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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.

Rozlouãení velvyslance
Pavla Vo‰alíka

VáÏení krajané, milí pfiátelé,
âtyfii roky se na první pohled zdají b˘t

pomûrnû dlouh˘m úsekem Ïivota, pfiesto
ubûhnou rychle a také mÛj ãas jakoÏto
velvyslance âeské republiky v Kanadû se
nach˘lil k závûru. Mé pfiedstavy a plány od
poãátku vycházely z toho, co v Kanadû
vybudovali mí pfiedchÛdci a mou ambicí bylo
navázat na jejich práci. Z Kanady odjíÏdím s
pocitem, Ïe práce, kterou na‰e velvyslanectví
za uplynulé ãtyfii roky odvedlo, byla prací
produktivní, profesionální a úspû‰nou. A
myslím, Ïe je právû zde na místû podûkovat
v‰em, ktefií se na úspû‰né ãinnosti
velvyslanectví podíleli - t˘mu m˘ch
spolupracovníkÛ v Ottawû, kolegÛm z
generálních konzulátÛ v Montrealu a Torontu
a v neposlední fiadû krajanské komunitû, která
pro mne byla po celou dobu mého pobytu
skuteãn˘m sborem kvalifikovan˘ch poradcÛ.

âasto sl˘chávám, Ïe mé pÛsobení bude
spjato se zru‰ením vízové povinnosti pro
ãeské obãany. Rád bych zdÛraznil, Ïe to jako
nejdÛleÏitej‰í prvek necítím. Zru‰ení vízové
povinnosti vnímám jako dÛleÏit˘ krok k
vytvofiení ‰ir‰ího prostoru pro vzájemnou
komunikaci a spolupráci mezi âR a Kanadou.
Pevnû vûfiím, Ïe nedávná náv‰tûva pfiedsedy
vlády âR v Kanadû ukázala, Ïe tento prostor
jsme nejen ochotni, ale téÏ schopni vyuÏít. I
na ãeské krajanské komunitû bude záleÏet,
do jaké míry se do tohoto procesu tvÛrãím
zpÛsobem zapojí.

Pfied m˘m nástupcem stojí hned nûkolik
úkolÛ, které mu zde zanechávám v
rozpracované podobû. V bilaterální rovinû je
to pfiíprava nûkolika v˘znamn˘ch náv‰tûv a
dále pak nároãné období první poloviny roku
2009, kdy âeská republika bude zastávat
funkci pfiedsednické zemû Evropské unie v
Kanadû. Byl bych také upfiímnû rád, kdyby
mÛj nástupce pokraãoval ve spolupráci s
krajansk˘mi komunitami, které aktivnû
podporují projekt vzniku památníku obûtem
komunismu v Ottawû.

Je mnoho pfiátel, na které budu rád
vzpomínat a se kter˘mi budu dál udrÏovat
kontakt. MÛj pobyt v Kanadû vnímám - stejnû
jako svou práci - jako jeden celek, kter˘ v
sobû pfiiná‰el to radostné i to ménû radostné.
Ale to v‰e vytváfií jeden mil˘ obraz Kanady,
kter˘ si s sebou odná‰ím.

Dûkuji v‰em, ktefií chválili i tûm, ktefií sv˘mi
kritick˘mi pfiipomínkami pomáhali
zkvalitÀovat práci na‰eho velvyslanectví.

Nemohu neÏ i nyní na tomto místû
zopakovat: buìte hrdí na zemi, ze které
pocházíte; máte právo b˘t na ni hrdí a máte
pro to mnoho dÛvodÛ.

Tû‰ím se moÏná nûkdy na shledanou.
Pavel Vo‰alík

Velvyslanec âeské republiky v Kanadû
***

Véãko u Václava

Je zvlá‰tní, Ïe aÈ se politici snaÏili, co mohli, aby rozdûlili
âeskoslovensko ostr˘m fiezem, v jedné sféfie se jim to nepodafiilo
- v hudbû. Zde jako kdyby neplatily hranice. Podobnû jako tomu
bylo v minulosti, ãeské skupiny mají úspûch na Slovensku,
slovenské v âechách.
Pravda, první prÛlom ze Slovenska do âech udûlali v ‰edesát˘ch

letech bratislav‰tí Beatmeni ve sloÏení Ursiny, Bedrik, Bednarik
a Petro. Jejich legendární hity jako Break It nebo Let’s Make
Summer Now byly prÛlomem do ãeského beatového svûta a
objevily se také na Houpaãce, která byla pfiedchÛdcem dne‰ních
rozhlasov˘ch hitparád. V‰ak také sklidili za to, Ïe skládají a
zpívají anglicky kritiku tehdej‰ích kulturních pracovníkÛ. Beatmeni
ode‰li do svûta, pfiesnûji fieãeno zmizeli za kopeãky a mohli jsme
je sl˘chat pouze v nedûlních pÛlhodinkách Jacka Allana z BBC.
Jedin˘, kdo z nich zÛstal na Slovensku byl DeÏo Ursiny, kter˘

poãátkem sedmdesát˘ch let pfiijel na festival se svou kapelou,
která se jmenovala Provisorium. Jeho dvacetiminutová
kompozice Christmastime vy‰la pozdûji na elpíãku, ale moje
pirátská nahrávka z koncertu v praÏské Lucernû, pfies ne pfiíli‰
velkou kvalitu, toto elpíãko pfiedãí. Rád si tuto nahrávku znovu
poslechnu. BohuÏel nemám jedinou skladbu od Dodo ·uhajdy
a dal‰í bratislavské skupiny The Buttons. Zatímco ãeská hudební
scéna trpûla tûÏkou normalizací, na Slovensku se objevovaly
skvûlé nahrávky Mariana Vargy a Colegia Musicum.
NejenÏe Bratislava byla jaksi svobodnûj‰í, ale uprostfied mûsta

byla jakási oáza, kde hudební Ïivot pfiímo pulzoval. Byl to
Vysoko‰kolsk˘ klub nebo-li Véãko. Tam se dûly takové vûci, Ïe
i Marian Varga a DeÏo Ursiny, o kter˘ch nyní populární herec,
tehdy vlasat˘ beatnik, Jano Sedal, tvrdil, Ïe by spolu nejeli v
elektriãke, hráli spoleãnû, improvizovali a jamovali.

NejenÏe ve Véãku vystupovali beatoví prÛkopníci, ale objevovaly
se zde ãeské kapely a na tomto místû jako meteorit zazáfiila v
roce 1977 skupina Taktici. Taktici, jak jméno napovídá, v‰ak
brzy takticky po vzoru BeatmenÛ zmizeli rovnou do Ameriky. V
devadesát˘ch letech se v‰ak dali na Slovensku opût dohromady
a po letech se letos koncem kvûtna vrátili zpût na tento kontinent.
I kdyÏ pfiijeli do Toronta v ponûkud jiném sloÏení, bylo vystoupení
u Václava nûãím, co mi pfiipomínalo právû Véãko. Taktici si
pfiivezli s sebou humor, kter˘ nebyl násiln˘, v tom vynikal
nejnovûj‰í ãlen kapely, hráã na klávesy a zpûvák Dan MiÏenko.
KdyÏ zpíval v Bláznech: Stretol som raz jednu sleãnu hneì mi
padla do oka - Nebola v‰ak celkom sama viedla si aj buldoga, tak
se v pohodû pohupovala celá hala v kostele svatého Václava.
Nenápadn˘ ale pfiesnû udávající rytmus bicích Juliusa Csiby

doplÀovalo kytarové trio: Vlado âulík, Andrej Jeriga a Milan
KaliÀák. Kdo poslouchal, tak cítil, Ïe kapela pfiesnû ‰lape a
nepomáhá si lacin˘mi playbackov˘mi efekty, jak to známe od
mnoha ‰piãkov˘ch kapel pfii jejich vystoupeních.
Co mnû asi chybûlo, to byl moment zmûny, kdy by se pfie‰lo k

nûãemu váÏnûj‰ímu, právû k tomu, ãím vynikali Marian Varga a
DeÏo Ursiny. Pokud to zde bylo, tak to bylo pouze v del‰ích
instrumentálních pasáÏích, které mi pfiipadaly skvûlé, av‰ak
nikoliv hudebnû exhibicionistické.
Kdo tento koncert zme‰kal nebo i ten kdo nezme‰kal a je

pfiíznivcem tohoto hudebního Ïánru, pak se mÛÏete tû‰it na dal‰í
koncert, kter˘ bude 21. záfií 2008, kdy do Toronta pfiijedou
Plastici. Koncert pod zá‰titou ãeského konzulátu bude v rámci
osmiãkov˘ch v˘roãí.

Ale‰ Bfiezina
***

Taktici u Václava (nahoře, zleva): Vlado Čulík, Julius Csiba (vpravo) Milan Kaliňák

(dole vlevo) Andrej Jeriga a Dan Miženko


