dne 1. března byl nahra-
zen místním kulturním činovníkem Jose-
fem Ježkem, který v čele tohoto tělesa už 
jednou v minulosti stál.

Co se vlastně stalo? Radnice lázeňské-
ho města si nechala udělat ekonomickou a 
personální kontrolu činnosti KSO; nazvat 
ji můžeme mimořádným auditem. Proč se 
k tomu rozhodla? Slovy náměstkyně kar-
lovarského primátora pro kulturu Moniky 
Makkiehové proto, že „enormně klesaly 
tržby, zatímco náklady závratně stoupaly“. 
Na tomto místě je nutné připomenout, že 
symfonický orchestr v Karlových Varech, 
nejstarší stálý soubor svého druhu ve střed-
ní Evropě, má statut příspěvkové organiza-
ce. To znamená, že dostává na svůj provoz 
peníze z rozpočtu města, a to ve výši 20 
milionů korun ročně.

Výsledek mimořádného auditu vyzněl 
v neprospěch šéfa KSO Miloše Formáčka. 
Zjištěn byl údajně nepořádek v účetnictví, 
úmyslné zkreslování nákladů na mzdy, 
porušování zákona o rozpočtových pra-
vidlech a některé další nepravosti, napří-
klad nevýhodně koncipované smlouvy pro 
hráče orchestru. Miloš Formáček byl navíc 
obviněn z toho, a zde opět citujme náměst-
kyni Makkiehovou, že „si účtoval provizi za 
sjednání koncertů KSO, a to na svůj živnos-
tenský doklad. Peníze mu tedy šly na jeho 
osobní účet. Šlo o pět tisíc korun za každý 
koncert a tyto peníze obdržel i v případě, že 
těleso osobně nedirigoval.“ Následně byl 
z funkce ředitele KSO odvolán a na jeho 
místě stanul Alois Ježek.

Kdyby byl Formáčkův příběh tak jedno-
značný, jak ho prezentuje karlovarská rad-
nice, mohl tento článek předchozí větou 

Pád dirigenta Formáčka
Lubomír Stejskal skončit. Věc je ale poněkud složitější. Lázeň-

ský orchestr má nejen své publikum, ale 
existuje také Sdružení přátel KSO. Z jeho 
výkonného výboru se ozval hlas, který nel-
ze přeslechnout. Ukázalo se totiž, že kromě 
zmíněného mimořádného auditu zadaného 
radnicí proběhl předtím v orchestru řádný 
audit. A ten žádné nedostatky neshledal. 
Otázka těch, kdo oponují náhlému odvo-
lání Miloše Formáčka z funkce šéfa KSO (a 
z radnice se dokonce ozvala úvaha, zda by 
na něj nemělo být podáno trestní oznáme-
ní), zní: co vede náměstkyni Makkiehovou 
k bezmezné důvěře ve výsledky mimořád-
ného auditu a k absolutnímu zpochybnění 
auditu řádného? Lidé stojící na Formáčko-
vě straně mají za to, že „spěch ve věci jeho 
odvolání působí dojmem účelovosti“, a pta-
jí se, jak byly prováděny měsíční kontroly 
účetnictví orchestru samotnou radnicí a jak 
její kompetentní osoby sledovaly výsledky 
těchto kontrol.

Bez zajímavosti není ani vyjádření poli-
tické opozice, tedy té, která není zastoupe-
na v současném „městském parlamentu“. 
Podle ní se při instalaci nového ředitele KSO 
Aloise Ježka „jakoby ve spěchu zapomně-
lo na důvody, které před léty vedly k jeho 
odchodu ze stejné funkce“. Následuje 
výčet těchto důvodů: nedobré vztahy s hrá-
či, hospodářské audity prokazující pochy-
bení a špatné hospodaření s prostředky 
města... Stejně jako Sdružení přátel KSO, 
i mimoradniční opozice upozornila na to, 
že ačkoli existují „dva protimluvné audity, 
řídí se radnice pouze jedním z nich“.

Na závěr se můžeme zeptat stejně jako 
kdysi Pilát Pontský: Co je pravda? Odpo-
věď: zatím pouze to, že Miloš Formáček už 
není tím, čím byl, když 10. února dirigoval 
v hlavním městě Ontaria Toronto Sympho-
ny Orchestra, tedy ředitelem karlovarských 
symfoniků. Na jeho další osud si budeme 
muset počkat. Pokud se konšelé v Karlo-
vých Varech rozhodnou pohnat ho před 
soudní stolici, reportáž o tom v Novém 
domově chybět určitě nebude.   ¤
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Kratší jméno, více místa!

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní Amerikou, střední a vychodní
Evropou, s možností distribuce po celé Evropě, Kanadě a USA.

Přepravujeme veškeré typy a velikosti nákladů – od špendlíků až po
nákladní vozy – včetně automobilů, domácího vybavení, výstavních 
a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako distribuční střediska pro
celou Evropu a Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v mezinárodní námořní, letecké,
silniční i železniční přepravě.

• Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
• Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
• Snadný přístup ke všem dálnicím
• Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046
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Změnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnější služby.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
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Byla jsem požádána o sdělení svých doj-
mů z klavírního koncertu paní Evy Solar 
– Kindermanové, který se uskutečnil v 
sobotu 11. března v auditoriu Vancouver 
Community College.

Je to pro mne velmi těžký úkol. Nejsem 
hudební odborník, ani znalec, který může 
recenzovat projev profesionálního pianis-
ty, ale miluji hudbu a vyrůstala jsem v rodi-
ně, kde se velmi často na klavír hrálo. Již 
od mládí jsem proto obdivovala Chopina a 
zvláště Beethovena.

Paní Eva Solar – Kindermanová (čes-
ká koncertní klavíristka vzdělaná v Praze, 
Curychu a hlavně Vídni, která učí nyní na 
University of Victoria a ve Vancouveru) 
pro nás tentokrát připravila 4 Beethoveno-
vy sonáty: Opus 27/2 (Moonlight), Opus 
28 (Pastoral), Opus 31/1 a Opus 31/2 
(Tempest). Ze začátku mi trochu vadila 
nepříliš dobrá kvalita piána a akustika sálu 
s neustálým hučením klimatizace (která se, 
bohužel, nedá vypnout), ale druhá polovina 
koncertu mě už uchvátila natolik, že jsem 
cítila potřebu zavřít oči a hudbu prožívat 
tak, jak jsem byla zvyklá před mnoha léty... 
Interpretace Beethovena, nejen prsty, ale 
hlavně srdcem umělkyně, byla pro mne 

nezapomenutelným zážitkem.
Překvapila mě relativně malá návštěv-

nost tohoto skvělého koncertu. Mnoho-
krát okolo sebe slýchávám stížnosti, že ve 
Vancouveru je málo kultury a pokud je, tak 
je velmi drahá. Kde byli tito lidé v sobotu 
11. března, že propásli tuto výjimečnou 
příležitost uvědomit si, že tady špičkové 
kulturní události jsou? A navíc bez nároků 
na naši kapsu. Ano, Eva Solar – Kinder-
manová hrála pro nás, její krajany, zcela 
zadarmo. Díky!

Romana Zemanová

Milá Evo,
obávám se, že jsem dost dobře nevyjád-

řila, co pro mne znamenal Tvůj Beethoven. 
Řekla bych, že s ním dýcháš. Naplňuješ 
jeho pauzy jakousi lidskou magikou. Pod 
Tvými prsty to nejsou pouze okamžiky 
ticha definované absencí tónů, ale zdají se 
být naplněny hudbou, kterou jsme právě 
slyšeli a očekáváním té, která bude násle-
dovat.

Stále před sebou vidím Tvůj obrys, který 
toho giganta zároveň krotí a zároveň s ním 
vzlétá k nebesům. Děkuji Ti z celého srdce.

Marketa Goetz Stankiewicz

Díky za nádherný zážitek
Dva ohlasy na klavírní koncert Evy Solar-Kindermanové (Vancouver)

Vancouverské Divadlo za rohem už má svou internetovou stránku:
(česky:) www.divadlozarohem.ca

(English:) www.theatrearoundthecorner.ca

Narodil se 5. ledna 1926 (s oslavou jeho 
narozenin jsme to trochu propásli) ve Vrbov-
ci, nedaleko Štefanikova Bradla. Poněvadž 
při imigraci do Kanady někdo udělal chybu, 
Ján Strýček žije už 70 let v Torontě jako Jan 
Stricek (s „i“ místo „ý“).

Ján Strýček měl za celý život pouze dvě 
zaměstnání. Během prvních roků druhé 
světové války pracoval jako učeň-mechanik 
ve firmě Opal Manufacturing, kterou vlast-
nil Prokop Havlík, mnoholetý prezident 
Masarykova ústavu v Torontě. Potom přešel 
k Massey-Harris-Ferguson, kde v kontrol-
ním oddělení pracoval až do penze.

Má dvě vynikající vlastnosti: skromnost 
a smysl pro humor. I když byl mnoho roků 
členem ředitelské rady Masarykova ústavu, 
je pyšnější na stopu svého otce (který byl 
při nedávné oslavě 75. výročí založení Čes-
ké a slovenské školy při Masarykově ústavu 
vzpomenut jako první učitel této školy).

Ale právem ho těší pomyšlení, že svým 
dílem přispěl k tomu, aby tisíce traktorů a 
kombajnů dobře sloužily farmářům po celém 
světě. Nepochybuji, že ve svém zaměstnání 
odvedl Ján Strýček prvotřídní práci. Ale ti, 
kdo nedávno viděli a slyšeli jeho vystoupení 
v Luteránském kostele sv. Pavla v Torontě, 
kde komentoval své narozeniny a své zážit-
ky jako pacient a dokonce i zpíval, mají silný 
dojem, že Ján mohl mít profesionální úspěch 
i na jevišti. Zřejmě snil, že stráví své naroze-
niny někde na Havajských ostrovech. Místo 
toho strávil 11 dní v nemocnici na srdečním 
oddělení: „Z velmi dobrého důvodu jsem se 
snažil uprostřed nejhlubší noci přesvědčit 
911, aby ... prostě poslali hasiče s kyslíkovou 
bombou, jak to udělali při mém posledním 
záchvatu. Odpověděli, že když se okamžitě 
nedostavím do nemocnice, kyslíkovou bom-
bu nebudu potřebovat. Už nikdy!“ 

A ještě jeden klad si Ján Strýček uchoval: 
mládí. Pořád sní a mluví o děvčatech...   ¤ 

Osmdesátiny Jána Strýčka
Josef Čermák
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Miluji auta. Nechápu lidi, kteří bojují 
za zákaz aut a za jejich náhradu veřejnou 
dopravou. Veřejná doprava je zajisté věc 
výborná a někdy ji využívám, ale nic mi 
nenahradí tu volnost a svobodu ježdě-
ní vlastním autem. V plazící se dopravní 
špičce si odpočinu a rád jezdím i v noci po 
lesklých a bílých silnicích. Už v dětství mi 
rodiče předplatili časopis „Mladý technik“. 
Bylo tam plno zajímavých věcí. Trysková 
letadla, mosty, kanál Volha – Don, ale ani 
létání do vesmíru mne nenadchlo tolik jako 
pohled na celostránkový obrázek nového 
modelu Škodovky nebo Tatry. Znal jsem 
nazpaměť obsahy motorů, za kolik vteřin 
auto zrychlí z nuly na 60 kilometrů za hodi-
nu, ba i obsah nádrže na benzin. 

A tak jakmile jsem se přiblížil zralé-
mu věku osmnácti let, zapsal jsem se do 
řidičské školy. U zkoušky jsem při prvním 
pokusu neuspěl: snažil jsem se rozjet do 
kopce s plně zataženou ruční brzdou. To se 
mi nepodařilo a musel jsem si koupit dvě 
extra hodiny výcviku. Ale co to bylo těch 
pár stovek navíc proti tomu blahému poci-
tu, když jsem po dalších třech týdnech hrdě 
držel v ruce zbrusu nový řidičský průkaz.

Měl bych ale dodat, že mi ten dokument 
moc platný nebyl. Doma jsme auto nemě-
li a těch pár známých, kteří auta měli, byli 
dostatečně chytří na to, aby nepůjčovali 
své miláčky novopečeným řidičům. A tak 
jsem si na své první auto musel počkat až 
do Kanady. Moje první štace byl Winnipeg. 
Po zaplacení koleje na první měsíc mi zůsta-
lo v kapse asi deset dolarů. Přesto jsem si 
hned předplatil časopis Car and Driver. Při 
cestách autobusem do centra města jsem 
se zastavoval v autosalonech a prohlížel si 
nablýskaná vozidla. Nejvíc se mi tehdy líbil 
nový Mercury Cougar, který jsem měl detail-
ně prostudovaný z časopisu. Vzpomínám, 
jak se jeden prodavač strašně moc snažil 
mi ho prodat. Bylo mi ho až líto, že neměl 
nějaký rentgen aby se mohl podívat dovnitř 
mé, v té době celkem nepotřebné peněžen-
ky. Při cestě zpět jsem se šel podívat na Coo-
per Mini, který se mi také líbil. Do toho se mi 
zase nevešla má nadměrně dlouhá kolena, a 
tak ani tam jsem těch 10 dolarů neutratil.

Když jsem se v lednu 1968 přestěhoval 
do Vancouveru, měl jsem už našetřeny sko-
ro tři stovky. Připadal jsem si jako boháč, 
který bez auta prostě nemůže žít. Taky už 
mi bylo jasné, že na toho Cougara se těžko 
zmůžu. Začal jsem se tedy koukat po au-
tech více přiměřených mému rozpočtu 
– asi tak za 50 - 100 dolarů. Zmínil jsem 
se o své touze mít auto svému kanadské-
mu známému a ten mi řekl, že jeho soused 
právě prodává 12 let starý Dodge v dobrém 
stavu a zda bych ho nechtěl. Hned jsem se 
na něj jel podívat. Auto to bylo překrásné, 
v mé oblíbené tmavozelené barvě, tvarem 
podobné těm silničním korábům, které 

Moje první auto
Vladimír Hornof řídily hvězdy starších filmů, na které jsem 

chodil za 50 centů do biografu, abych se 
naučil anglicky. Jelo dobře, tak jsem na nic 
nečekal, zaplatil 75 dolarů a poprvé v živo-
tě se stal majitelem auta. Zaparkoval jsem 
ho pod lampou před oknem svého pokoje, 
abych na něj pěkně viděl i v noci, a rozhodl 
jsem se, že si příští den udělám výlet. Bylo 
docela slušné počasí, s trochou deště, jak je 
ve Vancouveru v únoru obvyklé.

Druhý den ráno bylo o něco méně slušné 
počasí a trochu sněžilo, jak je ve Vancouveru 
také v únoru obvyklé. Ale ani sněhová bouře 
by nemohla nového majitele auta odradit. 
Vyrazil jsem brzy ráno a ujížděl jsem z Bur-
naby do Port Moody. To byla jediná silnice, 
kterou jsem znal, protože do Port Moody 
jsme často s kamarády jezdili na pivo. Vše 

šlo výborně, silnice byla trochu posy-
paná, a tak to ani moc neklouzalo. 
Přejel jsem Port Moody a tam uježdě-
ná silnice končila. Dál to byl jen bílý 
pruh pokrytý několika centimetry 
sněhu. Jelo se mi ale krásně a byl jsem 
jako v opojení. To byla chyba. Po půl 
kilometru přišla mírná zatáčka. Zku-
šenější jezdec by věděl, že pod tím 
sněhem může být led, a včas by zpo-

malil. Já jsem také začal zpomalovat, ale bylo 
už pozdě. Místo do zatáčky jelo auto rovně, 
ven ze silnice a už jsem se řítil dolů po úzké 
a zaváté cestě, jejíž sklon se stále zvyšoval. 
Náhle jsem spatřil strom který jakoby mne 
k sobě přitahoval, a pak přišla velká rána.

Chvíli jsem se nemohl pohnout. Když 
se mi konečně podařilo otevřít vzpříčené 
dveře a vylézt ven, spatřil jsem scénu téměř 
apokalyptickou. Auto bylo o něco kratší a 
bylo celé pokřivené. Zpod kapoty šla obla-
ka páry a v místech, kde býval motor, rostl 
strom. Když jsem zvedl hlavu a podíval se 
za ten strom, neviděl jsem nic, jen holou 
prázdnotu. Rostl na okraji skály, a za ním 
byl desetimetrový sráz, pod nímž vedla 
železnice. V ten moment jsem se teprve 
rozklepal a ani jsem si nevšiml, že mi teče 
krev z nosu, jakož i z ruky a kolena. 

Zbytek si moc nepamatuji. Auto odtáhli 
na pohřebiště a už jsem ho nikdy neviděl. 
Byl jsem jeho majitelem pouhých 15 hodin 
a ani jsem si ho nestačil vyfotografovat. Tak 
se dnes nemohu přesvědčit, že bylo skuteč-
ně tak krásné, jak mi tehdy připadalo. Roz-
bitý loket a natlučené koleno jsem zatajil, 
tak mi ani nezvýšili pojistné. V té době ještě 
měly pojišťovny srdce. 

I ti z nás, kdo nedělají extrémní sporty, se 
dostanou někdy do situace, kdy stačí malič-
ko a jejich pozemské pouti je konec. Když 
pozoruji děti při hraní počítačových her, 
dělám si trochu legraci z toho, že mají tře-
ba pět nebo dokonce sedm životů. Asi bych 
neměl. Často si vzpomenu na ten strom 
– to jediné co stálo mezi mým životem a tou 
druhou alternativou. Kolik let na té ská-
le asi rostl, aby mi mohl jednou zachránit 
život? Co mne k němu přitahovalo? Stačilo 
jet o metr víc vpravo či vlevo a byl bych na 
momentík poznal jak vypadá stav beztíže a 
pak už ... nic. Možná, že to byl tehdy anděl 
strážný. Ale člověk se ze všeho vzpamatu-
je. Počkal jsem si jenom, až skončí období 
sněhu, a koupil jsem si další auto za pade-
sát dolarů. A pak další ... a další ... 

Už ani jedno ale neskončilo stejným osu-
dem jako to první.   ¤

Mercury Cougar 1967

644 Queen Street West, Toronto

TIME TO 
BOOK YOUR 
TICKETS! 

CALL US FOR THE BEST PRICES

SUMMER HOLIDAYS IN EUROPE?

Čím jsem starší, tím se mi zdá svět stále 
více a více vykolejen. Jakoby se vše obra-
celo naruby, jakoby se hodnoty zvrhly a 
ideje zprofanovaly. Když jsem vyrůstal a 
ve škole jsem zlobil, pan učitel si zavolal 
tátu a stručně mu vylíčil situaci. Cestou ze 
školy v tramvaji otec zarytě mlčel a když 
jsme dorazili domů, vyfasoval jsem nej-
dřív pár facek a pak se mi dostalo strohé-
ho vysvětlení, že jestli se podobná situace 
bude ještě jednou opakovat, bude facek 
dvakrát tolik. Ponaučení bylo zcela jasné 
a jasný byl i poměr sil v tomto střetu: na 
jedné straně já, ucho, hloupý klacek, na 
druhé straně autorita školy a přísného 
otce. Demarkační linie mezi těmito dvěma 
světy byla naprosto přesná a zřejmá. 

Ze své, byť omezené, zkušenosti v kanad-
ském školním molochu jsem vyvodil zce-
la jiný závěr. Linie dělící žáky od systému 
je zcela jinde: žáci mají skoro vždy a za 
všech okolností pravdu. Učitelé je nesmí 
nejen trestat, ale ani tvrdě kárat, aby náho-
dou nerozviklali jejich křehký self-esteem. 
Rodiče se pak svých ratolestí bojí, protože 
nechtějí vypadat jako nemoderní, nechápa-
ví, nepřející. Kdyby se postavili proti nim, 
děti by se na ně přece zlobily a to se nesmí, 
protože děti přece samy dobře vědí, co je pro 
ně nejlepší a nejvhodnější. Hodnoty jako 
kázeň, důslednost a poctivá práce ustou-
pily všemocnému pojmu self-esteem, který 
za žádnou cenu nesmí být narušen. Proto, 
když jsem učil, bylo mi kladeno na srdce, že 
nikdo nepropadne, že nejsou žáci schopní a 
neschopní, ale že všichni jsou pouze „růz-
ně schopní“, nebo „jinak schopní“ (differ-
ently abled). Paradoxně tím ovšem vzniká 
situace, kdy nikdo pak nemá vůbec žádný 
self-esteem, protože toho lze docílit právě 
jen akademickými výsledky nebo úspěchy 
v nějakém oboru. V relativistickém systé-
mu, kde jsou všichni stejně schopní, mizí 
self-esteem jako rampouch v kamnech.

Fanatici muslimského vyznání tupými 
noži podřezávají krky nevinných obětí, ale 
svět se svíjí v orgii sebebičování, protože 
nějaké dánské noviny se opovážily zobrazit 
proroka Mohameda. Ve světě zvrácených 

hodnot se oběť omlouvá pachateli. Všímám 
si, že pokaždé, když nějací teroristé zavraž-
dí nevinné lidi ve vlaku nebo v metru, když 
vyhodí do povětří domy, první reakce západ-
ního tisku je strach před „zpětnou ranou“ 
(backlash). Krev na chodnících ještě neu-
schla, plačící příbuzní ještě vůbec neměli 
možnost vstřebat tu hroznou událost, policie 
ještě nezačala pořádně vyšetřovat, ale novi-
náři, nakaženi notnou dávkou morálního 
relativizmu, se obávají zpětné reakce PRO-
TI PACHATELŮM. V tom vidím zvrácené 
hodnoty a ztrátu normálního uvažování. 
Pakliže mě někdo napadne, má první reakce 
je sebeobrana, nikoliv strach, aby náhodou 
někdo neublížil pachateli a jeho příbuzným 
v rámci pomsty za napadení mé osoby! 

A dnes čtu v novinách, že její excelen-
ce guvernérka britské královny Alžběty 
v Kanadě, paní Michaëlle Jean, měla na své 
první oficiální návštěvě Ontaria dlouhý pro-
slov v ontarijském parlamentě. V proslovu 
se nechala slyšet, že naše kanadská společ-
nost nesmí trpět příkoří páchaná na mladí-
cích, kteří jsou vyřazováni z pospolitosti, 
kterým nejsou dopřány možnosti pokroku 
a postupu, kteří se musí tudíž uchylovat 
k drogám a k násilí. Další důkaz zvrácení 
hodnot. Paní guvernérka nemluví o obětech 
násilí, ale o pomyslném bezpráví páchaném 
na násilnících. Nehovoří o zdrcující tragédii 
rodin, o doživotním truchlení matek a otců, 
jejichž děti byly zkoseny dříve, než mohly 
naplno připít z kalichu života, nehovoří 
o strachu občanů před bezprávím a nebez-
pečím, které se rozrostlo v ulicích města 
jako rakovina – ne, ona sáhodlouze, květ-
natě a výmluvně hovoří o tom, jak my, kteří 
jsme sami potenciálními oběťmi násilí, se 
musíme lépe a slušněji chovat k potenciál-
ním či již existujícím násilníkům.

Kdo ví, možná takhle svět vždycky fungo-
val. Možná není nic nového pod sluncem a 
každé stárnoucí generaci se zdá, že se hod-
noty mění a ztrácejí. Možná, že jsem starej 
dědek, kterému se prostě nelíbí, že mladší 
svět se ubírá jiným směrem, než bych si 
přál. A také možná, že mi ono dávné spik-
nutí učitele a otce způsobilo tak nízký self-
esteem, že vidím všechno černě!   ¤

Znehodnocené hodnoty
Jiří Grosman
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Franta dostal v Darwinu práci poměrně 
brzo. Pracoval v jedné z městských dílen, ale 
sen o práci, kde bude vydělávat pětkrát tolik, 
vypustil z hlavy. Prostě se mu rozplynul. 
Chodil za Nitou a přemlouval ji, aby s ním 
odjela do Sydney. Pronajal si pokojík nad 
hospodou, kde jsme pili, a ve svém pečlivém 
stylu měl na stole vyrovnáno devět obálek. 
Sedm z nich bylo nadepsáno dny v týdnu 
a do každé v den výplaty uložil dva dollary. 
To byly peníze na jídlo a na útratu. Do osmé 
obálky dával peníze na činži a do deváté zby-
tek výplaty. Tahle obálka byla nejdůležitější, 
protože v té spořil na letenku do Sydney. 
Většinou se přes týden držel a naplánovaný 
harmonogram své činnosti dodržoval. Večer 
si koupil něco k jídlu, dopřál si dvě nebo tři 
piva a šel spát. Bohužel, dodržet harmono-
gram i přes víkend se ukázalo nad jeho síly. 
V pátek si dal dvě tři piva a pak mu někdo 
koupil čtvrté, páté, šesté a když celé partě 
došly peníze, Fanoušek si vzpomněl, že má 
něco málo v hotovosti „nahoře“. Odvrávoral 
do svého pokoje, vyprázdnil obálky, zachrá-
nil situaci a v pondělí začínal nanovo.

Petr si namluvil holku, Švýcarku, a mezi 
nás skoro nechodil. Já jsem se stal povale-
čem. Sice jsem dostal práci u armády v Lar-
rakiah jako kitchen hand, tedy pomocník do 
kuchyně, ale nevydržel jsem tam ani měsíc. 
Práce to nebyla špatná a nejen, že jsem se 
tam najedl, ale i ubytování jsem měl zadar-
mo. Bohužel, seržant, který kuchyni vládl, si 
jednou povšiml mých nedopnutých knoflíků 
u krku. Košile byla sice armádní, vyfasoval 
jsem ji, jakož i kalhoty a zástěru, ale ten krk, 
který v ní vězel, byl civilní, takže když na mne 
začal seržant řvát, domníval jsem se, že ho 
ohromím, když mu tento fakt sdělím. Neo-
hromilo ho to vůbec. Jako profesionální voják 
byl zvyklý, že se mu nic nesděluje, dokud není 
dotyčný zaměstnanec vyzván, a rozeřval se 
ještě více, že už mu nebylo rozumět ani slo-
vo. Poslal jsem ho do prdele i s knoflíčkama 
a viděl, jak to s ním lomcuje. Že by mi nej-
raději jednu ubalil. To už mně řval přímo do 
obličeje, takže jsem cítil jeho prskání. Bylo 
to nepříjemné a ponižující. Načež, aniž bych 
chtěl – fakt nevím, co se to se mnou stalo 
– cítil jsem, že poodstupuji a hned nato jsem 
mu jednu vrazil. Facku jako řemen. Okamži-
tě se ovládl a přestal řvát. Já jsem pak tohle 
vydával za důkaz, že jsem jednal správně, 
protože jsem si v tu chvíli myslel, že ho trefí 
šlak, a chtěl jsem ho z té nepříjemné situace 
dostat – prostě zachránit. Bylo mi to ovšem 
houby platné, protože v Austrálii se švejko-
vina nenosí, ani neoceňuje, a tak jsem přišel 
o džob. Málem také o zub, protože když jsem 
odcházel, tak už na mne za branou čekali čty-
ři vojáci a ti mně dali takovou nakládačku, že 
se mi zub čtrnáct dní viklal. Kdybych neuměl 
rychle utíkat, tak jsem snad o něj i přišel. Tak-
hle jsem přišel jen o pár triček, rezervní boty 
a kartáček na zuby. Kufr jsem měl naštěstí už 
u Mydlinky.

Pak se ze mne stal ten povaleč. Chodil 
jsem už ráno do hospody a vždy tam seděl 
někdo, kdo si chtěl popovídat, a pivo mi 
koupil. Poznal jsem důkladně celou českou 
partu, která v Darwinu žila. První do hospo-
dy chodil Ponorka, který už deset minut před 
otevřením netrpělivě přešlapoval před vcho-
dem a čekal, kdy to vodmáznou. Pak se hned 
hnal k pultu, kde už mu barman naléval do 

Vzhůru dolů aneb moje cesta za lepšími zítřky – 24. díl
Stanislav Moc

skleničky whisky a pomohl mu ji donést až 
ke rtům. Jinak by ji Ponorka určitě vybryn-
dal, jak se mu třásly ruce. Po vypití se jako 
zázrakem uklidnil, ruce se mu přestaly třást 
a po zbytek dne už pil jenom pivo. Dokázal 
v hospodě sedět celý den a ještě si večer před 
odchodem koupit karton piva na cestu. Jed-
nou si šel s tím kartonem lehnout do parku 
a dal si jej pod hlavu, aby mu ho nikdo neu-
kradl. Jak tak ležel a pozoroval hvězdy nad 
hlavou, usnul. Probudil se k ránu zimou a 
pod hlavou měl kámen...

Stalin chodil do hospody před 
obědem také a pak samozřejmě 
kluci, kteří byli v Darwinu na 
dovolené z buše. Ostatní přichá-
zeli až odpoledne podle toho, 
kdy jim končila práce. Někdy 
také přišel Jirka z přístavu, který 
pracoval na šichty. Nejhorší pro 
něj byla noční, protože musel 
odejít v nejlepším, kdy jsme 
buď odcházeli do Knickerboke-
ru, nebo kupovali kartony piv a 
šli někam na skály nad mořem. 
Párkrát se Jirka vrátil, protože si 
v práci jenom odpíchl na píchač-
kách a zase zmizel. Než mu na to 
přišli a vyhodili ho. On a já jsme 
měli auta, takže jsme všechny 
vozili. Jednou jsme pili v Para-
pu, kde měli zahradní pivnici a 
hrál tam k poslechu band, a jako 
obvykle jsme nakoupili před 
zavírací hodinou pár kartonů, 
že je půjdeme vypít na skály u Night Cliffu. 
Měli jsme už trochu přebráno a Jirka drcnul 
autem při vyjíždění do auta před ním. Škoda 
žádná, ale majitelka auta chtěla volat policii 
a lehla si mu před auto, aby nemohl odjet. 
Měli jsme co dělat, aby ji nepřejel...

Já jsem to na Night Cliffu tolik neznal, a 
tak jsem jel za ním. Obě auta plná a Jirka to 
mydlil skoro stovkou (mil), že jsem měl co 
dělat, aby mi neujel. Jeli jsme už po prašné 
silnici, takže vířil za sebou kotouče prachu 
a já se ho držel jako klíště. Jel jsem hned za 
jeho koncovými světly. Jak jsem byl opilý, 
tak jsem tušil, že když mi ujede, už ho nena-
jdu. Kamarádi mě povzbuzovali: „Neztrať 
ho, víš že veze pivo!“

Náhle Jirka zastavil tak prudce, že jsem to 
jen tak tak ubrzdil a stejně to musel strhnout 
doleva, abych do něj nevletěl. Vylezli jsme a 
chtěli vědět, co se děje.

„Co by se dělo, nic se neděje! Akorát že 
už před hodnou chvílí jsem sjel z cesty a 
nemůžu ji najít! Vůbec nevím, kde jsme!“

Prošli jsme se kolem a zjistili, že jsme 
zastavili deset metrů před skalním převisem 
do moře...

Od té chvíle jsem si na pití dával pozor. Ze 
začátku to nebylo lehké, protože jsem spal 
na pokoji u Slováka Petera, který pracoval 
v ubytovně a měl u sebe volnou postel. Mohl 
mě na ni ovšem propašovat až po desáté, kdy 
odešel jejich manažer domů. Do desíti jsem 
neměl kam jít, a tak jsem seděl v hospodě 
s kamarády. Ráno mě Peter vyhodil před šes-
tou a já bloumal po Darwinu do deseti než 
to „odmázli“ ve Vicu. Naštěstí jsem si brzo 
nabalil Dianu, která mě pak vzala k sobě a já 
mohl chodit domů, kdy jsem chtěl.

Diana byla „hipířka“, jak se tenkrát říkalo 
mládeži, která hledala alternativní cestu žití. 

Bydlela s partou hipíků ve velikém domě za 
centrálním distriktem, kde měla svůj pokoj 
a do toho si mě odvedla. Žilo se mi dobře, 
protože Diana na rozdíl od ostatních nájem-
níků pracovala. Celou noc jsme se milovali, 
ráno mi dala pusu a odešla do práce. Já jsem 
vyspával do oběda a teprve pak jsem někam 
šel. Vracel jsem se pozdě odpoledne, kdy už 
Diana byla doma, a já věděl že hipíci budou 
vařit večeři. Vařili dost neortodoxně. Do vel-
kého hrnce se nalila voda a každý do toho 
dal, co zrovna ten den někde našel nebo 

ukradl. Nosili většinou brambory a různé 
zeleniny, maso bylo velice zřídka. Povět-
šině sehnali od řezníka zadarmo kosti a ty 
se vyvářely s tím. Když se směs povařila a 
změkla, ochucovalo se to sójovou omáčkou, 
maggi a solí, ale občas bylo i kari. Po veče-
ři si všichni sedli do kruhu a začal obřad. 
Rolovala se marihuana a kolovala dokola. 
Mně ji sice také nabízeli, ale já jsem to svin-
stvo nechtěl. Tvrdil jsem, že vím o mnohem 
lepším způsobu jak se zkouřit. Většinou mi 
Diana dala nějaké peníze a já šel na jedno do 
hospody za klukama. To mi bylo mnohem 
příjemnější, než sedět s hipíkama a pořád se 
pochechtávat.

Jednou jsem se vrátil trochu později než 
obvykle, a také v náladě, takže mě přemlu-
vili, abych to zkusil. Kouřil jsem, ale místo 
veselé nálady se mi udělalo špatně. Zvracel 
jsem a prosil Dianu, aby zavolala ambulan-
ci. Hipíci se hrozně lekli a zamkli nás oba 
ve sklepě, abychom nikam nemohli. Měli 
hrůzu, že bych v nemocnici vyžvanil, po čem 
se mi udělalo špatně, a policie by je přišla 
sebrat. Mně bylo tak, že jsem se obával, že 
umřu. Skutečně jsem cítil, jak umírám. Dia-
na mě celou noc dávala na čelo mokrý ruč-
ník a já ho vždy tak rozhicoval, že ho musela 
znovu a znovu máčet ve studené vodě. Mám 
dojem, že tahle procedura mě zachráni-
la. K ránu se mi udělalo lépe, ztratil jsem 
horečku a usnul. Od té doby jsem se „trávy“ 
už nikdy nedotkl a o hipících a jejich kultuře 
přestal mít iluze. Byli by mě klidně obětova-
li, aby se jim nic nestalo. Tohle mínění jsem 
si neopravil ani později, když jsem jezdil 
navštěvovat kamaráda Karla do hipířské 
komunity Utopie v Queenslandu a málem 
se tam odstěhoval. 

Diana mě milovala a já jsem to věděl, ale 

já ji ne, a měl jsem z toho výčitky, že ji využí-
vám. Věděl jsem, že jako správná hipířka 
vyznává koncept volné lásky, ale teď, co jsme 
se poznali, se držela jenom mne a vlastně 
mě živila. Jednou jsme se milovali obzvlášť 
vášnivě a dlouho a já dostal své výčitky, a 
tak jsem se jí zeptal, jestli spí ještě s někým 
jiným než jen se mnou. Ptal jsem se jen 
tak pro formu. Myslel jsem si, že odpověď 
znám... K mému překvapení však odpově-
děla, že ano, a když uviděla můj údiv rychle 
dodala: „...ale strašně málo!“

Přestal jsem mít výčitky. Naopak, začalo 
mi vadit, že nejsem jediný...

Kluci z party mi ji záviděli, protože byla 
hezká, štíhlá a vydržovala si mě. Takové 
partie se hledaly těžko. Nejvíce mi ji záviděl 
Pavel, který přijel za Kasírou až z Melbour-
ne, ale Kasíra mezitím dostal džob na Gove 
a Pavel teď na něj čekal, až přijede na dovole-
nou do Darwinu a pomůže mu sehnat práci. 
Dianu znal, protože jsme každou neděli hrá-
li fotbal a ona se na mne chodila dívat a po 
fotbale s námi chvíli seděla. Tu fotbalovou 
jedenáctku dal dohromady pan Vstap, kte-
rý nám zakoupil i dresy. Jmenovali jsme se 
Bohemians, protože to jméno reprezentuje 
všechny Čechy a protože Slávisti a Sparťani 
mezi námi to přijali jako vhodný kompro-
mis. Ostatně ve městě už byly čtyři řecké 
kluby a jméno Sparta by vypadalo, jako kdy-
by přibyl další řecký klub.

Fotbal jsem hrál rád a šlo mi to, stal jsem 
se takovým rozehrávačem, špílmachrem. 
Franta hrál na spojce a na křídlech jsme měli 
dva rychlé kluky. Jeden byl Švýcar a druhý 
Chorvat. Pavel hrál beka a byl nesmírně tvr-
dý, o něj se rozbíjela většina akcí soupeře. Byl 
to jediný Čech, kterého jsem znal, který hrál 
doma rugby, a ne fotbal, ale tady mu to šlo. 
Naše sláva začala stoupat, když jsme v dar-
winském poháru porazili prvoligovou Con-
cordii 5:3. To už Samuel Vstap na nás vydě-
lával peníze, protože se vsázel na výsledky 
s Řeky. Tenkrát byl Darwin převážně řecké 
město. Však měli Řekové ve fotbalové lize 4 
mužstva a to bylo plných 50 % v této soutěži. 
Také ligu, a fotbal vůbec, řídili.

V dalším zápase došlo k legrační situ-
aci, když nám před zápasem Samuel dal 
každému tabletku vitamínů pro povzbuze-
ní. Dostal ty tabletky od drogisty z města, 
ale místo povzbuzení se nám všem chtělo 
spát! To už jsme prohrávali 4:0 a byl teprve 
poločas. Samuel šílel, ale nedalo se s tím nic 
dělat, a tak rychle něco šoupnul rozhodčímu 
a závěrečný výsledek byl 6:2. To mu stači-
lo, protože se vsadil, že víc jak o čtyři góly 
neprohrajeme (hráli jsme s prvním týmem 
ligové tabulky).

Na dalším tréninku se nám omlouval, že 
ho „ty kurvy řecký doběhly, protože drogista 
byl jeden z nich“...

„No kluci, napadlo by vás, že to je Řek, 
když má blond vlasy jak švédský miminko 
prdel?“ omlouval se.

Pavel mě už delší dobu přemlouval, aby-
ch mu Dianu půjčil, ale odolával jsem všem 
jeho lstivým narážkám. Pak přijel Kasíro a 
měl pro Pavla džob na Gove. To bylo jako 
vyhrát loterii a já mu záviděl. Začali mě 
ohledně Diany zpracovávat oba a jednou mě 
tak opili, že jsem souhlasil. 

„Jo jistě, půjčím vám svou milenku,“ 
mumlal jsem opile s vědomím, že stejně spí, 
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DELI

s kým chce, „...ale! Ale seženete mi práci na 
Gove!“

„Vole, počítej s tím, že už tam děláš!“ tvr-
dil Pavel, který ani nevěděl, kde Gove je.

Druhý den jsem vystřízlivěl a začal se sty-
dět, ale bylo pozdě. Sliby se musí dodržovat, 
to už jsem se v Austrálii naučil. Začal jsem 
celý problém Dianě jemně nadhazovat, ale 
pořád jsem nevěděl, jak na to, a zaplétal se 
do neustálých vytáček, že potřebuji sehnat 
džob na Gove. A že tam vlastně nikoho 
neznám, jen tyhle dva kluky, jenže to s nima 
je hrozně těžký, ale byla by tu možnost, 
i peníze bych si vydělal a slušný, kdyby...

„Kdyby co?“
„Já nevím, jak bych ti to řek ... jsou to 

dobytkove a ty se jim hrozně líbíš, víš...“
Dianě to došlo okamžitě.
„Opravdu ti na tom tolik záleží?“
„Opravdu! Už mě nebaví být pořád švor-

covej a tahat z tebe peníze. Na Gove bych si 
vydělal a hodně...“

„Tak to s nima domluv. Ale jenom s těma 
dvěma!“

Domluvil jsem to ten samý den, to oprav-
du nebyl problém. Mezitím mi Department 
of Main Roads nabídl práci u zeměměřič-
ské party. V tu chvíli jsem netušil, že si mne 
vyžádali kluci z party, kde dělal Kulisák. 
Bylo jich v desetičlenné partě šest Čechů a 
předpokládali, že jim vždy večer u táborá-
ku bude s mou kytarou veseleji. Vzal jsem 
to okamžitě. Věděl jsem, že u survey party 
platí 180 dolarů na ruku každých čtrnáct dní 
a to bylo dvakrát tolik než kde jinde. Hned 
druhý den jsem prodal auto za 320 dolarů, 
protože do buše jsem si ho vzít nemohl. Za 
utržené peníze jsem si koupil pracovní oble-
čení a pár maličkostí, o které jsem předtím 
přišel, když jsem zahodil batoh a utíkal před 
rozzuřenými vojáky u Larrakiah. Poprvé po 
dlouhé době jsem měl zase peníze v kapse a 
hleděl do budoucnosti s optimismem.

Den před svým odjezdem jsem si všech-
no spakoval a vzal Dianu na parádní veče-
ři. Vyšňořila se na to do toho nejlepšího, co 
měla, a moc jí to slušelo. Tak jí to slušelo, že 
jsem najednou zapochyboval, jestli dělám 
dobře. Seděli jsme v italské restauraci, 
srkali víno i špagety a Diana u toho roni-
la slzy. Věděla moc dobře, že mě ztrácí, a 
nechápala proč. Vždyť přece udělala všech-
no, co jsem po ní chtěl...

pokračování příště

HLASUJME PRO EDU VOKURKU!
VE¤EJNÁ VOLBA NEJLEP·ÍHO JAZZOVÉHO HOUSLISTY 

Kdo zná tohoto skvûlého jazzového houslistu a baviãe
(hrál nám zde na Masaryktownu na Vánoãním veãírku v roce 2004) a 
chce Edovi po internetu pfiidat svÛj hlas ve volbû nejlep‰ích jazzov˘ch 

hudebníkÛ National Jazz Awards 2006 – staãí kliknout na 
www.nationaljazzawards.com/vote/vote1.php 

a v kolonce Violinist of the Year vybrat jméno EDA VOKURKA. 

Edo, drÏíme palce!

Jazzový houslista s čardášovým srdcem
Eda Vokurka představuje unikátní smě-

sici evropských klasických houslí a severo-
amerického swingu. Na čistého jazzmana 
je příliš emocionální a nadšený. 

Když v Praze, kde se narodil, studoval 
v padesátých letech na konzervatoři kla-
sické housle, šlo mu to výborně od samé-
ho začátku. Vystudoval s vyznamenáním 
a v roce 1957 zvítězil v celostátní soutěži 
v oboru klavír / housle, když bravurně před-
nesl Houslový koncert Charlese Augusta 
de Beriota. 

Jeho talent mu brzy otevřel dveře do 
mnoha pražských koncertních síní a též do 
rozhlasu a televize. 

Když se v roce 1967 rozešel s českoslo-
venským reálným socialismem a za svou 
novou vlast si zvolil Kanadu, netrvalo dlou-
ho a stanul na pódiu vedle takových legend, 
jakou byl v 70. letech Joe Venuti, v někdej-
ším věhlasném torontském jazzovém klu-
bu „Bourbon Street“. 

V 80. a 90. letech se Ed Vokurka  z hlav-
ní jazzové scény poněkud vytratil a hrál jen 
při soukromých příležitostech a pravidelně 
vystupoval v Mimico Cruising (Yacht) Club. 
O to zajímavější je ovšem jeho comeback: 
v nedávné době jste jej mohli slyšet a vidět 
v nově zrenovované Roy Thomson Hall a 
rovněž v několika předních torontských 
jazzových klubech: „GATE - 403“, „THE 
REX HOTEL“, „DISTILLERY HISTO-
RICAL DISTRICT“ a v prestižním „MON-
TREAL BISTRO & JAZZ CLUB“.

Edovo portfolio se honosí i pozváním na 
světoznámý Stratfordský festival, kde se 
svým bandem sehrál několik sólových celo-
večerních koncertů.

V současné době vede Eda Vokurka 
svůj jazzový kvintet „Violin Swing & Jazz 
Ensemble“ a hraje přesně ten styl hudby, 
který vyplývá už z vlastního názvu kapely a 
který přitahuje milovníky pařížské tradice 
Hot Club ze 30 let, zejména pak legendár-
ního kytaristy Django Reinhardta či feno-
menálního swingového houslisty Stepha-
ne Grappelliho. 

Edova mnohostrannost je dobře znát, 
když si poslechnete jeho vystoupení s jeho 
druhou skupinou pod názvem „The Cafe 

Society“, jež čerpá svůj repertoár a styl 
z  časů francouzských šansonů, populár-
ních broadwayských muzikálů a vídeň-
ských operet z počátku 20. století.

Eda Vokurka je nejen jazzman, ale též 
bavič, který vás strhne svou energií a nad-
šením pro svou muziku! 

Kromě výborného houslisty je Eda 
Vokurka rovněž držitelem akademického 
titulu Master of Applied Arts & Sciences 
(M.Sc.) a než odešel do penze (přesněji 

řečeno, než dal definitivní přednost muzice 
před vším ostatním), byl téměř 30 let pro-
fesorem na torontské Humber College of 
Applied Arts and Technology. 

Dodnes je aktivním sportovcem – jeho 
láskou je mít vítr v plachtách a prohánět 
se po nekonečných kanadských vodních 
pláních. V zimě pak pravidelně zaměňuje 
brázdění vln za brázdění sjezdovek, a to 
jak v domovském Ontariu, tak i na stráních 
velehor...   ¤ 
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 PRAHA – Sociální demokra-
té vyzvali ministra spravedlnosti Pavla 
Němce (US-DEU), aby vyřešil chybu 
v trestním zákoníku. Nelíbí se jim, že 
z předlohy vypadl paragraf postihující 
tunelování firem. Pokud nebude mít ČSSD 
záruky, že bude mezera v zákoníku do voleb 
odstraněna, celý kodex odmítne. 

ÚSTÍ NAD LABEM – Severočeští 
celníci vrátili zpět do Německa další 
kamion s nelegálním odpadem. V Dubí 
na Teplicku tak čekají na návrat do soused-
ního země ještě dva nákladní vozy. Řekl to 
mluvčí severočeských celníků Jiří Nejedlý. 
Severočeští policisté ve spolupráci s celní-
ky začali od druhé poloviny února důsled-
něji kontrolovat kamiony a nákladní auta 
přijíždějící z Německa. Z Ústeckého kraje 
doposud vrátili celníci dvě auta s nákladem 
odpadu. Policisté na hranicích s Němec-
kem zaznamenali po zpřísnění kontrol 
několik pokusů o převoz odpadu do Čech. 
Zadrželi jeden kamion u přechodu Pome-
zí nad Ohří na Chebsku. Řidič tvrdil, že si 
jen zkracuje cestu a jeho cílem je Německo. 
Podle dokladů měl však převážet potraviny 
a nikoliv odpad, plasty, papír a podobně.  

PRAHA – Občanští demokraté by 
v Praze podle aktuálních preferencí zís-
kali 31 procent a byli by jasnými voleb-
ními vítězi. Druhá ČSSD na svého rivala 
ztrácí 14 procent. Vyplývá to z průzkumu 
agentury STEM pro Českou televizi. O tře-
tí místo se podle šetření v metropoli dělí 
komunisté se zelenými, obě strany by zís-
kaly hlas od 11 procent pražských voličů. 

PRAHA – Soud v Česku dostane zřej-
mě vůbec první žalobu kvůli nerovnému 
zacházení a diskriminaci v práci kvůli 
pohlaví. Na společnost Pražská tepláren-
ská ji kvůli postupu při výběrovém řízení 
na funkci finančního ředitele podala Marie 
Čauševićová. Jednapadesátiletá Čauševićo-
vá se dostala mezi pět kandidátů. Při poho-
vorech ji dva ze čtyř členů představenstva 
vyhodnotili jako nejlepší. Představenstvo 
se ale pro nikoho nerozhodlo a vyhlásilo 
další výběr. Čauševićová je přesvědčena 
o tom, že při rozhodování představenstva 
hrálo roli to, že je žena. 

BRATISLAVA – Jednotkou na kandi-
dačnej listine ANO pre parlamentné voľ-
by bude žena, povedal to predseda stra-
ny Pavol Rusko. Ambíciou byť lídrom sa 
netají podpredsedníčka strany Eva Černá. 
ANO si pre zostavenie kandidátky zvolilo 
„zipsový“ systém, čo znamená, že sa budú 
na nej striedať zástupcovia oboch pohlaví. 
Podľa Ruska, k takémuto postupu ANO 
inšrovalo KDH a ich postoj k ženám v poli-
tike, keď na ich kandidátke na prvých 14 
miestach nie je ani jedna žena. 

BRATISLAVA – Národná banka Slo-
venska bude mať čoskoro nového vicegu-
vernéra. Doterajšej viceguvernérke Elene 
Kohútikovej sa končí jej šesťročné funkčné 
obdobie a minister financií Ivan Mikloš do 
funkcie navrhol svojho terajšieho štátneho 
tajomníka, ekonóma Vladimíra Tvarošku. 
Návrh však bude ešte musieť schváliť par-
lament. 

PRAHA – Vrchní soud v Praze potvrdil 
výjimečné tresty za vraždu sedmnáctile-
té studentky Kamily Čentákové. Tři její 
vrstevníci jdou definitivně za mříže na 
20 a 18 let. Kamarádku loni v lednu ubo-
dali a podřezali před domem jejích rodičů 
v severočeské Bílině. 

 PRAHA – Kvůli podezření 
z korupce ve státní správě detektivové 

z Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu (ÚOOZ) zatkli několik lidí. Jde 
o dva zaměstnance ministerstva dopravy 
a pět podnikatelů či lobbistů. Zadržením 
sedmi lidí vyvrcholila pětiměsíční akce 
s krycím názvem Antropoid. Skupina 
zadržených se podle serveru Aktuálně.cz 
pokoušela v posledních měsících ovlivňo-
vat rozhodování státu pomocí úplatků, a to 
především na ministerstvech zemědělství a 
dopravy. 

PRAHA – Česká ekonomika se díky 
skvělým výsledkům zahraničního obcho-
du dostala mezi evropské ekonomické 
tygry. Uvedli to ekonomové oslovení ČTK. 
Loňský růst HDP o šest procent je pod-
le nich výrazným překvapením a dobrou 
zprávou pro zahraniční investory. 

PRAHA – Průměrná hrubá měsíční 
mzda v České republice se loni zvýšila na 
19 030 korun, oznámil Český statistický 
úřad. V meziročním srovnání to předsta-
vuje růst o 5,5 procenta, což je podle statis-
tiků historicky nejnižší zvýšení od vzniku 
samostatné ČR. 

PŘEROV – Na vojenském letišti v Pře-
rově se představily nové bitevní a trans-
portní vrtulníky Mi-35 a Mi-171, které 
Česko nedávno dostalo v rámci splácení 
ruského dluhu. V husté vánici doprová-
zené silným větrem stroje předvedly řadu 
manévrů a na konci přehlídky z nich před 
očima představitelů ministerstva obrany a 
několika poslanců slanila do závějí vojen-
ská jednotka. 

 PRAHA – Británie považuje 
Českou republiku za silného a spolehli-
vého spojence v Evropské unii i NATO. 
V Praze to prohlásil britský premiér Tony 
Blair. Ocenil dobré výsledky české eko-
nomiky a také práci předsedy vlády Jiřího 
Paroubka (ČSSD), na jehož pozvání přijel 
do české metropole na sraz levicových lídrů 
Evropy a podpořit ČSSD před volbami. 

PRAHA – Výslovný zákaz propaga-
ce komunismu a nacismu zatím platit 
nebude. Poslanecká sněmovna, v níž 
mají navrch KSČM a ČSSD, zamítla pří-
slušnou novelu trestního zákona, kterou 
jí předložil Senát. Poslanci o zamítnutí 
rozhodli až v opakovaném hlasování nej-
těsnější většinou, když pro bylo 68 ze 135 
přítomných poslanců. Pro zamítnutí hla-
sovali podle očekávání všichni komunisté 
s většinou sociálních demokratů, zástupci 
ostatních stran byli proti. 

PRAHA – V případu údajné korupce 
ve státní správě bylo obviněno šest lidí. 
Mezi trestně stíhanými jsou i dva úředníci 
z ministerstva dopravy. Podle informací 
ČTK policie navrhuje pro všech šest vazbu. 
Sedmá osoba byla prý již ve čtvrtek vyslech-
nuta a ještě večer téhož dne bez obvinění 
propuštěna. 

NEW YORK/PRAHA – Nejbohatším 
člověkem na světě zůstává s majetkem 
v hodnotě 50 miliard dolarů šéf softwa-
rového gigantu Microsoft Bill Gates (50 
let). V čele žebříčku zpracovaného časo-
pisem Forbes se objevil již podvanácté. 
Počet dolarových miliardářů loni stoupl 
o 15 procent na rekordních 793 lidí a popr-
vé se mezi nimi objevil i Čech Petr Kell-
ner (41). S majetkem tři miliardy dolarů 
se umístil na 224. místě, uvedl Forbes na 
svých internetových stránkách. Kellner byl 
dlouhá léta vlastníkem PPF, loni na podzim 
ale získal pět procent mateřské firmy PPF 
Group Jiří Šmejc, někdejší spoluvlastník 
TV Nova. Hodnotu firmy podle tohoto 

obchodu odhaduje tisk nejméně na 100 
miliard korun, tedy asi čtyři miliardy US 
dolarů. 

BRATISLAVA – Na bleskovú návšte-
vu Slovenska včera neskoro večer pri-
cestoval britský premiér Tony Blair. Pre 
slovenskú vládu to bola významná udalosť, 
pre britského premiéra sa v Bratislave len 
končil jeden z jeho dlhých pracovných dní. 
Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda vče-
ra takmer celý deň strávil v bratislavskej 
ružinovskej nemocnici so zlomeninou 
nohy, ktorú si privodil počas víkendovej 
lyžovačky. „Pracoval a študoval podklady 
na stretnutie s britským premiérom Tonym 
Blairom a rehabilitoval,“ povedal jeho 
hovorca Martin Maruška. 

BRATISLAVA – Dodávatelia auto-
mobilky Kia už s advokátmi pripravujú 
podanie proti Slovenskej republike. 
Hovorca spoločnosti Kia Dušan Dvořák 
včera ešte nevedel, ktorý arbitrážny orgán 
sa bude sporom o štátne dotácie zaoberať, 
malo by sa tak však stať v najbližšom čase. 
Dodávatelia sa rozhodli štát žalovať, keď 
minister hospodárstva Jirko Malchárek 
v stredu po rokovaní vlády opätovne vyhlá-
sil, že Slovensko im neposkytne žiadne 
investičné stimuly. „Spoločnosť Hyun-
dai/Kia, ako aj naši dodávatelia, sú stále 
presvedčení, že na základe investičnej 
dohody majú nárok na štátnu podporu,“ 
povedal Dvořák. Pripustil, že formulácie 
v zmluve sa môžu vykladať rôzne. 

 BRATISLAVA – Na vysvetľujú-
cu kampaň o zavedení eura by Slovensko 
malo minúť 4 milióny eur, čo je zhruba 
150 miliónov korún. Polovicu zaplatí únia. 
Splnomocnenec vlády na prijatie eura Ivan 
Štefanec pripúšťa, že v Európe sa na takúto 
kampaň vynakladá viac. Telekomunikačné 
firmy na kampane súvisiace so zmenou 
značky vynaložili vyše 400 miliónov. 

 PRAHA – Většinu České repub-
liky zasáhlo silné sněžení, které zkom-
plikovalo dopravu. Sníh přerušil provoz 
na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni. 
Zpoždění měly také vlaky a autobusy. Silni-
čáři udržovali cesty sjízdné s vypětím všech 
sil. S přívaly sněhu se potýkali nejen Češi, 
ale také Němci, Italové a Skotové. Jinde 
v Evropě, například ve Francii, zase hrozily 
záplavy. 

 HRADEC KRÁLOVÉ – V Hrad-
ci Králové opět praskl horkovod a asi 
1240 domácností se ocitlo bez tepla a tep-
lé vody. Potrubí se odpoledne sice podařilo 
opravit, ale po napuštění vody se nedaleko 
poruchy objevily další drobné netěsnosti. 
Dělníci proto vodu museli vypustit a prask-
liny zavařovat. 

PRAHA – Sociální demokracie může 
při prezidentských volbách v roce 2008 
navrhnout i člověka, který není členem 
strany a který bude umět získat podporu 
napříč celou společností. Premiér a voleb-
ní lídr ČSSD Jiří Paroubek tak reagoval na 
slova expremiéra Miloše Zemana, který 
kandidaturu na Hrad v neděli definitivně 
odmítl. 

PRAHA – Dva členové sociální demo-
kracie, kteří jsou podezřelí z korupce 
ve státní správě, podle premiéra Jiřího 
Paroubka (ČSSD) zklamali morálně a 
politicky a ve straně skončili. Už v pátek 
grémium nejsilnější vládní strany vyzvalo 
mateřské organizace obou obviněných na 
Vysočině, aby co nejrychleji ukončily jejich 
členství ve straně. 

 PRAHA – Nájemné v  bytech 

s regulovanými činžemi se bude od led-
na 2007 do roku 2010 zvyšovat v průmě-
ru o 14,2 procenta ročně. Rozhodla o tom 
sněmovna. Příslušnou předlohu schváli-
la i s doporučením Senátu, který odmítl 
umožnit od roku 2011 regulovat nájemné 
i v bytech, kde už nyní činže regulovány ne-
jsou. Regulované nájemné se vztahuje na 
750 000 bytů, což je zhruba pětina bytové-
ho fondu. Zákon ještě musí podepsat prezi-
dent. 

PRAHA – Porodné by se mělo zvýšit 
z 8600 na 17 500 korun a rodiče většiny 
prvňáků budou asi dostávat tisícikoru-
nu na nákup školních pomůcek. Počítá 
s tím novela, kterou schválila sněmovna, a 
to i s pozměňovacími návrhy Senátu. Nyní 
předlohu posoudí prezident.  

PRAHA – Dnešní den se do statis-
tik úmrtí při požárech zapsal černým 
písmem – stejně jako 2. února zemřeli 
v Česku čtyři lidé. Podle mluvčího čes-
kých hasičů Petra Kopáčka je takový počet 
mrtvých během jednoho dne letos zatím 
nejvyšší. Tři lidské životy si vyžádal ranní 
požár ubytovny v pražském Zličíně, další 
člověk zahynul v Liberci – Vratislavicích 
při dopoledním požáru ve skladu benzino-
vé pumpy. Zatím nejtragičtějším dnem byl 
pro hasiče 2. únor, kdy museli likvidovat 
oheň v bytě v panelovém domě na sídlišti 
Opatov v Praze 11. Tři údajní narkomani 
v něm uhořeli, čtvrtý těžce popálený muž 
zemřel na následky zranění způsobených 
skokem z 11. patra. Požár podle policie 
způsobili úmyslně jiní dva narkomani ve 
věku 28 a 29 let, které policie ve čtvrtek 
obvinila z obecného ohrožení. Jsou ve vaz-
bě, a hrozí jim až 15 let vězení. 

PRAHA – Pražští celníci ve skladě 
v Praze 4 zabavili zřejmě největší zásilku 
padělaného zboží v historii. „Jde o stati-
síce padělků bot světových značek, jejich 
hodnota se může vyšplhat až do stovek 
milionů korun,“ řekl ČTK mluvčí pražské 
celní správy Zdeněk Málek. Doplnil, že 
zboží je uskladněno na ploše 640 metrů 
čtverečních a dosahuje až do výše šesti 
metrů. Více padělků na jednom místě pod-
le něj celníci zatím nenašli. Celníci utajený 
sklad objevili již v pondělí. Sklad v Praze 4 
– Braníku patří podle informací ČTK viet-
namským obchodníkům. 

HRADEC KRÁLOVÉ – Východočeští 
policisté vyšetřují vraždu starostky obce 
Liberk na Rychnovsku Jany Malé. Ženu 
nalezli lidé ráno v jejím rodinném domě. 
Znalec potvrdil, že zemřela násilnou smrtí, 
řekla ČTK mluvčí rychnovské policie. 

PRAHA – Bývalý generální sekretář 
ministerstva zahraničí Karel Srba byl 
u pražského městského soudu zproš-
těn obžaloby z korupce v kauze údajně 
předražených zakázek na rekonstrukci 
českých zastupitelských úřadů. S ním 
bylo osvobozeno i dalších osm lidí. Srba je 
nadále stíhán za přípravu vraždy novinářky 
Sabiny Slonkové, která o jeho působení na 
ministerstvu zahraničí psala kritické člán-
ky, upozorňovala mimo jiné i na podezřelá 
výběrová řízení na rekonstrukci ambasád. 
Za přípravu její smrti byl Srba odsouzen 
k osmiletému vězení, Nejvyšší soud však 
nedávno verdikt z popudu nejvyšší žalob-
kyně, která žádá přísnější trest, zrušil a 
vrátil případ odvolacímu soudu. Kvůli roz-
hodnutí Nejvyššího soudu byl Srba nedáv-
no převeden z výkonu trestu zpět do vazby. 

PRAHA – Lékaři dostanou od dubna 
za péči o nemocné více peněz. Ministr 
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zdravotnictví David Rath novinářům řekl, 
že novela úhradové vyhlášky umožní, aby 
lékaři poskytli nemocným oproti loňsku 
o pět procent péče více a napsali jim o osm 
procent léků více. Text vyhlášky schválila 
v pondělí legislativní rada vlády. 

WASHINGTON – Hodinové roko-
vanie premiéra Mikuláša Dzurindu a 
amerického prezidenta Georgea Busha 
v Bielom dome nemalo žiadny konkrét-
ny výsledok. Bush si síce pozorne vypočul 
Dzurindove slová, že Slováci čakajú na 
konkrétne kroky, ktoré by viedli k zruše-
niu vízovej povinnosti, ale nesľúbil žiaden 
výrazný pokrok. Dzurinda na to reagoval, 
že musíme byť trpezliví a realistickí. Jedi-
nou zmenou by malo byť predĺženie trvania 
pracovných víz z jedného na tri roky. Dru-
hou témou ich rozhovoru bola vzdelanost-
ná ekonomika. Dzurinda so sebou do USA 
zobral desať akademikov, ktorí si mohli vo 
Washingtone pozrieť, ako je financovaná 
veda a výskum, špeciálne v zdravotníctve. 
Okrem toho hovorili o Iráne, Iraku, Bielo-
rusku. 

 PRAHA – Rozhodnutí sněmov-
ny, která definitivně umožnila lidem 
stejného pohlaví uzavírat registrované 
partnerství, vzbudila v jednacím sále 
i kuloárech silné emoce. Zatímco přízniv-
ci normy z řad gayů a lesbiček i zákonodár-
ců se netajili radostí, že norma po mnoha 
neúspěšných pokusech konečně začne pla-
tit, odpůrci homosexuálních svazků dávali 
najevo obavy z ohrožení tradiční rodiny. 

PRAHA – Bývalý sportovní manažer 
fotbalové Viktorie Žižkov Ivan Horník 
dostal za korupci sedm měsíců věze-
ní s podmíněným odkladem na pět let, 
pokutu ve výši 900 000 korun a zákaz 
činnosti na deset let. Rozhodl o tom 
Obvodní soud pro Prahu 3, podle nějž Hor-
ník nabízel úplatky rozhodčím a delegátům 
fotbalového svazu. Chtěl, aby ovlivňovali 
zápasy ve prospěch žižkovského klubu. 
Soud rozhodl i o vině deseti rozhodčích a 
delegátů, kteří si podle něj nechali úplatek 
slíbit. Všem uložil podmíněné tresty, poku-
ty a zákazy činnosti. 

BRATISLAVA – Slovensko-český 
dokumentárny film Sila ľudskosti – 
Power of good, o Angličanovi Nicholasovi 
Wintonovi, ktorému sa podarilo zachrá-
niť cez vojnu 669 slovenských a českých 

židovských detí pred istou smrťou a nájsť 
im nové rodiny vo Veľkej Británii, získal 
cenu Christopher award 2006. Tvorco-
via filmu Patrik Pašš a Matej Mináč si toto 
prestížne ocenenie prevezmú zajtra na 
galavečere v New Yorku. 

HRADEC KRÁLOVÉ – Třiačtyřice-
tiletou starostku obce Liberk na Rych-
novsku Janu Malou, kterou nalezli lidé 
zavražděnou v úterý ráno v jejím domě, 
zabil mladistvý pachatel. Policie již mla-
díka obvinila z vraždy. Hrozí mu maximál-
ně deset let vězení. S ohledem na zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže policie 
neuvedla k pachateli ani okolnostem vraž-
dy žádné bližší informace. 

 PRAHA – Půlhodinová stávka 
strojvůdců od 12:00 hodin zastavila 332 
vlaků, což je 78 procent spojů, které měly 
kolem poledního jet. Protest proti novele 
zákoníku práce se tak dotkl 4,8 procenta 
z 6870 vlaků, které ČD v průběhu celého 
dne vypravily. Vlaky nabraly v průměru 
zpoždění 15 až 20 minut. 

PRAHA – Šéf nebezpečného gangu 
zločinců David Berdych vyslechl odsu-
zující rozsudek v další ze svých několika 
kauz. Má jít na deset let do věznice s ostra-
hou. K dřívějšímu pětiletému trestu vězení 
za vydírání podnikatele přidal soud Berdy-
chovi dalších pět let odnětí svobody za pře-
chovávání padělků pětitisícových banko-
vek. Obžalovaný s verdiktem nesouhlasí, 
případ bude mít dohru u vrchního soudu. 
Berdych se v současné době zpovídá ze zlo-
činů také u středočeského krajského soudu, 
který projednává rozsáhlou obžalobu na 
36 lidí, včetně elitních policistů. V obžalo-
bě jde o vraždu, loupeže, únosy bohatých 
podnikatelů a přepadání kamionů. Podle 
policie jde o největší případ organizované-
ho zločinu v historii české kriminalistiky, 
Berdychovi hrozí výjimečný trest vězení. 

PRAHA – V České republice loni přiby-
lo rekordních 90 lidí nakažených virem 
HIV. Je to o 18 případů více než v roce 
2004. Na základě poznatků z prvních dvou 
měsíců letošního roku je velmi pravděpo-
dobné, že rekord bude opět překonán, řekl 
ČTK Miroslav Hlavatý, ředitel Domu svět-
la, který o nemocné pečuje. „Každý čtvrtý 
den v roce 2005 byl v Česku zjištěn nový 
případ HIV infekce,“ upozornil. V zemi 
bylo koncem loňského roku evidováno 827 
HIV pozitivních lidí – 650 mužů a 177 žen. 
Letos by počet registrovaných infikova-
ných podle Hlavatého mohl překonat 1000. 
Odborníci odhadují, že ve skutečnosti jich 
může být až desetinásobek. 

 PRAHA – Česká republika 
prohrála arbitráž s japonskou bankou 
Nomura, která požaduje po ČR za zma-
řenou investici do IPB 40 miliard korun. 
Částku, kterou bude muset ČR zaplatit, 
určí arbitři v druhém kole. Tribunál dospěl 
k závěru, že ČR porušila dohodu o ochraně 
a podpoře investic. Nomura žádá miliardy 
kvůli uvalení nucené správy na banku IPB 
a jejímu následnému prodeji finančnímu 
ústavu ČSOB.  

PRAHA – Volební preference dosud 
neparlamentní Strany zelených neustále 
rostou a strana je u voličů již čtvrtým nej-
oblíbenějším politickým subjektem. Pod-
le nejnovějšího průzkumu agentury STEM 
z prvního březnového týdne by zelené voli-
lo přes devět procent voličů, což je o šest 
procent více než počátkem roku. Zelení tak 
v preferencích předstihli lidovce. 

PRAHA – Do symbolické vězeňské 

toľou si strelil do hrudníka. Matka s deťmi 
skonali bezprostredne po čine, v nemocnici 
zomrel aj otec rodiny a páchateľ. Obhliadka 
na mieste tragédie, ktorá sa odohrala v byte 
paneláka na Železničnej ulici, dokázala, že 
bývalý vojak z povolania bodol 31-ročnú 
manželku Máriu minimálne štyrikrát, na 
tele deväťročného Patrika našli vyšetrova-
telia deväť bodných rán, šesťročného Ada-
ma usmrtil jeho otec desiatimi ranami!

 MĚLNÍK – Okresní soud v Měl-
níku přiřkl státní hrad Kokořín a okolní 
pozemky potomkům bývalého majite-
le z rodiny Špačků. Vydání hradu bránil 
Národní památkový ústav (NPÚ), argu-
menty jejich právní zástupkyně však soud 
odmítl. Odhadnout, kdy se případ uzavře, 
podle mluvčí NPÚ Simony Hradilové nel-
ze. 

BRNO – Český Telecom musí zapla-
tit pokutu 80 milionů korun za zneužití 
dominantního postavení na trhu kvůli 
rychlému internetu ADSL. Rozhodl o tom 
antimonopolní úřad, který řešil odvolání 
firmy proti rozhodnutí z roku 2004. Úřad 
původně uložil pokutu 90 milionů Kč. 
Předseda Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina novi-
nářům řekl, že současná nižší sankce lépe 
vystihuje prospěch, který Telecom z pro-
hřešku měl. Verdikt je konečný, Telecom 
se nyní může odvolat ke Krajskému soudu 
v Brně. S rozhodnutím a výší pokuty firma 
nesouhlasí. 

PRAHA – Aktivisté organizace Gre-
enpeace vyvěsili ráno z Nuselského mos-
tu transparent s nápisem „Nejsme sebe-
vrazi – chceme účinný REACH“. Chtějí 
tak apelovat na účastníky konference Svazu 
chemického průmyslu v nedalekém Kon-
gresovém centru Praha, kteří jednají o nové 
chemické politice Evropské unie. Aktivisté 
nesouhlasí s poslední verzí návrhu che-
mické politiky EU (REACH), která nedává 
průmyslu povinnost nahrazovat nebez-
pečné látky, pokud existuje jejich šetrnější 
ekvivalent. Předpis by podle nich měl být 
co nejpřísnější. Takzvaný REACH má od 
1. ledna roku 2008 nahradit 45 současných 
chemických předpisů. V říjnu by o nor-
mě měl rozhodovat Evropský parlament, 
nyní k ní připravují postoje jednotlivé státy 
unie. Předpis se bude týkat zhruba 30. 000 
běžně používaných látek, které se vyrábějí 
v množství nad jednu tunu. Jejich vlastnos-
ti budou muset v průběhu let výrobci pro-
věřit. Ty nejnebezpečnější z nich by pak 
měli přestat úplně vyrábět. Látky považo-
vané za nebezpečné bude nutno testovat a 
budou podléhat povolování. Odpovědnost 
za tuto činnost ponese Evropská chemická 
agentura v Helsinkách. 

BRATISLAVA – Komisia Európskeho 
spoločenstva žaluje Slovenskú republiku. 
Príčinou je malý zákon s 15 paragrafmi 
„o povinnej základnej klasifikácii a pra-
videlnom výcviku vodičov“. Slovensko 
si podľa komisie nesplnilo povinnosť, keď 
túto európsku smernicu neprijalo do nášho 
práva. O zapracovanie smernice do zákona 
sa malo postarať ministerstvo dopravy do 
mája 2004, ale nestalo sa. Nepomohlo ani 
niekoľko upozornení. Teoreticky môže Slo-
vensko dostať aj pokutu 725-tisíc eur (vyše 
27 miliónov korún), ale slovenský zástupca 
pred súdnym dvorom Radoslav Procházka 
hovorí, že bezprostredne to nehrozí. Súdny 
dvor len znovu určí lehotu na zapracovanie 
smernice do nášho práva. 

Zdroje: ČTK, Česká televize, SME.

cely na Václavském náměstí se nechali 
zavřít politici z vládních a opozičních 
stran i známí herci. Podpořili tak kampaň 
společnosti Člověk v tísni, která připomene 
třetí výročí politických represí na Kubě, kdy 
v březnu 2003 bylo na „ostrově svobody“ 
zatčeno 75 představitelů tamní opozice. 

 ŽĎÁRSKO – Sociální demo-
kraté ve Velkém Meziříčí vyloučili ze 
strany Josefa Lázničku, který je pode-
zřelý z korupce ve státní správě. Další 
obviněná z Vysočiny Ludmila Schwarzo-
vá v ČSSD zatím zůstává. O ukončení její-
ho členství ve straně měla jednat mateřská 
organizace ve Vatíně na Žďársku. Místní 
členové se ale raději usnesli, že organizaci 
rozpustí. 

BRATISLAVA – Dôchodky a úrazové 
renty sa od júla zvýšia o 5,95 percenta. 
Vyplýva to zo zákona o sociálnom poiste-
ní, podľa ktorého sa všetky penzie zvýšia 
každý rok od júla o súčet polovice percenta 
medziročného rastu cien a polovice per-
centa rastu priemernej mzdy. Zvyšovať by 
sa mali zatiaľ všetky dôchodky, bez ohľadu 
na ich výšku. V roku 2006 by to znamenalo 
náklady 3,4 miliardy. 

 PRAHA – V Paříži začala jed-
nání v rámci takzvané Curyšské arbit-
ráže, ve které Česká republika žaluje 
japonskou banku Nomura. ČR požaduje 
po Nomuře přibližně 111 miliard korun 
jako náhradu nákladů spojených s nuce-
nou správou v IPB. Informovalo o tom 
ministerstvo financí. V pátek prohrála ČR 
arbitráž, ve které žalovala naopak Nomura 
ČR za zmařenou investici v IPB. 

PRAHA/BERLÍN – Bedny s ostatky 
vojáků německého wehrmachtu, kteří za 
druhé světové války zahynuli na českém 
území, leží v bývalém areálu Severočes-
ké armaturky v Ústí nad Labem. Policie 
nyní zjišťuje, za jakých okolností zde byly 
ostatky uloženy a zda nebyl porušen nějaký 
zákon, informovala ústecká policejní mluv-
čí Veronika Beranová. 

 PRAHA – Státní zástupce 
obžaloval bývalou ministryni zdravot-
nictví Marii Součkovou stíhanou v sou-
vislosti s kauzou Diag Human. Chce, aby 
se před soudem zpovídala z porušování 
povinnosti při správě cizího majetku a ze 
zneužívání pravomoci veřejného činite-
le. Exministryni hrozí tři roky až deset let 
vězení. Součková je stíhána kvůli uzavření 
smlouvy mezi ministerstvem a advokátem 
Zdeňkem Nováčkem. o poskytování práv-
ní pomoci ve sporu s obchodníkem s krevní 
plazmou, firmou Diag Human. Je podezře-
lá z toho, že svým jednáním způsobila státu 
škodu, protože smlouva byla pro stát nevý-
hodná. 

OSTRAVA – Ostravská ODS vyzvala 
náměstka ostravského primátora Jaro-
míra Chalupu (ČSSD) k rezignaci. Na 
hlavičkovém papíru magistrátu si totiž 
stěžoval na péči o svou matku v Městské 
nemocnici Ostrava, která je příspěvko-
vou organizací města. Jednání Chalupy 
považuje ODS za zneužití funkce náměst-
ka primátora a člena rady města. Primátor 
požadavek opoziční strany odmítl. 

BRATISLAVA – Vo Veľkej Lomni-
ci, neveľkej obci medzi Kežmarkom a 
Popradom, sa v nedeľu večer odohrala 
tragédia, ktorá na Slovensku nemá obdo-
bu. Podľa oficiálnych policajných informá-
cií 36-ročný Peter L. nožom zavraždil svoju 
manželku a dvoch maloletých synov, potom 
si prerezal žily na rukách a jatočnou piš-
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Vážený pane redaktore, 
posílám reakci na článek pana Grosma-

na (nazvaný Ohlédnutí za volbami, Nový 
domov 04/2006, str. 13 – pozn. red.). 
Nevím, zda uznáte za vhodné to uveřejnit. 
Je to možná trochu delší, ale něco vyne-
chat by změnilo „point“. 

Vážený pane Grosmane. 
Děláte výbornou muziku a televizní 

pořád „Záběr“ taky s manželkou nemi-
neme, ale po přečtení Vašeho „Ohlédnutí 
za volbami“ bych si dovolil několik pozná-
mek. 

Žijeme v Kanadě od roku 1968. V té 
době kanadský dolar k americkému byl 
v poměru 1:1,04. Přeloženo, kanadský 
dolar platil VÍCE než americký! Byla to 
také doba velkých změn ve zdravotním 
zajištění. Mnoho dobrého bylo zavedeno. 
Ovšem také jiná věc se začínala „zavá-
dět“: DEFICIT! 

Vzhledem k tomu, že naše předchozí 
ekonomické znalosti byly na socialistické 
úrovni, tedy nulové, nás toto slovo nijak 
zvlášť nevzrušovalo. Chyba!! 

Když nás začalo vzrušovat, tak už 
Kanada byla pěkně zadlužena. Oni totiž 
jak Liberálové, tak Konservativci rukou 
společnou a nerozdílnou Kanadu zadlužo-
vali takovým tempem, až se z toho začaly 
protáčet panenky! Absolutním mistrem 
v tomto zadlužování byl konservativní 
předseda vlády Mulroney. Člověk, který 
si získal naše srdce při předvolební debatě 
s liberálním Turnerem.

„To je nás člověk,“ řekli jsme si 
s manželkou a volili jsme ho. Byl jsem (a 
dosud jsem) názoru, že nejen stranická 
legitimace (s výjimkou komunistické) 
je důležitá kvalifikace pro hlavu státu! 
Historie ukázala nade vší pochybnost, že 
žádná politická strana nemá patent na 
dobré či špatné politiky. Je na nás voličích 
to přebrat! Loajálnost jedné straně už 
myslím v moderní době patří tak akorát 
fanouškům sportovních klubů. Volit pod-
le loajálnosti ke straně hlavu státu se stá-
vá nebezpečným a riskantním podnikem! 

Ale zpátky k hospodaření politiků. Na 
konci vlády konservativního Mulroneyho 

Vážený pane Grosmane
se Kanada „vypracovala“ na úroveň, že 
kanadský dolar byl 63 centů amerických a 
roční deficit posledního roku vlády Mul-
roneyho byl 48 miliard. Když vezmeme 
v úvahu, že jsme asi tak 1/10 USA co do 
populace, tak pan Mulroney překonal 
v zadlužení současného presidenta USA 
Bushe. A to je nějaký kabrňák na půjčo-
vání a utrácení, který bez mrknutí oka 
prošustruje 480 miliard ze státní kasy za 
rok navíc, než tam dostane, a ještě tvrdí, 
jak to dobře dělá!! A to prosím přehlédnu 
jeho (Bushovy) další „přednosti“.

Když vrtění hlavou nad tím, jak je mož-
né, že Kanada, tak bohatá země, tak špat-
ně hospodaří, dosáhlo vrcholu, byl zvolen 
liberál Chretien. Což o to, to nebyl důvod 
k nějakému jásání, protože to byl on, který 
byl ministrem financí za vlády Trudeaua, 
který začal s deficitem!! Ale novopečený 
předseda vlády Chretien dosadil na místo 
ministra financí úspěšného podnikatele 
Martina. A ejhle! Za 5 let se vyrovnal roz-
počet a od té doby měla Kanada přebytek 
ve státním rozpočtu!! Slovo, které ve slov-
níku politiků bylo „cizím slovem“! 

Rozhodně nebylo vše perfektní, ale 
aspoň se začala dávat do pořádku státní 
kasa. Někde se začít musí. 

Pan Martin byl jediný politik, který toto 
za 37,5 roku, co jsme v Kanadě, dokázal. 
Myslím, že bylo víc lidí, kteří se na věc 
dívali jako já – ne jen prázdné předvolební 
fráze, ale výsledky!! 

Pan Martin ukázal výsledky a možná 
proto jste viděl, pane Grosman, tolik čer-
vených štítů. 

Teď máme pana Harpera. První dojem? 
Velký dobrák! Jen bohužel mě jeho před-
volební matematika nějak nevychází. 
Nějak toho, co hodlá pořídit a zlepšit, je 
trochu víc, než na co stačí státní kasa. No 
uvidíme. Možná najde ten správný balanc 
v hospodaření. 

Že se nechalo Toronto obalamutit? 
Možná si Toronto ještě dobře pamatuje, 
jak nás obalamutil pan Mulroney! 

Pevně doufám a věřím, že se slovo „pře-
bytek“ ve státním rozpočtu opět nestane 
cizím slovem! 

Vladimír Kalaš, Burlington 

Vítáme Vás mezi našimi čtenáři!
Vážený pane redaktore.
S radostí přikládám šek na předplatné 

vašich českých novin. 
Dávný přítel z jižního Ontaria mně 

poslal dvě vydání Nového domova a něko-
lik vystřižených zajímavých článků. Díky 
němu jsem měl možnost si přečíst články, 
a to nejen v češtině, kterou tady posledních 
30 let postrádám, ale též články chytré, 
někdy „politically incorrect“ (hurá!) a něk-
teré velmi vtipné. Už jsem se dlouho tolik 
nenasmál čtením novin.

Je jenom škoda, že jsem „neobjevil“ vaše 
novinu již dávno. Je to ale pochopitelné 
tady v Ottava Valley, hned vedle Algon-
quin Parku, kde vlci dávaj „dobrou noc“ 
(a několik českých kamarádů se už dávno 
odtud odstěhovalo.)

A tak často hledám správné české slo-
vo, když píšu kamarádům do Čech nebo 

Proč se mají neokomunisté v České 
republice a na Slovensku ušklíbat, že jsme 
všichni žádali Husáka o milost?

Princip kolektivní viny a zejména její 
aplikace na mne osobně mi byly vždy proti 
srsti. Nyní se také dá jen těžko s přesnos-
tí určit, který Čech nevykrádal pohraničí. 
Některé dokumenty z doby ne tak dávné 
jsou ovšem stále dostupné. Nevím tedy, 
proč by měli Češi a Slováci v zahraničí jako 
celek nést nebetyčnou ostudu (doufejme že 
jen hrstky) „upravenců“.

Kdo vlastně jsou ti „upravenci“? Stručně 
Češi a Slováci, kteří dle tehdejších komu-
nistických zákonů nelegálně odešli z Čes-
koslovenské socialistické republiky, za což 
byli socialistickou justicí odsouzeni. Mezi-
tím však v té či oné západní zemi požádali 
o politický azyl, obdrželi status politických 
uprchlíků a nedlouho poté poprosili o milost 
soudruha prezidenta Husáka, zaplatili 
komunistům odstupné a omilostněni začali 
navštěvovat komunistický ráj. Obsažněji to 
vysvětlil pan R. Hedvíček v Novinách č. 170 
a na www.cs-magazin.com. 

(...)
Upravenci žádali o milost režim, který 

jako součást světové sítě socialistické myš-
lenky, má na svědomí kolem 150 milionů 
mrtvých. Podpořili ten systém jak finanč-
ně svými odpustky v tvrdých valutách, tak 
morálně. Jaká to musela být útěcha pro sou-
druhy, kteří možná již v letech osmdesátých 
měli nějaké pochyby o přednostech svého 
zřízení, když viděli, jak uprchlíci, kteří oku-
sili svobodný život na Západě, cenili si ho 
tak málo. Upravenci prodloužili existenci 
viditelného komunistického systému a jsou 
spoluodpovědní za utrpení těch, kteří proti 
komunistům skutečně něco dělali. Je docela 
možné, že žádosti o milost vyvážily dopisy 
žádající propuštění Pavla Wonky.

Vzpomínám si, jak těžko se to vysvětlova-
lo Polákům, Maďarům nebo Ukrajincům. 
Jeden Maďar, uprchlík z roku 1956, nako-
nec pokrčil rameny a řekl: „No, my asi také 
máme mezi sebou pár zrádců.“ STB dobře 
znalo „držitele Masarykova odkazu“. Pokud 
vím, žádná jiná komunistická rozvědka s 
takovým úspěšným nápadem nepřišla. (...) 
Nevíme, nakolik upravenci udávali nebo 
neudávali. Možná, že někteří vůbec ne, 
možná, že někteří jen poskytovali „infor-
mace“. Kdo ví. V každém případě poskytli 
Státní bezpečnosti možnost vydírání. Tato 
možnost, alespoň teoreticky, existuje i dnes 
a mohla či měla by zajímat Australian Secu-
rity Intelligence Organisation.

(...)
Jestli jsou informace pana Hedvíčka 

pravdivé, a není důvodu o nich pochybovat, 
seznamy upravenců stále existují na minis-
terstvu zahraničních věcí v Praze. Vláda ČR 
by je měla, v zájmu vypořádání se s minu-
lostí, zveřejnit. Češi a Slováci v zahraničí 
by o to měli důrazně žádat. Posílat žádosti 
panu ministrovi Cyrilu Svobodovi.

Dá se očekávat, že se mezi námi najdou 
lidé, kteří přijdou s tisíci důvody proti:

Už to je vše za námi, je třeba se dívat 
dopředu, ne do zpětného zrcátka a za minu-
lostí udělat tlustou čáru. V květnu 1945 se 
Heinrich Himmler vzdal Britům a nabídl své 
služby v organizování nového demokratic-
kého Německa. Když mu došlo, že Spojenci 
na tlustou čáru nevěří, spáchal sebevraždu. 
O nějakých pětačtyřicet let později se o něco 

když volám. Taky se český kamarádi moc 
pobavili mojí kanadskou češtinou, když 
jsem poprvé přijel v 1990 s mojí kanad-
skou manželkou. Musím ale přiznat, že 
po „několika výborných českých točených 
s máslovou hlavou“ ta čeština i překládání 
mě šlo líp.

Přeju hodně úspěchů a těším se na vaše 
noviny.

Karel Svoboda, Pembroke, Ont.

Zachovat si čistý štít (zkráceno)
podobného pokusil Pol Pot. Téměř totální 
úspěch v aplikaci tlusté čáry za minulostí 
dosáhli teprve čs. komunisté v roce 1989. 
Výsledky vidíme a ještě několik generací 
bude proklínat ty, kteří si mysleli, že stačí 
zacinkat klíčky od Žiguli. Mohu připome-
nout, že soud v Clevelandu, Ohio, nedávno 
(leden 2006) nařídil deportovat na Ukrajinu 
pětaosmdesátiletého J. Demjaňuka, údajně 
dozorce v nacistickém koncentračním tábo-
ře, který již byl souzen v roce 1988 v Izraeli 
a po odvolání osvobozen, na základě nových 
důkazů. Čas nezmenšuje vinu.

Je to zbytečné, stejně to nezveřejní. To je 
možné, ale tím by se opět ukázalo, co je vrch-
nost v ČR zač a že ten její blábol o demokra-
cii skutečně není nic než blábol. V každém 
případě to stojí za pokus, ať se nemusíme 
stydět, když se nás děti nebo vnuci zeptají 
– a co jsi dělal ty?

Je třeba se sjednotit proti jinému, naléha-
vějšímu nebezpečí . Protože se nikdy neu-
dělal pořádek s udavači Gestapa, převzal je 
následný režim, o nic lepší. Pochybuji, že by 
se upravencům tváří v tvář jinému nebezpe-
čí najednou zpevnila páteř. Naopak, jsem si 
téměř jist, že by ze zbabělosti a materiálních 
pohnutek se svědomím nezatěžující lehkos-
tí přestoupili na víru mohamedánskou či 
čínskokomunistickovolnotrhovou... 

(...)
Zapomeňme na to, bylo těch upravenců 

příliš mnoho v tom Masarykově národě a 
udělá nám to ostudu. No a? Tím větší důvod 
se s tím vypořádat, padni komu padni.

Zveřejnění by mohlo vést k pronásledo-
vání nevinných. Násilí, výhrůžky násilí, 
pomluvy, kbelíky špíny jsou převážně dis-
kusní prostředky levice. Pokud vím, za těch 
150 000 000 mrtvých to z celého „tábora 
míru“ odskákali akorát Ceausescovi. (...)

Jsem zvědav, jestli se najdou takové ty 
výmluvy, jaké byly obvyklé v roce 1988, kdy 
se k dvacátému výročí okupace organizoval 
dopis Gorbačovovi (ať nekecá a stáhne voj-
ska z Československa): „Nemohu, oni by 
pronásledovali mou maminku.“ „A kolik 
je jí let?“ „No, 79.“ Mimochodem, sebralo 
se tenkrát téměř 700 podpisů od exulantů 
z celého světa a v únoru 1989 začali Rusové 
odjíždět.

„Co dělat?“ můžeme se nyní zeptat 
s Leninem. (...) Poslat dopis nebo elektro-
nickou zprávu (Češi tomu říkají e-mail) 
panu ministrovi zahraničních věcí. Adresa, 
jak lidská, tak elektronická, je níže. (...) 

Důležité je mít o tom všem záznam, aby 
pak nějaký méně poctivý mluvčí nemohl 
říct – dostali jsme pouze několik dopisů... 
Proto navrhuji, aby každý, kdo takový dopis 
pošle, poslal kopii na mou adresu. Pokud 
MZV nezareaguje příznivě, máme ještě 
další možnosti, o kterých je zbytečné se teď 
rozepisovat. 

Adresa:
Vážený pan JUDr. Cyril Svoboda 
ministr zahraničních věcí ČR 
Loretánské náměstí 101/5 
118 00 Praha–Hradčany, Czech Republic
E-mail: info@mzv.cz
Moje adresa: 
130 Lambert Street, 
Kangaroo Point 4169, Australia
E-mail: jacko@dialix.com.au

Pavel Jacko, Brisbane, Austrálie
(Plnou verzi tohoto dopisu zájemcům 

můžeme zaslat elektron. poštou či faxem.)
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Dubaj, americké přístavy, rodinka Clintonových
Ota Ulč

Dostalo se nám informace, že americké 
imigrační úřady vyhověly žádosti moha-
medánských teroristů o vystavení stu-
dentského víza – rok či jak dlouho poté, 
co se jim podařilo se letadly strefit do 
mrakodrapů v New Yorku a do Pentagonu, 
načež pak odspěchali do Alláhova ráje do 
zaslouženého objetí čekajících sedmdesá-
ti a dvou panen. Při té příležitosti jsem si 
připomněl Trockému přisuzované rčení, 
že blbost je sice lidské právo, ale že sou-
druh Stalin ho zneužívá. (A víme, jakpak 
to s prostořekým dopadlo.)

Tutéž prvotní reakci vyvolala zpráva, 
že Washington se rozhodl svěřit své pří-
stavy do péče Arabů. Kdo se tady tento-
krát zbláznil? Už delší dobu hořekujeme 
o zranitelnosti našich přístavů, ideálního 
místa teroristů, kam propašovat bombu 
s atomovou, biologickou či chemickou 
náloží, a tak se zasloužit o smrt mnoha 
tisíců životů.

Sice lodě směřující do USA musí pře-
dem elektronicky dodat seznam dovážené-
ho zboží a onen manifest studuje speciální 
centrum ve Virginii a na podezřelé dodáv-
ky upozorní celní správu. Prozatím 42 pří-
stavů v zahraničí, odkud do USA dorazí 
80 procent všech kontejnerů, se zavázalo 
kontrolovat obsah dodávek. Jenže ve sku-
tečnosti to vypadá tak, že víc než jedna 
třetina kontejnerů je pominuta, aniž by se 
cokoliv zjišťovalo. Přitom v Hongkongu 
uskutečněný zkušební pilotní program 
potvrdil, že lze docílit ověření obsahu 
každého kontejneru (jednak pomocí scan-
ning, jednak díky radiation detection), 
aniž by došlo ke zkomplikování přístav-
ního provozu. 

Na americké straně stav bezpečnos-
ti rovněž není příliš radostný. Pobřežní 
hlídka sice může podrobit inspekci kaž-
dé plavidlo blížící se ke břehu a celníci 
mohou na souši prozkoumat obsah každé-
ho kontejneru, jenže tak se děje pouze 
v pěti procentech případů. A pouhých 
37 % kontejnerů je podrobeno radiační 
zkoušce. Média tvrdí, že v mnoha přísta-
vech je celkový stav zabezpečení doslo-
va bezútěšný. Strážní služba je mizerně 
placená a podle toho její výkon vypadá 
– tisíce šoférů projedou jen s mávnutím 
řidičského průkazu a někdy u kontrolní 
brány vůbec nikdo není.

Po původním zmatení a popuzení jsem 
se začal orientovat: Dubaj, olejem nasák-
lá končina, jedna ze sedmi částí tvořících 
stát Spojené arabské emiráty, je rovněž 
adresou indické a ruské mafie, iránských 
obchodníků – pašeráků zbraní, je ban-
kovním centrem umožňujícím transakce 
mnoha směry, v minulosti též ku pro-
spěchu mezinárodních teroristů. A mezi 

devatenácti sebevražednými pachateli 
masakru z 11. září 2001, dva pocházeli 
právě z těchto Emirátů. Jak tedy mohla 
vládní komise ve Washingtonu (Commit-
tee on Foreign Investment in the United 
States) dát souhlas k takovému kšeftu, 
nota bene s Araby? Svěřit jim provoz ve 
vlastních přístavech?

Jenže třetina všech amerických přístavů 
už funguje pod správou cizinců. Provoz na 
pacifickém pobřeží zčásti obstarávají Sin-
gapuřané, přístav Long Beach v Kalifor-
nii dokonce Číňané, ze země komunistic-
ké. Je tím zrazena, podemleta suverenita 
USA? Ovšemže není. Cizí firma pověřená 
provozem přístavu nemá vůbec nic spo-
lečného s jeho bezpečností. Ta je výlučně 
v kompetenci americké pobřežní a celní 
služby. Práci s jeřáby v docích při mani-
pulaci s kontejnery obstarávají američtí 
dělníci, longshoremen, odboráři, o jejichž 
patriotismu (narozdíl od podstatné části 
intelektuálních elit) nemůže být pochyby.

Dubaj, hlavní město Spojených arab-
ských emirátů (SAE), je značnou výjimkou 
v arabském světě už od svého prvopočát-
ku. SAE se podílely na válce v roce 1991 
při vyhnání Saddáma Husseina z Kuvajtu, 
poslaly své jednotky k poválečné obnově 
Afghánistánu a v současné době dávají 
k dispozici své prostory k výcviku irác-
ké policie. S al-Kajdou se nebratříčkují, 
v roce 2002 se zmocnily jejího předního 
představitele, který se v jemenském pří-
stavu podílel na útoku na americkou loď 
USS Cole, a vydaly ho Američanům bez 
ohledu na hrozby velikánské pomsty ze 
strany teroristů. Pentagon charakterizuje 
vztah USA s SAE jako výtečný. Generál 
Tommy Franks, který velel americkým 
vojskům při dobytí Bagdádu, nešetřil 
chválou na adresu SAE pro poskytnutou 
prvotřídní zpravodajskou pomoc. Vybave-
ni jazykovou znalostí a orientací v taměj-
ším arabském světě zůstávají perfektním 
zdrojem jinak nedosažitelných informací. 
Dubaj též poskytuje přístup americkým 
letadlovým lodím do svého přístavu. 
Nemít tyto možnosti, včetně údržby, nej-
bližší báze k použití by byl ostrov Guam 
v Pacifiku, na opačném konci světa. 

Ale co ty dva státní příslušníci SAE 
podílející se na zkáze 11. září? S použitím 
kritéria odpovědnosti státu za své občany 
bychom museli s přísností posoudit i Vel-
kou Británii (její občan Richard Reid se 
snažil zničit letadlo výbušninou ve vlastní 
botě), Německo (poněvadž v Hamburku 
se plánoval útok 11. 9.) a též na vlastní 
domácí půdě (s al-Kajdou spolupracující 
Američané Johny Walker Lindh a Jose 
Padilla).

Povoz oněch šesti přístavů na atlant-
ském pobřeží obstarávala britská společ-

nost, která uzavřela prodejní smlouvu se 
společností Dubai Ports World, těšící se 
oprávněné pověsti kompetentního part-
nera, jehož cílem je solidní servis, vlastní 
profit a nikoliv teroristická, nihilistická 
destrukce. Tato společnost se úspěšně 
angažuje v provozu přístavů v Německu, 
Austrálii, Jižní Koreji a dokonce i v Čí-
ně. A teď se snaží rozšířit působení do 
osmnácti dalších zemí, z nichž ani jedna 
neprojevuje izolacionistickou posedlost, 
jako je ta americká. V dnešní době globa-
lizace je adresa ředitelství takové společ-
nosti lhostejná. Téměř všichni odborníci 
souhlasí, že v tomto případě jde o zcela 
oprávněnou,vzájemně prospěšnou trans-
akci.

Jenže na domácí politické půdě se 
spustil obrovský pokřik, druh xenofobní 
hysterie, jakou jsme tu nezažili už něko-
lik desetiletí. Nejen na extrémní levici, 
ale i na pravici se vynořili hodně hlasití 
demagogové. Započalo to zejména – ale 
ne výlučně – v řadách Bushových nepřá-
tel ochotných ho proklínat za každý krok, 
i kdyby vymyslel zázračnou léčbu všech 
rakovinných nádorů. Předákům Demo-
kratické strany se naskytla výtečná pří-
ležitost, jak z dosavadní výhody Repub-
likánů – jejich pověsti lepšího strážce 
národní bezpečnosti – udělat jejich Achil-
lovu patu. V této průhledné smršti nacio-
nalistického rozhořčení přestalo kritikům 
najednou vadit jimi dřív zdůrazňované a 
zatracované tzv. racial profiling, politic-
ky tolik korektní praxe nesoustřeďovat 
se na statisticky pravděpodobné pachate-
le (např. mladé černochy v chudinských 
černošských čtvrtích), ale věnovat tutéž 
váhu případného podezření středostavov-
ským babičkám. To je teď ale zapomenuto 
– Arab jako Arab.

V tomto úsilí značně vynikla Hilla-
ry Clintonová, senátorka a zájemkyně 
o obnovené nájemnictví v Bílém domě 
v roce 2008. Začala vřeštit o výprode-
ji, ztrátě kontroly našich přístavů, ztrátě 
americké národní suverenity. Senátoři 
John McCain a Chuck Hagel, její případ-
ní konkurenti v příštím prezidentském 

utkání, včas rozpoznali tento nesmysl a 
od hysterické demagogie se distancovali. 
David Brooks, komentátor The New York 
Times, se o Hillary vyjádřil (12. 3. 2005) 
jako o perfektním příkladu egotistické 
generace „já-já-já“, že i její blízcí přátelé 
si nejsou jisti, zda ona v něco doopravdy 
věří.

Teď následuje tato náramná ironická 
pointa: zatímco manželka Hillary tak-
to horlí, manžel Bill Clinton se o Duba-
ji vyjadřuje značně příznivě. Má k tomu 
dobré důvody. V roce 2002 si tam za 
svých několik přednášek vydělal téměř 
půl milionu dolarů a tamější vláda mu 
navíc darovala milion dolarů na výstavbu 
jeho prezidentské knihovny. 

„Projevujeme svou neschopnost potírat 
naše nepřátele, ale zato jsme nemilosrdně 
zdatní ve zrazování svých přátel,“ pozna-
menal již zmíněný komentátor Brooks. 
Odmítli jsme podpořit, ba ani azyl neda-
li, šáhu Rézovi Páhlavímu. Sice to nebyl 
perfektní demokrat, ale přece jenom znač-
ně pokrokovější osvícenec, než jeho pře-
možitelé ajatolláhové. Přes palubu házíme 
Taiwan, demokratickou zemi, která za 
posledních 110 let jen pouhé čtyři roky 
byla součástí velké Číny, s níž již být nech-
ce. Průzkum veřejného mínění ostrovanů 
potvrdil, že naprostá většina – 90 % – se 
považuje za Taiwance. Nicméně Washing-
ton nadále tvrdošíjně podporuje princip 
jen jedné jediné Číny a sjednocení za kaž-
dou cenu. V případě Dubaje, tyto arabské 
emiráty udělaly všechno, co jsme od nich 
chtěli – nemít nic společného s al-Kajdou, 
podporovat americkou vojenskou moc, 
modernizovat vlastní výchovný systém.

Většině amerických politiků to ale 
nestačí. Kongres vřel popleteným patri-
otickým hněvem, blížil se střet s Bushem 
hrozícím vetem. K takové krizi nedošlo 
jen proto, že ona společnost Dubai Ports 
World od záměru spravovat šest ame-
rických přístavů na atlantském pobřeží 
raději ustoupila. Takže Amerika proben-
dila potřebnou zahraniční investici. Stře-
lit se do vlastní nohy, jak se tady říká, to 
my umíme!   ¤
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Křížovka pro volnou chvíli

Inzerce („Užitečné informace“ přineseme opět v příštím čísle)

Cestovanie do celého sveta,
pozvanie, poistenie, nájom áut

Vám spoľahlivo zariadime
za najvýhodnejšie ceny.

TATRA TRAVEL INC.
827-A Bloor St. W.

Toronto, Ont. M6G 1M1
Tel.: 416-537-7698paul@hartlsalabell.com

Pošlete svoje děti a vnoučata studovat do Prahy na univerzity 
s anglickým programem tyto obory: medicína, zubařství, farmacie, 

tělovýchova, stavařina, elektrotechnika, strojní inženýrství. 
Kontaktujte: sreinis@watarts.uwaterloo.ca


