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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

V Torontu se dûjí nûkdy zajímavé vûci. Jednou v
osmdesát˘ch letech minulého století neznám˘ básník
Jaroslav Seifert publikující v malém torontském exilovém
nakladatelství dostal Nobelovu cenu za literaturu. Jindy
se zase setkají dva minister‰tí pfiedsedové s ãesk˘mi
krajany v malé farnosti svatého Václava. Dvakrát pfii
tom byl Josef ·kvoreck˘. Tentokrát si pfievzal z rukou
kanadského ministra pro multikulturalismus a
kanadskou identitu Jasona Kenneyho ãestné uznání.
Mezi prvními gratulanty byli právû oba minister‰tí
pfiedsedové Stephen Harper a Mirek Topolánek (na
snímku). Pfiesto je v tom nûco symbolického, protoÏe
Josef ·kvoreck˘ a jeho manÏelka Zdena Salivarová
jsou nejen vynikající spisovatelé, ale zasvûtili ãást
svého Ïivota tomu, aby mohli publikovat jiní.
To byl pouze jeden moment z událostí, které se staly

na konci února, pfiesnû fieãeno, ‰edesát let po únorovém
puãi. Symbolické také bylo, Ïe nedûli pfied tím vyprávûla
na stejném místû, to jest v kostele sv. Václava, o sv˘ch
zku‰enostech z komunistick˘ch vûzení Eda Ottová,
b˘valá pfiedsedkynû Klubu K-231. Bylo neuvûfiitelné,
jak pfiesnû si pamatovala události, které pfiedcházely
jejímu zatãení i jednotlivé fáze vûznûní. Vzpomínala na
svého bratra, kter˘ byl bezdÛvodnû popraven i na jeho
Ïenu Sylvu.
Vyprávûní bylo strhující, hlavnû v okamÏicích, kdy si

Eda Ottová vzpomenula na zlé momenty. Jindy
pfiipomenula doktorku, která  vymohla vûznûn˘m Ïenám
o‰etfiení, kdyÏ onemocnûly Ïloutenkou. Krásné jsou
okamÏiky, kdy se setkala po letech v pardubickém
kriminále se svou matkou, která byla rovnûÏ odsouzená.
Grotesknû vypadala situace, kdy je hlídaly druÏstevnice
se samopalem. Dojemn˘ je i její návrat z vûzení a
setkání s jejím pozdûj‰ím manÏelem Franti‰kem Ottou.
Odpoledne zakonãil Antonín Kubálek s dcerou
Karolínou, kdyÏ zahráli Dvofiákovu Humoresku.
Nabit˘ událostmi byl následující pátek. Nejprve v

odpoledních hodinách byla zahájena v˘stavy Zmizelí
sousedi v Miles Nadal Jewish Community Centre.
DÛleÏité je, Ïe panely nepfiipravili profesionální
v˘tvarníci, ale studenti stfiedních ‰kol, ktefií si poloÏili
otázku, kam se podûli lidé, ktefií Ïili v jejich mûstû.
V˘stava se v‰ak nesoustfieìuje na místa, která jsou
notoricky známá jako PraÏsk˘ Ïidovsk˘ hfibitov,
Ol‰anské hfibitovy, ale jsou zde místa, která jsou
neznámá, o jejichÏ Ïidovsk˘ch komunitách se témûfi

s ãesk˘mi novináfii Ïijícími v Torontu. Konference se
zúãastnili Jan Rotbauer za Nov˘ domov a Vûra
Kohoutová za televizní program Nová vize a na‰e
noviny. První se dostal ke slovu Jan Rotbauer s otázkou
ohlednû zru‰ení víz pro ãeské obãany cestující do
Spojen˘ch státÛ. Mirek Topolánek vysvûtlil, Ïe se jedná
o zmûnu technick˘ch podmínek, za kter˘ch budou po
urãitou dobu udûlována víza. Na kritiku Evropské
komise, Ïe se tfií‰tí jednota odpovûdûl, Ïe ta mûla tuto
práci udûlat jiÏ dávno sama.
V souãasné dobû pokládáme pro nás za nejdÛleÏitûj‰í

otázku letÛ âesk˘ch aerolinii do Kanady. Proto první
na‰e otázka smûfiovala tímto smûrem:
MT: Mám pocit, Ïe âSA zaãnou do Kanady opût létat.

Byla zde se mnou i jejich zástupkynû. âSA jsou v
lep‰ím stavu neÏ kdyÏ jsme je pfiebírali v dobû, kdy
zaãala na‰e vláda a kdy byly témûfi pfied konkurzem.
Dnes se podafiilo díky nûkter˘m prodejÛm a lep‰í
obchodní politice dostat tuto spoleãnost do ãern˘ch
ãísel a my ji budeme prodávat. Ten prodej musí b˘t
transparentní. Daleko dÛleÏitûj‰í neÏ âSA je pro nás
leti‰tû Praha, které je jako destinace zajímavé pro velké
mnoÏství leteck˘ch spoleãností. âSA je mal˘ operátor
a pokud nebudou létat âSA do Kanady, bude létat
nûkdo jin˘. Neznám v‰ak bohuÏel detaily.
ND: Jak dopadlo setkání s Josefem Ma‰ínem,

kterému jste spolu s jeho bratrem Ctiradem udûlil
vyznamenání?

Setkání premiérÛ u sv. Václava

nic neví. AÈ jsou to âeské Budûjovice nebo Beroun,
LiteÀ ãi Pardubice. Na této v˘stavû vadilo ‰patné
osvûtlení a mnohdy malé písmo, které bylo neãitelné.
Po zahájení v˘stavy, odjel premiér Mirek Topolánek

do BaÈova muzea, kde byla hlavní prÛvodkyní paní
BaÈová, která skuteãnû muzeum miluje. Pfiesnû ví, kde
se co nachází, zná historii obuvnictví a zfiejmû díky
jejímu entuziazmu  se podafiilo sehnat jedineãnou a
originální sbírku bot.
Poslední zastávkou severoamerické cesty ãeského

premiéra byla jiÏ zmínûná náv‰tûva kostela svatého
Václava a úplnû poslední akcí byla tisková konference

Z pohlednic paní Veselé Pokračování na str. 7

Kanadský ministerský předseda St. Harper, Josef Škvorecký a český premiér M. Topolánek

v Hale kostela sv. Václava
Foto: M.Gabánková


