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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
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.

Janem Hálkem (ODS) z olomoucké Palackého university a b˘val˘m ministrem
kultury Václavem Jehliãkou (KDU-âSL). Zatímco redaktorka Nového domova Vûra
Kohoutová se ptala na klasické otázky, které se táhnou jako ãervená niÈ bûhem
v‰ech náv‰tûv (restituce, obãanství, korespondenãní volba), byly otázky Markéty
Re‰ovské z Nového zábûru konkrétnûj‰í a t˘kaly se spí‰e její problematiky a
televizního vysílání.
JelikoÏ kázání bylo ve sloven‰tinû a profesor inÏen˘r Jan Hálek pochválil krásnou

ãe‰tinu krajanÛ, zeptal jsem se ho na souãasn˘ vztah âechÛ a SlovákÛ:
JH: SouÏití je lep‰í neÏ bylo pfied rozdûlením âeskoslovenska. Mohu se o tom

pfiesvûdãit pfii kaÏdoroãní náv‰tûvû Tater, kam jezdím na dovolenou. V Olomouci
máme rozhlasovou stanici Radio Haná a hlasatelkou je tam Slovenka. Byl jsem
pfiedsedou spoleãnosti pro pfiátelství mezi Slovenskou a âeskou republikou a
snaÏili jsme se zavést slovenské pondûlky, jak tomu bylo kdysi, protoÏe s hrÛzou
zji‰Èujeme, Ïe na‰e dûti pfiestávají rozumût sloven‰tinû. BohuÏel se nám to
nepodafiilo. Pfiátelství zde v‰ak nadále existuje.
Senátora Jehliãky, kter˘ byl dlouhá léta starostou Telãe, jsem se zeptal na

Spoleãnost pfiátel Kanady a Radio Canada International, která sídlila v Telãi.
VH: Tato spoleãnost byla zaloÏena díky Stanislavu Dvofiákovi, kter˘ se stal

propagátorem vztahÛ mezi âeskoslovenskem, pozdûji âeskou republikou a
Kanadou.
Markéta Re‰ovská se zeptala na politickou situaci v âR.
JH: Situace v âR je váÏná, to vypl˘vá z toho, Ïe rozdûlení v poslanecké snûmovnû

je jedna ku jedné. Dalo by se fiíci, Ïe je 101 poslancÛ, ktefií hlasují s levicí, takÏe
prosadit zde nûco je velmi obtíÏné a bohuÏel se hlasuje nikoliv podle rozumu, ale
podle partají na povel. Kdyby nedo‰lo k obratu v postoji pana Paroubka, tak jsme
pfiesvûdãeni, Ïe by se volby konaly je‰tû na podzim v listopadu. To v‰e vytváfií
situaci, Ïe nûkterá rozhodnutí nejsou konsistentní coÏ by se  nemûlo dít.
MR: Co by se dalo zmûnit v politické kultufie?
VJ: To je dlouhodob˘ proces, po té co soc. dem s komunisty vyslovili nedÛvûru

vládû v naprosto nejnevhodnûj‰ím okamÏiku, kdy jsme pfiedsedali EU. Politická

Torontská zastavení
Po klidném aÏ bezstarostném létû v kulturním svûtû, se objevil podzim se svou neuvûfiitelnou nároãností. Nepamatuji se, Ïe by se najednou v záfií a fiíjnu konalo tolik
akcí v ãeské a slovenské komunitû. Pfii tom fiada z nich se prolíná, tûÏko se hledá pro nû volné datum. Místo toho, abychom spûchali z jedné akce na druhou, bychom
se mûli zastavit a zamyslet nad smyslem toho, co konáme. V dobû, kdy kvantita nahrazuje kvalitu a znalost mnoÏství informací je jakousi náhraÏkou pevného Ïivotního
postoje je zapotfiebí se obãas zastavit neÏ se rozebûhneme za nûãím nov˘m. KaÏdé povolání má svá pravidla. Historik nikdy nemÛÏe pouÏívat spekulace, Ïe by nûco
mohlo b˘t jinak. Pfiesto i tak velká postava jako Franti‰ek Palack˘ obãas sáhne po spekulaci. JelikoÏ se nepokládám za historika, poloÏil jsem si nûkolikrát otázku, na
kterou není odpovûdi. Kdyby 8. listopadu 1620 zvítûzili ãe‰tí stavové, jak by vypadal ná‰ Ïivot dnes. Byl by stejn˘? Byl by trochu jin˘? Byl by zcela jin˘?
Podobnû je novináfisk˘m hfiíchem míchat informaci s komentáfiem a pfiesto se tohoto pfiestoupení dopustím a to hned nûkolikrát a nad kaÏdou z následujících událostí

se pokusím zamyslet.

na PraÏské hradû, kde ho pozdravil její pfiedseda Pavel âern˘ z Církve Bratrské.
Oba vzpomnûli Mistra Jana Husa, jako církevního reformátora. Pondûlní m‰e v
Staré Boleslavi byla vûnována mlad˘m lidem, kter˘ch byla asi tfietina z padesáti
tisíc. PapeÏ varoval mladé lidi pfied konzumní spoleãností a ocenil to, Ïe mnozí
pfienocovali za chladného poãasí ve stanech.
Letos jsem se chtûl podívat na jiné bohosluÏby na Malé Stranû do kostela svatého

Mikulá‰e a k mému pfiekvapení jsem zjistil, Ïe v tomto snad druhém nejznámûj‰ím
praÏském kostele se bohosluÏby jiÏ nekonají. Tato katedrála slouÏí pouze jako
atrakce pro turisty (vstupné 60 Kã). Mûl jsem z toho smí‰ené pocity, protoÏe právû
zde jsem vidûl, jak komerce slaví své úspûchy i na církevní pÛdû.
PapeÏova náv‰tûva byla jedním z dÛvodÛ, Ïe na torontské svatováclavské

posvícení nepfiijel nikdo z biskupÛ. Hlavním kázáním poslouÏil slovensk˘ faráfi z
Ottawy Lic. Radoslav Lojan. Jeho kázání bylo na téma: Ty Hospodine vládne‰ nade
v‰ím z apokryfní knihy Moudrosti, z Petrovy epi‰toly byla ãtena pasáÏ o dûdictví,
které nepomine a kázání bylo na text z Matou‰ova evangelia (16, 24-25): Chce-li
kdo za mnou pfiijíti, zapfiiÏ sebe sám a vezmi kfiíÏ svÛj a následuj mne. NeboÈ kdoÏ
by chtûl du‰i svou zachovati, ztratíÈ ji; kdoÏ by pak ztratil du‰i svou pro mne,
nalezneÈ ji. V samotném kázání byl poloÏen dÛraz na Václavovu babiãku sv.
Ludmilu. Byl zv˘raznûn VáclavÛv entusiasmus, láska k Bohu i k lidem. ZároveÀ v‰ak
byl dÛleÏit˘ jeho zápas se sebou sam˘m i se svûtem. V kázání byly pfiipomenuty dvû
velké postavy z nedávné minulosti - kardinálové Josef Beran a Franti‰ek Tomá‰ek.
JestliÏe Radovan Lojan zdÛraznil, Ïe BÛh je v komunikaci, pak tato komunikace
pokraãovala pfii slavnostní veãefii a hlavnû po ní. To jiÏ hrála k tanci a poslechu
hudba  Miro Letka.

***
Zastavení druhé: Tentokrát s politiky

JestliÏe se posvícení nezúãastnili církevní hodnostáfii, pak je nahradila delegace
ãesk˘ch senátorÛ.
Díky ãeskému konzulátu v Torontu mûli zástupci médií moÏnost se setkat se

senátory z V˘boru pro vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva a petice s prodûkanem

Zastavení první: Svatováclavské posvícení
Letos byl tento den zvlá‰tní právû tím, Ïe se jednalo o kulaté v˘roãí podle tradice

byl svat˘ Václav zavraÏdûn 28. záfií 929. Ov‰em o tomto datu se vedou spekulace.
Nikoliv o dnu, ale o roku. Nûktefií historici tvrdí, Ïe to bylo jiÏ v roce 928, jiní se
domnívají, Ïe to bylo aÏ v roce 935, jiní dokonce je‰tû o rok pozdûji. Pfii této
pfiíleÏitosti nav‰tívil âeskou republiku papeÏ Benedikt XVI. Kromû Brna, kde slouÏil
m‰i pro 120 000 lidí, se zastavil v Praze na Malé Stranû v pÛvodnû v evangelickém
kostele, kde je PraÏské Jezulátko, setkal se s pfiedstaviteli Ekumenické rady církví

Bohoslužby při svatováclavském posvícení

Pokračování na str. 6

Václav Jehlička a Jan Hálek při diskusi s novináři


