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Rudý puntík = vaše poslední 
předplacené číslo 
Červená bodka = vaše 
posledné predplatené číslo 
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Vítej, vítej, máji,                               
my jsme tobě rádi, 
vítej, léto líbezné, 
obilíčko zelené. 
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   Každou poslední středu v měsíci setkání seniorů od 11.30 v Uncle Willies, 100-6411 Nelson A, Burnaby 
   Pondělí a sobota 15:00-15.30 na Shaw Multicultural Channel  119 slovenský TV Program 
 

    V současné době nemá Česká republika konzulární zastoupení ve Vancouveru. 
 

 Honorárny konzulát Slovenskej republiky: 200 – 247 Abbott St., Vancouver, B.C.,V5Z 1E4 
www.slovakia.org 

 

Co vás čeká a nemine 

 

Kdy 

 

Co                                                      

 

Kde                                                    

 

Kontakt 

26.,27.,28.5., 2011 
20.00 

Nebyla to PÁTÁ, 
byla to DEVÁTÁ 

Shadbolt Centre 
6450 Deer Lake Av,Burnaby 

Pokladna DZR: 
604 205 3000 

28.5. 2011 
Od 10.00 

European Festival 
Scandinavian Comm.Centre 
6540 Thomas St., Burnaby 

Zdenka: 
604 307 0878 

29.5. 2011 
15.00 

Pohádka o čertu a 
princezně 

360 Edworthy Way, 
New Westminster 

pokladna DZR: 
604 205 3000 

5.6. 2011 
17.00 – 20.00 

Den dětí Locarno Beach, Vancouver 
Zdenka: 
604 307 0878 

16.7. 2011 
8.30 – 17.00 

Dětský letní 
tábor 

Trout Lake-John Hendry 
Park, Vancouver 

Marta: 
604 833 4274 
 

14.8. 2011 
Od 12.00 

Volejbal + Piknik Spanish Banks, Vancouver 
Zdenka: 
604 307 0878 

 

 
Konzulární dny Vancouver 

 

Velvyslanectví ČR v Ottawě oznamuje všem krajanům z Britské Kolumbie, že ve dnech 18.- 20. 

května, 2011 (18.5. v době mezi 12 – 17 hod., 19. a 20.5. v době mezi 9-12 a 13-17 hod.) proběhnou 

ve Vancouveru konzulární dny, a to v hotelu Howard Johnson, 1176 Granville Street, Vancouver, BC, 

V6Z 1L8. Číslo pokoje bude k doptání v recepci hotelu. 

Zájemcům bude poskytnuta pomoc při vyřizování oddacích, rodných či úmrtních listů, osvědčení o st. 

občanství, při ověřování pravosti podpisů (také osvědčení o žití), ověřování správnosti opisů 

(fotokopií) dokumentů, potvrzování správnosti překladů, superlegalizace listin, budou nabírány 

žádosti o výpisy z evidence Rejstříku trestů, výpisy z bodového hodnocení řidiče apod. Z technických 

důvodů nemohou být nabírány žádosti o pas, lze pouze připravit podkladovou dokumentaci.  

Prosíme zájemce o konzulární služby, aby se předem ohlásili na tel. 1-613-562-3875, linka 11 (pí. Míla 

Minnes) a dohodli si schůzku. Při svém telefonátu prosím nahlašte jméno, příjmení, tel. číslo na němž 

jste k zastižení a konzulární úkony, které budete požadovat (vyřizování dokladů, ověřování listin či 

podpisů apod.) - v případě, že budete vyřizovat doklady za celou rodinu, nahlašte počet osob. Na 

sjednanou schůzku si s sebou musíte donést fotokopie všech vyřizovaných matričních dokladů a také 

datové stránky cestovního pasu, popř. jiného platného identifikačního dokladu.  

 

Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, Velvyslanectví ČR v Ottawě 

 

 

http://www.slovakia.org/
tel:1-613-562-3875
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Evropský festival 

 

se letos bude konat poslední sobotu v květnu, 28.5. Opět se zúčastní jak Ćeská tak  i 
Slovenská republika. Budeme zase mít dva kulturně-prezenční stánky, které mají na 
starosti Eva Malenka za slovenskou stranu a Zdenka Beranová za stranu českou. Také 
budeme mít i česko-slovenský stánek s jídlem, o ten se bude starat Darinka Encinger. 
Máme toho hodně připraveného a proto budeme rádi, když nás přijdete podpořit svojí 
účastí, co nejvíce Slováků a Čechů. Pro zajímavost: V odpoledních hodinách vystoupí 
náš pěvecký sbor a folklorní taneční kroužek. Obě skupiny nacvičují ve svém 
volném čase a zadarmo, nenechte si ujít tuto příležitost! 
 
Celá účast není levnou záležitostí, proto bych váš všechny ráda požádala o předčasné 
zakoupení lístků, které budou do 27.5. za zvýhodněnou cenu $5.50. Věřím, že to není 
velká částka  a můžete tak podpořit  tuto událost, vyjímečnou pro obě naše země. 
 
Volejte prosím na číslo 604 307 0878 nebo napište na czechrose@hotmail.com. Počet 
lístků je omezený, proto se ozvěte co nejdříve. Stále hledáme dobrovolníky pro 
Evropský festival, kteří by organizovali parkování a kontrolu návštěvníků u vchodu. 
Prosím pomozte, adresa je nahoře, 
 
Zdenka Beranová,  
předsedkyně odbočky Vancouver 

 
POZÝvame 

 

česky, slovensky i anglicky mluvící děti 
 

k příjemnému strávení prázdninového dne, plného her a sportů. 
 

Pro děti 6–12 let,  16. července (júla), 8:30 a.m. – 5. p.m. 
 

Trout Lake - John Hendry Park, Vancouver 
 

Cena: $ 40 včetně jídla 
 
Zkušené vedoucí: Marta, Blanka, Ivanka 
 
Pro děti máme  připravený bohatý program. 
 
Všechny informace, program a přihlášku Vám zašle: 
Marta Jamborová: martajamborova@hotmail.com 
 

TĚŠÍME SE NA ZNOVUOBNOVENÍ  TRADICE LETNÍCH TÁBORU   
PRO VAŠE DĚTI A VNOUĆATA ! 

 

mailto:czechrose@hotmail.com
mailto:martajamborova@hotmail.com
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Novinky z výročnej schôdze 
 

 
Na nedávnej výročnej schôdzi sa mohli všetci 
zúčastnení dozvedieť, že náš hlavný veliteľ Miloš Zach,  
aj jeho kolega Jan Drábek odchádzajú z funkcií vo 
výbore.  
Obaja sú dlhodobými členmi výboru, ja si netrúfam 
vymenovať všetky zásluhy, ktoré im prináležia. 
Miloš Zach zostáva vo funkcii čestného predsedu 
a jeho rozvážne názory budú naďalej akceptované. 
Ján Drábek, vancouverský spisovateľ, bude zas 
potešovať čitateľov svojimi pravidelnými príspevkami 
v našom časopise Zpravodaj. 
Keďže dôvodom jeho odchodu je  pracovná 
zaneprázdnenosť, Jan Drábek nám prezradil, 
na čom momentálne pracuje od rána do večera. 
 
B.O. Pane Drábku, dozvědela jsem se, že chystáte 
novou knihu. Mohli by jste našim čtenářům přiblížit o 
jakou knihu se jedná? 
J.D. Bude to životopis Vladimíra Krajiny, jednoho 
z nejvýznamějších přistěhovalců do této země ve   
Dvacátém století. Krajina byl osobním přítelem a za                                                                                                                                                          
války kolegou mého táty v odboji. Vlastně tátovi 
zachránil život. 
B.O. Kdy se můžeme  těšit na její vydání? 
J.D. Asi příští rok na jaře. Vychází anglicky 
v nakladatelství Ronsdale Press zde ve Vancouveru. 
Ďakujem za informáciu a želám úspešné uvedenie 
knihy na trh. 
Podrobnejší rozhovor s Janom Drábkom Vám prinesieme, keď bude dielo na svete. 
Kniha o takom významnom človeku,  ako je pán Krajina, určite obohatí nejednu knižnicu. 
 
O Janovi Drábkovi som sa po prvý krát dozvedela od Miloša Zacha pri našich mnohých 
pracovných stretnutiach, ktoré zakaždým končili jeho vetou: ”To jsem ti říkal, jak...“ 
A tak som sa dozvedela o pohnutom osude Jana Drábka, ktorý ako malý chlapec utekal 
s rodičmi na lyžiach zo Šumavy, ako vyštudoval v Amerike angličtinu, zoznámil sa so svojou 
manželkou a odišiel do Vancouveru, kde bol profesorom anglického jazyka v Kitsilano 
Secondary School, ako sa stal predsedom Zväzu spisovateľov pre Britskú Kolumbiu a tiež, prečo 
len tak krátko zastupoval Českú republiku vo funkcii veľvyslanca.  
 
Ostatne, jeho zážitky, úvahy, názory sú obsiahnuté v mnohých jeho knihách, publikáciách, 
ktoré sú k dispozícii v UBC Library,  alebo ak chcete mať knihu len pre seba, ako ja, môžete si ju 
objednať v najväčšom on-line obchode v Kanade, za zvýhodnenú cenu:  
www.czech-books.com 
 

foto: Jan Drábek 
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Zároveň želáme Janu Drábkovi všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, tvorivých 

síl pri zostavovaní nových kních významných osobností! 
Určite Vás budeme o nich informovať! 

Blanka Ondrášeková a výbor ČSSK  

 
                      Blahopřání vancouverským nestorům 
 
Dověděl  jsem se, že v květnu má Jan Drábek narozeniny, které ho tak vyděsily, že se rozhodl 
odstoupit z vancouverského výboru ČSSK. Osobně si myslím, že je to předčasné, protože je 
mladík. Důvodem může být třeba to, že chce začít a dokončit knihu o dr. Krajinovi, který byl 
slavným nejen v Československu, ale i v Kanadě, nemluvě o Vancouveru. V každém případě 
bych Honzovi rád pogratuloval a poděkoval mu za dosavadní práci, která věřím, že nebude jen 
tak hned končit, ať již bude jakkákoliv. 
Nedávno jsme oslavovali kulaté narozeniny Miloše Zacha, dlouholetého předsedy, který přešel 
v posledních volbách 
z výkonné funkce 
předsedy na funkci 
čestného předsedy. 
Za jeho dlouholetou 
práci pro ČSSK a 
vancouverskou 
komunitu mu 
blahopřeji a jen mu 
závidím, že bude 
obletován ve výboru 
osmi děvčaty. Již 
nyní jsem 
navrhovatelem 
Miloše Zacha na 
Masarykovu cenu na 
příštím kongresu, 
který se má konat ve 
Vancouveru.  
Chtěl bych také 
poblahopřát celému 
výboru ke zvolení a 
Zdeňce Beranové ke 
zvolení předsedkyní, 
ať se jí a celému 
výboru práce dobře 
daří. 
 
Srdečně,  Miloš 
Šuchma 
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Zápis z výroční schůze Českého a Slovenského sdružení ve 

Vancouveru v Belmondo Cafe North Vancouver dne 17.4.2011 
 
 

1. Zahájení 
Schůzi zahájil  ve 14.30 předseda odbočky Miloš Zach přivítáním devatenácti přítomných. 
 

2. Zpráva o činnosti za rok 2010 
Zdenka Beranová seznámila přítomné s akcemi za rok 2010. 
Únor:           Setkání s předsedou Senátu ČR , panem Přemyslem Sobotkou a s panem   
          velvyslancem Karlem Žebrakovským v českém olympijském domě. Zúčastnili se 
          zástupci české a slovenské komunity.  
Březen:        Maškarní ples pro děti ve Slovenan Hall – účst 17  dětí 
           Diskotéka s DJ Davidem – účast 30 lidí 
           Březnové akce byly nepříznivě ovlivněny Olympiádou, proto účast nebyla                   
                        veliká. 
Duben:          Výroční schůze vancouverské odbočky. 
Květen:         Účast České a Slovenské Republiky na Evropském Festivalu, akce měla veliký  
                        ohlas. 
Červen:         Dětský den na Locarno Beach – účast 15 dětí, nepříznivé počasí. 
Září:           Plánovaný volejbalový turnaj a piknik se pro špatné počasí nekonaly. 
Listopad:      Předvánoční bazar – účast asi 30 lidí 
Prosinec:      Mikulášská nadílka pro děti, účast přes 50 dětí. 
 

3. Zpráva pokladní 
Podrobnou finanční zprávu přednesla pokladní Blanka Ondrášeková. Celkový výnos 
$6,958.05, náklady $7,376.24. Též předložila návrhy na zlepšení finanční situace. Akce pro 
děti by se mohly přesunout z haly, jež stojí  $341.60 do haly, kde zaplatíme jen $25.00. 
Letos bychom měli dostat v srpnu dotaci MZV ČR ve výši 22,000 ČK. Loni dotace z ČR byla 
$468..88. Letos zaplatíme o deset procent nižší cenu za tisk Zpravodaje, které ušetříme na 
štítcích s adresami. Ty nám dodá sponzor Smartbite Snacks Inc.. Snažíme se učinit časopis 
přitažlivější pro čtenáře, a to jak obsahově tak vizuálně. Objeví se v něm nové rubriky: 
cestovní zajímavosti, zážitky novopřistěhovalců, různé praktické rady o životě v Kanadě. Je 
třeba rozšířit propagaci Zpravodaje na různých akcích pořádaných českou a slovenskou 
komunitou – Marika Productions, Divadlo Za rohem, a pod. Je třeba inzerovat na jejich 
akcích a snažit se získat více členů či předplatitelů. Pokusit se vybavit dotaci na časopis z 
Úřadu pro Slováky v zahraničí, dále z kanadského fondu pro tisknutí periodik. Pokladní 
dále navrhla zatraktivnit celostránkové inzerce pro podnikatele ve formě business cards po 
$10.00, minimum by bylo  $30.00 ve třech vydáních, kdo si předplatí jeden rok (6 výtisků) 
bude platit $50.00. Do Zpravodaje byla zařazena rubrika Tiskový fond, kam někteří již 
přispěli. Připravíme členy Sdružení do soutěže o "Významné osobnosti" o cenu   
$20,000.00. 
 

4. Udělení absolutoria 
Výboru bylo uděleno absolutorium o hospodaření s financemi. 
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5. Odstupující předseda 
Miloš Zach vyjádřil požadavek o odstoupení z funkce předsedy odbočky, návrh nového 
výboru a zvážení, zda poslat delegáta na letošní Kongres ČSSK. 
 
 

6. Volba nového výboru. 
Nový výbor byl zvolen ve složení: 
 
 Předsedkyně:    Zdenka Beranová 
 Čestný předseda:  Miloš Zach 
 Jednatel:   Marta Jamborová 
 Pokladní, redakce:  Blanka Ondrášeková 
 Členové výboru:  Dana Cline 
     Veronika Floránová 
     Eva Malenka 
     Zuzana Petrik 
     Luboš Petrik 
     Zora Streit 
 

7. Výše členských příspěvků 
Bylo navrženo a odhlasováno zvýšit členské příspěvky: člen $40.00 a senior $30.00 za rok. 
Zároveň bylo navrženo vystavit členské legitimace, které by opravňovaly k uplatnění slev 
na různých akcích pořádaných nejen Sdružením, ale i jiných subjektů po dohodě s nimi. 
 

8. Volba delegáta na Kongres 
Výbor navrhl vyslání místopředsedkyně-jednatelky Marty Jamborové na květnový kongres. 
Schváleno. 

 
9. Návrhy a volná diskuse 

Hodnotily se akce konané v loňském roce, kterých se zvlášte v březnu neúčastnilo mnoho 
lidí kvůli Olympiádě (viz bod 2.). Pokud jde o dětské akce, navrženo jejich přesunutí do 
levnější haly (bod 3.). Byly předneseny návrhy na změnu Zpravodaje (bod 3.). Byla 
odhlasována změna usnesení z roku 1995 o nemožnosti žádat o grant z kanadského fondu 
multikulturalismu. 
Plánované akce pro rok 2011:  
28. máje Eurofest 
4, júna  Dětský den 
16. júla  Dětský tábor 
august  Volejbalový turnaj 
november Knižní bazar 
december Mikulášská nadílka 
 

10. Zakončení 
Schůze byla ukončena novou předsedkyní Zdenkou Beranovou. 
 

Zapsala Dana Cline. 
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MALÁ NOČNÍ HUDBA 

Kdysi se o ni postaraly žáby, ale od té doby, co jim nová (a naprosto nepotřebná) silnice 
zlikvidovala pódium, teď kvákají někde jinde. Pokud vůbec. Což ovšem neznamená, že v 
okolí našeho bydliště panuje klid. Cvrčkům bohužel teritorium nikdo nerozvrátil, a oni svou 
radost dávají najevo hlasitým koncertováním. Nejenom celý den, ale i celou noc. 

Což o to, to se musí skousnout. Vždyť dnes, v dobách politicky korektních, má i hmyz právo 
vyjádřit svůj názor! Dokonce ani nemusí mluvit jedním z oficiálních jazyků, takže cvrdlikání 
je přípustné - a čím je hlasitější, tím líp. Ne nadarmo se přece říká, že kolo, které nejvíc vrže, 
bude namazáno (a když nepřestane vrzat, tak vyměněno). Ale pardon, to trochu odbočuji, a 
navíc si to pletu s hmyzem dvounohým. 

Jenže když se nám jeden z těch černých muzikantů zcela drze a bez ptaní nastěhoval do 
garáže, která se nachází hned vedle ložnice, přestala veškerá sranda. Tak to ne, milánku, 
tohle není Vila Milada, kde by ti podobný prohřešek prošel. Kdyby ses choval slušně a držel 
zobák tak si tady klidně vegetuj do aleluja, jenže celou noc poslouchat tvůj jekot? No to teda 
nebudu! To sis začal zahrávat nikoliv s ohněm (vypálili bychom se přece jenom neradi), ale 
s koštětem. 

Jedné noci ve čtyři hodiny ráno, když mi konečně s rušitelem mého spánku došla trpělivost, 
jsem se (s výše zmíněným dopravním prostředkem v ruce) vydala na bitevní pláň. Jenže 
rambajz dělající nepřítel byl všemi mastmi mazaný, a když jsem v garáži rozsvítila světlo, 
okamžitě zmlknul. Sice jsem měla jakouž takouž páru kde se nalézá, ale ne a ne tu mrchu 
najít - natož ji vystrnadit zpátky tam, kam patří. 

Nakonec jsem ji objevila přitulenou ke kolu auta, a neprodleně zahájila útok. Ona potvora 
se ovšem své skrýše nemínila jen tak vzdát, a protože s barvou pneumatiky splývala a 
nebyla tudíž k rozeznání, vyhnat ji na světlo energicky úsporné a ekologicky přátelské 
žárovky (to je ta zatočená do spirály, co obsahuje rtuť, a než se plně rozzáří, musí o tom 
chvilku přemýšlet), vyžadovalo téměř nadlidskou sílu. 

Nechci se plácat po ramenou, ale myslím že v tomto klání jsem si poctivě vybojovala zlatou 
olympijskou medaili v šermování. Bitvu jsem vyhrála, cvrček byl utlučen koštětem, a my se 
opět mohli oddat nerušeným snům. 

Tedy aspoň do té doby, než se v garáži zalíbilo dalšímu squatterovi. 

Jarka Jarvis, Duncan, BC 

 

“Life is like a box of chocolates. You never know what you're 

gonna get." (Forrest Gump) 
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Garáže na predaj 
 

Moji milí priatelia,  
 
Vaša Mira z Edmontonu sa usmieva od ucha k uchu!!! 
Smerové tabule na Garážové predaje rastú ako huby a 
moje srdce poskakuje od 
radosti. Môžem povedať, že som závislá... závislá na 
garážových predajoch. Od mája do augusta ma v sobotu 
ráno od deviatej do druhej nikto neuvidí ani ukazovať 
domy, ani pripravovať kúpne alebo predajné kontrakty... 
nie, nie, nie.. to je pár hodín len pre mňa!  
V sobotu ráno si vždy perfektne naplánujem trasu  
a idem na vec. Môj jediný cieľ je nájsť ten 
najzaujímavejší kus hocičoho čo sa mi zapáči, za najlepšiu možnú cenu. Bože, ako ja 
milujem soboty! Kúpim ten najškaredší, najzničenejší kus a hneď si predstavujem a  
vymýšľam ako ho pretvorím do krásneho umeleckého diela. 
Alebo kúpim smradľavý kus nábytku s nádhernými tvarmi, počas dlhých zimných večerov 
ho prečalúnim a prefarbím a potom prezerajúc si krásny unikátny kus nábytku len výskam 
od radosti. Musím sa vám priznať, že ešte aj teraz keď o tom len píšem, len tak sliním.... 
bože, moja závislosť je asi vážna! Ja som nikdy nepočula o garážových výpredajoch v 
mojom predkanadskom živote. V časti Európy odkiaľ ja pochádzam to jednoducho 
neexistuje. Vlastne, keď som chodila na univerzitu v Budapešti, tam existovala akási 
predhistorická verzia tohto fenoménu. Uskutočňovalo sa to raz ročne na jar, keď počas 
jedného víkendu ktokoľvek mohol nechať čokoľvek nepotrebné vrátane stoličiek, stolov, 
kredencov... na kraji cesty. Boli aj takí, ktorí si na tých pár dní prenajali veľké autá a len 
jazdili z jednej ulice do druhej v nádeji, že sa im podarí nájsť ten krásny antický kus. Stačilo 
trochu trpezlivosti a mnohí našli ten krásny kus nábytku z osemnásteho storočia len tak 
položený na rohu ulice. Aký krásny spôsob zariadenia študenstkého bytu zadarmo. Takže 
toto asi bol taký komunistický model garážového predaja bez akýchkoľvek peňažných 
transakcií. 
Keď sme sa presťahovali do Kanady, my sme vážne nemali poňatia o existencii garážových 
predajov. Vo vstupnej hale našeho prvého vancouverského bytu som našla noviny len tak 
hodené na zemi. Hneď som sa pustila do čítania, celá žhavá dozvedieť sa ako ľudia žijú v 
našej novej domovine. Dostala som sa ku časti s inzerátmi a všimla som si, že strašne veľa 
ľudí inzeruje predaj garáže (Garage Sale). Hneď mi prešlo hlavou, že sme sa presťahovali 
do najčudnejšieho miesta na svete. Každý predáva garáže. Ale do hája, prečo všetci 
predávajú garáže cez víkend? A to som už ale vôbec nechápala, prečo nechcú vidieť skorých 
vtákov... čo to všetko má do činenia s ornitológiou? Bola som krásne pometená.  Plánuje 
Vancouver nejaký nový podzemný systém parkovania, takže nikto nebude potrebovať 
garáž, alebo plánujú nový dopravný systém,kde nikto ani len auto nepotrebuje?  
Bože môj, my sme sa nasťahovali do krajiny s neslýchanými environmentálnymi a 
urbanistickými plánmi! Hrdá na svoju novú krajinu, išla 
som kúpiť nejaké potraviny na Denmanovu ulicu a zbadala som nápis Garage sale.  
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Hneď som sa tam vybrala len sa spýtať na detaily o tomto úžasnom futuristickom pláne, 
keď rovno pred vchodom do jedného bytového komplexu som zbadala chlapa len tak 
znudene stáť za stolom plnom starín a kravín. Ľudia sa cez všetko prehrabávali a začali 
vyjednávať o cene použitých Speedo plaviek. Mamma Mira, čo sa tu deje? Kde sa predáva tá 
garáž?  Rýchlo som vytriezvela a zmenila rozčarovanie na moje najväčšie hobby. 
Garážové predaje je najlepší nápad v konzumnej severnej Amerike! Recyklovanie na 
najvyššej úrovni!! Mira chce, čo niekto nechce. Aký úžasný spôsob dolovania pokladov. 
Skoro všetky kusy nábytku a doplnkov v mojom dome pochádzajú z garážových predajov. 
Garážové predaje podporujú môjho kreatívneho ducha a neviem bez nich žiť. 
Jediné, čo ma vážne robí smutnou je, že v zime nikto garážové predaje neorganizuje. Aká 
strata času! 
Ak máte chuť sa ku mne pridať ktorúkoľvek sobotu, pošlite email:mira@mirahomes.ca. 
 
Do skorého videnia, 
Mira Wannous 
 

 
 

DÁLNICE ŽIVOTA                                                                               
Jan Drábek 

  

Člověk se nepřestává divit, jak rychle se mění postoje veřejnosti k lidské sexuálnosti. Jako 
teenageru mi byla za dolar na den propujčována ohmataná brožůrka se jménem Kansas 
City Kitty. V ní Kitty, špatně namalovaná kurtyzánka, souložila téměř s každým členem 
mužského rodu ve státě Kansas. Nádech dobrodružství přídávala brožůrce fáma, která 
pravila, že kdokoliv bude s brožůrkou dopaden bude na hodinu ze školy vyloučen.      
Později se na veřejnosti objevil časopis Playboy, plný dámských ňader a zadečků. I když 
ochlupení tam dole bylo ze začátku pečlivě vymazáváno, dle mého tehdejšího názoru se vše 
už konečně ubíralo správným směrem. A to i  navzdor hollywoodským předpisům, že v 
každém filmu manžel i manželka musí mít své vlastní postele a sexuální vzrušování se 
naznačovalo blízkým záběrem krbového ohniště. 
Pak ovšem přišla léta šedesátá se vším tím morálními i jinými osvobozováními a najednou 
Hollywood začaly sršet filmy s intimními záběry, které jsme dosud znali jen ze snímků 
švédských. Vynořila se náhle Káma Šutra a velmi grafická kniha se jménem Radost ze sexu. 
Se vším tím vynořováním a tou radostí zmizela bohužel také vydatná část těch nádherných 
tajemství pohlavnosti. A ty jsou vlastně základem vší romantiky. 
Ferdinand Peroutka, který byl třikrát ženatý, (takže se nemůže říci, že by se snad 
v sexualitě nevyznal), to řekl daleko výstižněji:  
Vždycky byl na světě sex, jeho šepot. Teď je to jeho řev. Bývala tichá pěšina, mladý 
člověk šel pod větvemi, pohvizdoval si a myslel, že jeho hlava se hvězd dotýká. Nyní tu 
vede betonová silnice.  
Tuční import-exportéři zkušenou rukou řídí své velké lesklé vozy a jezdí tu autobusy.  
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Rozhovor s Rudolfem Čížkem, 

 autorem knihy 

ZTRACENÉ ARCHIVY                           

1968 

 

Nakladatelství Naše vojsko vydalo v 
březnu t.r. dokumentární publikaci 
Ztracené archivy 1968 s podtitulem 21. 
srpen 1968 v ulicích Prahy. Kniha, která 
zachycuje detailní výseky 
nejdramatičtějších dnů roku 1968 v 
policejních hlášeních, nemocničních 
záznamech a vzpomínkách pamětníků byla 
sestavená podle archivních materiálů 
Městské správy Veřejné bezpečnosti Praha 
bývalým policejním důstojníkem 
Rudolfem Čížkem. Text je doplněn velkým 
množstvím dobových fotografií okupované 
Prahy Jiřího Všetečky. 

Rozhovor s autorem Rudolfem Čížkem: 

Lenka Storzer: Pane Čížku, musím se přiznat, že jsem Vaši knihu musela několikrát 
odložit. Již při čtení úvodní kapitoly mě přemohly silné emoce vyvolané vlastními 
vzpomínkami. Zjistila jsem, že ani čtyři desetiletí neotupily dopad těchto zážitků na 
moji vlastní psychiku a že Vaši knihu budu muset číst pomalu, postupně, v menších 
dávkách, abych se mohla plně soustředit a porozumět každé jednotlivé situaci a 
každému příběhu.  
Vy jste den okupace prožil v Praze. Bránil jste vchod do Československého rozhlasu. 
Jak se to stalo, že se vojáci do ČR přece jen dostali? Můžete nám popsat Vaše osobní 
zážitky a pocity? 

Rudolf Čížek: V roce 1968 jsem sloužil u Veřejné bezpečnosti něco málo přes rok. Byl jsem 
v té době zařazen u hlídkové služby, na Pohotovostní motorizované jednotce Městské 
správy VB Praha.  
Dne 21. srpna 1968 jsem měl volno. Kolem půlnoci mě vzbudila sousedka s tím, že nás 
obsazují vojska Varšavské smlouvy. Když jsem si zapnul rádio a uslyšel hlášení o invazi, 
oblékl jsem uniformu a snažil se co nejrychleji dostat na útvar. Jeden ochotný řidič 
náklaďáku mě odvezl z Vysočan až do Vršovic, kde měl sídlo můj útvar. Krátce po nástupu 
na útvar jsem byl s některými dalšími kolegy vyslán k budově Československého rozhlasu. 
Zde jsme v hlavním vchodu z Vinohradské ulice utvořili kordón s tím, že do budovy  
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nesmíme vpustit žádnou nepovolanou osobu, včetně okupačních vojáků.  
Před rozhlasem a v jeho okolí byly největší střety občanů s okupačními vojáky.  

Začala střelba, byli první zranění, ale i mrtví. Do dnešního dne mám v živé paměti, jak ve 
vstupní hale rozhlasu, vlevo podél zdi, bylo položeno několik těl zastřelených občanů, které 
lidé přinesli z ulice. 
Vojáci se snažili o to, abychom je vpustili do budovy rozhlasu. Zkoušeli i výhrůžky, ale 
pravděpodobně měli zákaz vejít v otevřený ozbrojený střet s armádou a Veřejnou 
bezpečností. S námi, vyzbrojenými „pistolkami“ ráže 7.62 a šestnácti náboji by jistě neměli 
příliš těžkou práci. Ale do rozhlasu se stejně dostali, a to způsobem, který jsme nejméně 
čekali. Někdy kolem deváté hodiny jsme měli najednou na zádech hlavně samopalů vojáků, 
kteří se náhle objevili zevnitř budovy. 
Budova rozhlasu měla v té době ještě jeden vchod z Balbínovy ulice, který sloužil jako vjezd 
do garáží. Ten byl uzamčen a protože všechny nápisy byly strhány a vojska se v Praze 
neorientovala, nehrozilo nebezpečí, že by touto cestou pronikla do rozhlasu. A protože nás 
u rozhlasu nebylo tolik, nebyl ani střežen. Vojáci nás internovali v jedné místnosti poblíž 
tohoto vchodu, takže jsme si stačili všimnout, že vrata nebyla vůbec poškozena a byla zase 
uzamčena. Když jsem při přípravě knížky o tom hovořil s Janem Petránkem, který v té době 
jako redaktor Československého rozhlasu v budově vysílal a byl výraznou osobností jeho 
legálního vysílání, řekl mi, že tuší, přesněji je přesvědčen o tom, kdo vojáky do budovy 
vpustil. Ale protože ho při tom neviděl, nemůže říci jeho jméno. Bohužel i tací byli mezi 
našimi občany. 

LS: Ve svém rozhovoru v Profilu CT24 s Patricií Strouhalovou jste uvedl, že jste 
materiály, které presentujete v této knize, “ukradl”. To musel být dost odvážný a 
riskantní čin. Můžete našim čtenářům říci jak jste se k nim dostal? 

RČ: Každá organizace, mající obsáhlejší spisovou agendu, ji musí jednou za čas 
„prohlédnout“ a již nepotřebné písemnosti zničit. Na pomoc administrativním pracovnicím 
odboru obecné kriminality Městské správy VB Praha byl vysílán vždy někdo z mladších 
policistů.  
Při prováděné skartaci písemností jsem si všiml toho, že se mezi nimi nacházejí i svodná 
hlášení z prvních srpnových dnů a týdnů roku 1968. Po zběžném prohlédnutí jsem zjistil, 
že obsahují události z ulic Prahy, nahlášené na operační středisko policisty, občany a jinými 
subjekty, vše téměř po minutách, jak tyto případy stačili zaznamenávat na mechanických 
psacích strojích jednotliví operátoři. Dále zde byly seznamy osob, které byly okupačními 
vojsky zabity, těžce zraněny, nebo byl na nich spáchán trestný čin, ale i případy majetkové 
trestné činnosti, například krádeže a vloupání, která byla těmito vojáky páchána. Ihned 
jsem si uvědomil, že v budoucnosti, pokud by se doba změnila, mohou mít dokumenty 
velkou historickou hodnotu, neboť jsou zcela unikátní a zcela autenticky, objektivně a 
nezpochybnitelně zachycují probíhající události, které většinou později bývají upravovány 
a vykládány podle potřeb té které doby. Po pravdě musím přiznat, že jsem je ukradl a 
odnesl na své pracoviště, tedy na oddělení pátrání po osobách pražské kriminálky. Spisové 
materiály jsem uložil do spisu zavražděné neznámé ženy nalezené v Praze 9, který sestával 
z řady šanonů. Tudíž jsem takovéto dva šanony se stejným nápisem přidělal navíc a s 
pravděpodobností hraničící s jistotou jsem mohl předpokládat, že se do nich již nikdy nikdo 
nepodívá. Když jsem v roce 1988 od kriminální policie odcházel do civilu, spisové materiály  

skončily uloženy v kotelně v mém bydlišti. V roce 1990, tedy v době, když jsem se k Policii 
ČR opět vrátil, jsem se mohl v klidu vrátit i k nim. 
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LS: Kniha nabízí velké množství dosud neznámé dokumentace. Jistě jste věděl, že o 
knihu bude velký zájem. Proč tato publikace vyšla až letos? 

RČ: „Světlo světa“ spatřily materiály hned v průběhu roku devadesátého, kdy Úřad pro 
řešení důsledků pobytu sovětských vojsk začal odškodňovat občany, nějakým způsobem 
poškozené okupací vojsky Varšavské smlouvy. V případech, kdy poškození občané neměli 
doklady, kterými by mohli prokázat svá zranění okupačními vojsky, poskytoval jsem 
tomuto úřadu místopřísežná prohlášení. 
V roce 1991 jsem chtěl se svým kamarádem novinářem z materiálu vytvořit publikaci. Měli 
jsme smlouvu s nakladatelstvím, které však zkolabovalo. V té době byl pohled řady 
rádobyhistoriků, politiků, ale často i novinářů či nakladatelů na osmašedesátý takový, že se 
jednalo pouze o jakýsi puč mezi komunisty a že tato doba již nikoho nezajímá. Musím se 
přiznat, že v té době jsem měl nesmírnou chuť materiály spálit. Naštěstí máme v domku 
plynové topení, do jehož kotle jaksi nelze nic jiného než plyn “přikládat”. 
Alespoň krátkou ukázku z těchto archiválií spatřila veřejnost v příloze deníku Večerník 
Praha dne 20. srpna 1992. Zde byly materiály poprvé doplněny fotografiemi mého 
kamaráda Jiřího Všetečky. Podruhé byly materiály zmíněny v pořadu redaktorky Jiřiny 
Peřinové, který byl odvysílán na stanici Český rozhlas 2 Praha dne 10. srpna 2004 ve 21:30 
hodin, v pořadu „Kriminalistický magazín“. Tento díl magazínu byl uložen do Archivu 
Českého rozhlasu, který je v přeneseném významu nazýván jeho „Zlatým fondem“.  
Jiřina Peřinová byla v následujícím roce kontaktována ředitelkou Muzea Policie České 
republiky Marcelou Machutovou, s prosbou o kontakt na mne, neboť chtěla část materialů 
začlenit do scénáře výstavy, pořádané k výročí srpna ´68 v roce 2007. 
Proběhnutí výstavy dalo impuls scenáristce České televize Šárce Horákové, ke shánění 
pachatele krádeže oněch archiválií. A protože ředitelka policejního muzea nemůže krýt 
zločiny, oznámila jí jeho totožnost a došlo k našemu setkání.  
Natočený televizní dokument “Skryté zločiny osmašedesátého” zahajoval na ČT 1 dne 19. 
srpna 2008 od 21:15 hodin třídenní cyklus pořadů ke čtyřicátému výročí okupace 
Československa. V rámci projektu byla premiéra na filmovém plátně v Muzeu Policie ČR 
dne 21. srpna 2008, jako součást výstavy „Nepokořené město“, kde diváci mohli spatřit 
originály zachovaných policejních archiválií. 
Radost mi udělalo to, že v rámci vyhlašování cen Trilobit 2008 byl film zařazen mezi „Velké 
společenské dokumenty, které vzbudily největší pozornost“. 
Když film v roce 2009 ČT reprizovala, kontaktoval mne majitel Nakladatelství Naše vojsko 
pan Emerich Drtina s tím, že z filmu jednoznačně vyplývá to, že dokumentů je mnohem 
více, než bylo možno použít ve filmu a zda bych nechtěl z tohoto materiálu vytvořit 
publikaci. A tak výsledkem našeho jednání a další spolupráce je publikace “Ztracené 
archivy 1968 – 21. srpnen 1968 v ulicích Prahy”.  
Pro pořádek musím ještě uvést, že na základě darovací smlouvy ze dne 10. září 2008, se 
archiválie staly majetkem Muzea Policie České republiky, Praha 2, Ke Karlovu 1, kam 
samozřejmě nezpochybnitelně patří. 

LS: My, kteří žijeme v zahraničí, bychom rádi viděli Vaši knihu přeloženou do 
angličtiny. Věřím, že mnozí z nás v ní najdou svůj vlastní příběh nebo příběh či 
fotografii svých nejbližších. Naši potomci, příbuzní, přátelé, političtí představitelé, 
pedagogové, studenti středních i vysokých škol, … ti všichni by Vaši knihu měli mít k 
dispozici.   Tato publikace je cenným informačním zdrojem pro současné historiky a  
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neměl by chybět v žádné universitní knihovně. Můžeme doufat že se kniha dočká 
překladu? 

RČ: Nepopírám, že bych měl obrovskou radost, kdyby se podařilo přiblížit našim krajanům 
v zahraničí tuto publikaci v angličtině. Jsem si vědom toho, že dnešní mladí jsou již vlastně 
třetí generací „osmašedesátníků“, kteří po okupaci emigrovali a pro mnoho z nich je jistě 
čeština již velice obtížně srozumitelná, ne-li vůbec. A protože archiválie jsou zcela 
nezpochybnitelným dokladem toho, jak okupace probíhala a nejsou ovlivněny žádnými 
dodatečnými úpravami z jakékoliv strany, dostalo by se jim zcela objektivního pohledu na 
toto období československých dějin. Zároveň by si mohli plastičtěji udělat představu o tom, 
z jakých důvodů, za jakých podmínek a před čím jejich rodiče či prarodiče ze své vlasti 
emigrovali a současně by mohli ocenit, ne-li přímo obdivovat jejich nesmírnou odvahu, 
když se na ulici, nijak neozbrojeni, postavili proti obrovské přesile armády s jejich tanky a 
děly. 
Bohužel jsem si ale vědom toho, že v České republice nenajdu nakladatele, který by byl 
schopen či chtěl se tohoto úkolu ujmout. Toto by bylo i nad možnosti Nakladatelství Naše 
vojsko, které knihu v češtině vydalo. Ale jak jsem zjistil, nebránilo by se spolupracovat na 
tomto projektu se zahraničním subjektem. Jeho hledání je však zcela nad moje možnosti a 
tak mohu jen ve skrytu duše doufat, že možná … někoho … někdy… knížka zaujme natolik, 
že mi s tímto mým skrytým přáním napomůže. 

LS: pane Čížku, děkuji.  
 
Lenka Storzer (czech-books.com) 
Knihu si můžete objednat na strankách www.czech-books. com 

 

Bilingual Children 

 Do you speak Czech or English at home? Or both? 

The term bilingualism in Canada is often associated with speaking both English and French. 
However, many Canadian and immigrant families use and speak other languages at home. 
So what represents the real bilingualism in Canada? 

According to Statistics Canada and its 2006 Census, the most common non-official mother 
tongues within Canada (excluding English and French) are Chinese (13%) followed by 
Italian (8%), German (7%) and Punjabi (6%). It will be interesting to see what statistics 
will be revealed in the upcoming 2011 Census. 

Unfortunately, Czech and Slovak are not mentioned in the Census figures. So what language 
do you speak at home? Is it English only? Is it a combination of Czech/Slovak and English or 
is it pure Czech and Slovak? 

Many of you might battle with the fact that English becomes the dominant language spoken 
by your children. Surely, it is only to their advantage to acquire English as their native 
language. At the same time, however, it is also very beneficial for them to learn Czech or 
Slovak right from birth.  

http://www.czech-books/
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What is meant by the bilingual upbringing of children?   

Bilingualism has been studied by scholars and research results show that bilingualism 
poses numerous advantages in learning and brain development of young children. Early 
exposure to more than one language makes language acquisition in later life easier. Plus 
speaking two or more languages increases the child's intellectual potential and is 
advantageous for concept formation. 

Raising your children to speak and understand both English and Czech or Slovak is known 
as bilingual upbringing. Ideally, parents should be native speakers so that the child will get 
a native speaker's command of both languages. In a wider sense, though, bilingual 
upbringing can include bilingual parenting in a foreign language if one or both of the 
parents are not native speakers. In any case, it is rare that children become completely 
equilingual, or a native speaker in both languages. 

How does one introduce and maintain bilingualism in the family? 

There are many different methods, however two of the most important ones are the OPOL 
approach, which stands for One Person One Language, and the Time or Place Oriented 
Method, which means that the whole family uses one particular language in a particular 
place or at a particular time. In either case, the proficiency the children acquire will highly 
depend on the language skills of the parents and other relatives.  

Why should you raise your children bilingually? 

A bilingual child is definitely better equipped for a professional career than a monolingual 
child. Moreover, learning a second language will involve the child in another culture, which 
means they will also be bicultural. For children with a mixed ethnic background, 
bilingualism may help them to find their roots by communicating with relatives. 

Also, bilingual children definitely reflect a higher adeptness of divergent and creative 
thinking than their monolingual peers. The only snag about bilingualism is that children 
may be late speakers and initially mix up their languages. They also may refuse to speak 
their second and weaker language at certain times, but patience at these stages of 
development will definitely pay off. Just stick with your routine of speaking the language of 
your choice.  
Considering all the advantages of bilingualism, you should definitely opt for it. Give it a try! 
Thanks for reading!  

Contributed by Lenka de Graafova, LingoStar Language Services: www.lingo-star.com 
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Velikonoční  
Jarmark 
 
ČSSK  zorganizovalo pro naše 
krajany jarní velikonoční jarmark  
ve Slovenian Hall v Burnaby. 
Stoly se prohýbaly různymi 
laskominami jako zdobené 
medovníčky, chlebíčky , výborné 
dortíky, klobásy a jiné . K poslechu 
nám zahral výbornou  hudbu  pán 
Jan Mlejnek, k jídlu se podával guláš 
s knedlíkem a halušky.Deti si mohly 
 ozdobit vajíčko či medovníček. Akce 
se zúčastnilo kolem 150 návštěvníků. 
Seznam všech dobrovolníků, kteří doladily  jarní  atmosféru milým úsměvem a kterým 
srdečně děkujeme. Lucie Hawesova, Eva Malenka, Marta Jamborová, Zora Streit, Marie 
Čechová s kamarádkami, Gabika, Dana Cline, Zuzka a Luboš Petríkovi, Janka Melasová, 
Ivanky Šmulíkové.                                                                                                 Fotky: Zora Streit 

 
 Na svoje si prišli milovníci prírodnej kozmetiky z Českej republiky od Zdenky Beranovej, 
tradičných slovenských výrobkov od Ancoent, či krásnej keramiky a iných drobností, ktoré 
venovali Združeniu  Zuzka a Ľubos Petríkovi. Viac fotiek nájdete na: www.cssk.ca 
 
 

Veliké poděkování 
vám všem, kdož jste se podíleli na oslavě mých osmdesátin. Je vás tolik a 
nemohu každému jednotlivě poděkovat, ale doufám, že přijmete díky 
aspoň touto cestou.Miloš Zach 
 

 
 
 

http://www.cssk.ca/
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tip na vÝlet od myŠky z yukonu 
 

ATLIN - Northern British Columbia 

Atlin je malá komunita v Britskej Columbii. Nachádza sa tak ďaleko na severe, že do nej 

vedie len jedna cesta,  

a tá nezačína v BC.  

Ak sa vyberiete do Atlinu, 

musíte prísť najprv do 

Yukonu.  

V Atline žije približne 400 

obyvateľov. V čase veľkej 

zlatej horúčky v 1898 tu 

žilo 10 tisíc ľudí. 

Pozostatky z tých čias sú 

súčasťou Atlinu a jeho 

okolia dodnes.  

V okolitých horách sa nachádzajú rôzne zlatokopecké náradia či nástroje na ťažbu zlata. V 

dedine sa zachovali staré domy z pred vyše 100 rokov, ktoré akoby vypadli z westernu. 

Nachádza sa tu aj starý dom, ktorý bol kedysi známy ako miestny bordel pre zábavu 

miestnych zlatokopov. Na stenách je stále vidno originálne plátenné tapety a iné rekvizity 

napriek tomu, že miestna mládež si z toho urobila miesto na zábavu a starý dom je 

čiastočne aj vypálený. 

V okolitých horách sa zlato ťaží dodnes. Nie však veľkokapacitne v komerčných baniach, 

ale v malých rodinných podnikoch, tzv. ryžoviskách. Ryžovanie znamená, že zlato sa ťaží 

len na povrchu a v riečištiach. Väčšinou sa na to používa bager, ryžovacie žľaby a množstvo 

vody na premývanie štrku. Mnoho rodín sa dodnes živí takýmto spôsobom nielen v Atline, 

ale aj v iných častiach severnej Britskej 

Kolumbie a Yukonu. 

Atlin sa r ozprestiera na pobreží jazera 

Atlin, ktoré je 4 míle široké a 85 míľ dlhé. 

Ľadovec Llewelyn na jeho západnom konci 

je súčasťou veľkého ľadovcového 

kompexu, ktorý siaha až na Aljašku. Jazero 

je napájané ľadovcovou vodou, takže ani v 

lete sa veľmi neohreje, ale napriek tomu je  
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populárne na rybárčenie a výlety na kanoe či kajaku.                                                              

Mnohé ostrovy a ostrovčeky roztrúsené po jazere ponúkajú možnosti krásneho  
kempovania v divokej prírode.   
Miestni ľudia sú zmesou zaujímavých charakterov. Keďže život v Atline plynie podľa iného 

času, na aký sú zvyknutí ľudia v mestách, vyžaduje si to určitý typ ľudí, ktorý tu dokážu žiť 

a prežiť. Do koloritu miestnych hľadačov zlata a šťasteny sa pridáva aj zmes hudobníkov a 

artistov. Prvý júlový víkend sa tu koná Atlin Music Festival, kedy sa hudba rôznych žánrov 

nesie ponad údolie a vy môžete voľne kempovať na miestnom ihrisku. Netreba zabudnúť 

ani na miestnych indiánov kmeňa Tlingit. Táto oblasť je ich pôvodným tradičným 

teritóriom a sú súčasťou tejto krajiny od nepamäti.  

Život plynie pomaly, sused pozná suseda a na pumpe vám pumpár porozpráva všetky 

novinky Atlinu za 5 minút, čo tam strávite. Až sa niekedy ocitnete na ďalekom severe 

Britskej Kolumbie, Atlin by ste určite obísť nemali.  

Viac fotiek na: www. milada.ca                        (fotky k článku poskytla autorka príspevku) 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

  

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

5.června (neděle) 2011  

Locarno Beach (at the foot of Discovery Street, 
North of 4th Avenue and NW Marine Drive, 
Vancouver) 

Začátek: 5:00PM Konec: 8:00 PM 

Všechny děti jsou vítány - česky, slovensky a 
anglicky mluvici. 

Děti budou odměněny za účast a za legraci. 

Jestli máte zájem pomoci s přípravou, máte nějaký nápad a nebo jestli nám chcete jenom 
dát vědět, že se zúčastníte, zavolejte:   

Zdenka:(604) 307-0878 nebo  napište na czechrose@hotmail.com 

llllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Zprávy  ze  staré  vlasti 
 

Táta Krtečka Zdeněk Miler: 
Slaví 90! 

Duchovní otec na celém světě oblíbeného pohádkového 
Krtečka – výtvarník a režisér Zdeněk Miler oslavil nedávno  
90. narozeniny. 

Filmovému řemeslu se dnes již kvůli zdraví nevěnuje, ale s 
krtečkem stále žije. I v pokročilém věku každý měsíc posuzuje 
několik desítek nových žádostí na obchodní využití jeho postav. 

Pokud jedné firmě odsouhlasí využití Krtečka např. na 
deštníky, žádná jiná už povolení nedostane. Kdysi prý uměl 
svého Krtečka nakreslit i poslepu. 

„Víte, kolik krtečků jsem musel nakreslit pro jeden film?“ říká 
Miler. Pro představu: Pro jedinou vteřinu animovaného filmu je 

třeba nakreslit 24 okýnek... 

Co třeba o Krtečkovi nevíte... 

 Postava Krtečka vznikla náhodou. Zdeněk 
Miler nejdřív kreslil pohádku O plátěné košilce, 
vyskytovaly se v ní však samé stroje. Kvůli oživení 
začal přemýšlet o zvířátku. A pak náhodou při 
procházce zakopl o krtinec... 

 První díl (Jak Krtek ke kalhotkám přišel) 
vznikl v roce 1956, druhý (Krtek a autíčko) až o 
sedm let později. Poslední (Krtek a žabka) byl 
zanimován v roce 2002. 

 Příběhy o Krtečkovi natáčel Miler  podle 
vlastních námětů i podle námětů renomovaných 

autorů, jedním z nich byl i spisovatel Ivan Klíma. 
 Za 50 let života ho také musel omladit: Zkrátil mu nos a zrušil ocásek, který původně 

měl. 
 Až na výjimky se Krteček nikdy nemračí. Za to se pořád směje se, nebo brečí nebo se 

diví. 
 Krtek nikdy nemluví, používá jen citoslovce »Jů«, »Tady, tady« a »Pá pá«. Hlas mu 

propůjčily dcery pana Milera Barbora a Kateřina. 
 V Německu je Krtek známý jako Maulwurf, v anglicky mluvících zemích jako Mole. 
 Znají ho i diváci v Číně – na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji patřil k hlavním 

trhákům české expozice.  Autor: vet  ( Zdroj: www. ahaonline.cz) 
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Správy  zo starej  vlasti 

MAJSTROVSTVÁ SVETA V HOKEJI 2011 
 

Maskot MS 2011 je Vlk Gooly 
Bratislava - Košice 29.4.2011 - 15.5.2011 
Keď obdržíte Zpravodaj, budeme už poznať majstra sveta.   
 
Ja síce navštívim Bratislavu, ale až po šampionáte, na 
vlastnej koži si vyskúšam aspoň, ako funguje kampaň, ktorú 
kvôli MS spustila Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Tu 
je informácia o kampani:“Slovenská agentúra pre cestovný 
ruch (SACR) odštartovala v rámci príprav Slovenska na 
hokejové majstrovstvá sveta projekty zamerané  na 

zvýšenie kvality služieb v cestovnom ruchu. Kým kampaň PlayFair má za cieľ upriamiť 
pozornosť na férové poskytovanie služieb, projekt Nezabudni úsmev chce úsmevnou 
formou upozorniť, že cestovný ruch stojí a padá na pozitívnom zážitku a nezabudnuteľných 
spomienkach návštevníkov s poskytovateľmi služieb.” 
Verím, ze tieto aktivity podporia čo najkvalitnejšiu prezentáciu Slovenska.  
Blanka Ondrášeková                                                                                                          Zdroj: sacr.sk 

 

Slovenský hokejový šampionát se bude hrát 
českými puky 

Firma Gufex z malé obce Kateřinice na Vsetínsku dodá přibližně dva tisíce puku pro 
mistrovství světa v ledním hokeji, které hrají  na Slovensku. Česká firma, která vyrábí puky 
pro významné turnaje Mezinárodní 
hokejové federace IIHF už od 
olympiády v Naganu, dostala 
přednost před slovenskou firmou z 
Dolných Vesteníc.IIHF dala přednost 
českému výrobci díky vyšší kvalitě 
puků. Tu zajišťuje nová utajovaná 
technologie výroby. Český puk prý 
nezanechává černé skvrny na 
mantinelech a nerozbíjí plexiskla. 
Navíc puky z Kateřinic sviští po ledě i 
v NHL, kam ostatně směřuje až 60 % 
výroby. S českými puky se hrálo i 
na olympiádě ve Vancouveru.  
Zdroj: zpravy.e15.cz 
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POHÁDKY PRO DOSPĚLÉ  

ANEB ÚVAHY PANA KRTKA 

 
Milé děti, 

 
Četl jsem nedávno takovou zajímavou knížku a tam psali o tom, jak 
jakési lidské mládě se neustále ptalo a kladlo otázky a to nejen ostatním 
ale i samo sobě, a jak na ty otázky nenašlo odpověď a rodiče ho pak vzali 
k doktorovi a ten mu dal prášky proti otázkám a vše bylo v pořádku. A já 
jsem si říkal: je to vůbec možný? Co je na tom špatnýho ptát se, proč lidé 
označují za nenormální snažit se zjistit proč a jak věci jsou a ignorance je 
považována za znak rozumnosti a rozvážnosti? Ještě štěstí že nejsem 
člověk, protože pro mě je svět plný záhad a dobrodružství, objevů a na většinu mých „proč“ 
jsem doposud nenašel odpověď. To už bych (nedejbože být člověkem) byl zavřenej někde 
v kleci a nacpanej sedativama. A to jsem vám chtěl zrovna vyprávět o jedné takové zajímavé 
příhodě, která v sobě také skrývá spoustu nevysvětlitelných „proč“ 
 
Tak tady to je. Ale nechme lidi stranou, těm doporučuji aby teď přestali číst a já vám milé 
chytré dětičky ten příběh popíšu. Běhal jsem takhle na jaře po zahradě, všude bylo na zemi 
ještě listí od podzimu a najednou jsem mezi listím našel spadlé vosí hnízdo. Nevím teda 
přesně jestli to bylo vosí nebo sršání, ale bylo ještě celé zachovalé a naštěstí prázdné, tak 
jsem si ho mohl pořádně prohlédnout. A musím říci, že to bylo velice zajímavé. Tak na první 
pohled vypadalo trochu jako veliké vejce, celé bylo z venku omotáno jakoby pruhy tenkého 
papíru, Nahoře bylo vidět že bylo přilepené k nějaké desce, asi spodek střechy a dole byla 
díra, kudy se tam lezlo. Uvnitř byly vodorovné plástve, nebo jak se tomu říká, které byly 
uprostřed spojené jakýmsi tunelem, který je držel pohromadě a zároveň je spojoval. Každá 
z těch vodorovných vrstev měla tvar šestiúhelníku a také každá buňka v té plástvy měla 
pravidelný šestiúhelníkový tvar. 
 
Vypadalo to jako moderní věžák, kde uprostřed je výtahová šachta a návrhář byl 
futuristický architekt. A hned mě napadlo plno otázek. Tak například, kdo naučil obyčejný 
hmyz fyziku, protože šestiúhelníkové komůrky nejen že maximálně využívají prostor ale 
jsou také staticky velice stabilní a pevné, kdo jim navrhl spojovací tunel mezi vodorovnými 
vrstvami a ten spojovací tunel byl tak silný, že na něm celá konstrukce visela i s obyvateli, 
kdo jim vysvětlil, že stavbu musí obalit pláštěm aby jim tam nepršelo, kdo naučil vosy a 
sršány chemii, že si umí vyrobit papír ze dřeva? 
 
Vždyť oni snad ani nemají mozek, tak jak to že to vše umí? A to nemají internet a 
computery, nebo možná právě proto. A další otázka: jak to že byli tak organizovaní? Kdo 
určoval co bude který jedinec dělat, kdo řídil celou stavbu, kdo jim říkal: teď musíte přidat 
tady a pěkně to zatočit doleva, tady ten šestihran má jednu stranu kratší, musíte vzít metr a 
přeměřit to. Kdo jim řekl v kolik mají začít a v kolik jim večer padla, jak to že se nehádali ale 
všichni společně pracovali? Vždyť je to jenom „hloupej hmyz“ a jak to že tolik dokáží?  
 
 



-22-  

 
Jak vidíte milé děti, každá otázka s sebou přináší další otázky a možná není důležité najít 
odpověď proč se věci dějí ale jen se pěkně dívat a poučit se třeba i od hmyzu, než ho 
zašlápneme a nebo zaplácneme novinama.  
 
Možná, že příroda je něco jako živá knížka, kde jsou k vidění různé fyzické zákony, 
chemické reakce a inteligence, kterou lidé, zaslepení vlastní důležitostí, nejsou schopni 
vidět. A to nemluvím o tom, že příroda má smysl pro humor a srandu, podívejte se třeba na 
pana Ing. Mravence Arch. a jeho obrovská tykadla a 6 nožiček, jak se hrabe do kopečka a 
nožky mu kloužou po jehličí, když prohání ty svoje pracující po mraveništi. Jak vám 
většinou, milé děti, říkám, pěkně se dívejte kolem a objevíte spoustu zajímavých věcí. 
 
S úctou 
Váš  Krtek. 
 

 

Pane Krtku, 

 
 Vidím, že se stále více ponořujete do vědy. V několika 
věcech s Vámi souhlasím, tedy hlavně v názoru, že prášky proti 
otázkám jsou zločin spáchaný na tom dítěti. I když by mi ten 
hoch třeba později poboural mraveniště, tak i to by možná 
udělal ze zvědavosti a ne ze zlého úmyslu ničit. Ne, že by mě to 
nadchnulo, ale asi bych to pochopil. No, ale co my dva naděláme.  
 
 Nevím, jak jsou organizovány vosy nebo sršni, ale vím, 
jak jsme organizováni my. My totiž pane vědče jsme si za pár milionů let vyvinuli určitý řád 
a naučili se spolupracovat ku prospěchu všech. A komunikujeme mezi sebou, asi byste 
nepochopil jak a tak Vás s tím nebudu unavovat. Ta hierarchie od Jejího Veličenstva 
Královny dolů je každému z nás  dána do vínku (jak říkají lidé) a každý má v mraveništi své 
místo, ví kam patří a nemusí o tom filozofovat. Jenom poctivě pracovat pro dobro všech. 
Opravdu nemáme počitače a internet, ale ono to funguje i bez nich. Hlavně nejsme trvale 
bombardováni nevyžádanými nesmysly. 
 
 Nelíbí se mi Vaše řeči o "hloupém hmyzu". Teda Vy jste chytrý tunelář? A kdo tu Vaši 
chytrost změřil? Já jsem, jak píšete pro Vás k smíchu. A co když Vy jste k smíchu třeba 
ještěrkám, které si hezky lezou venku na sluníčku, zatím co Vy jste osamělý noční a 
podzemní tvor ? A mimochodem, "nožky mi nekloužou po jehličí" a svoje "pracující" 
neproháním. Vy máte asi problém, že ačkoli máte na lidi svrchu, tak rychle přejímáte jejich 
myšlení a slova. A to není vždycky k dobrému. 
 
Pěkné jaro a léto Vám přeje hrdý a ne hloupý hmyz, 
Mravenec, P.Eng. 
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ZOZNAM ČLENOV ČSSK/PREDPLATITEĽOV ZPRAVODAJA 

 
Do uzávierky tohto čísla nám zaslali členské príspevky / predplatné: 
Beranová Z., Jamborová M., Horak Z.,  Horná J., Kosman M., Merhaut A., Moore G., 
Ostadal V., Riha V., Rucka M., Smekal J., Sugar J., Tichy J., Van Doram-Raby O., 
Zach M., Zacharik M., Zverina T. 
 

PODPORUJETE  NÁS 
 
Srdečne ďakujeme týmto  krajanom, ktorí nám prispeli do tlačového fondu (na tiskový 
fond) čiastkou naviac : 
 
Jarmila Horná 

 
A to je všetko,viac sa do limitu tohto čísla nevošlo. Veríme, že sú články pre Vás pútavé 
a tešíme sa na Vaše reakcie, podnety a tipy na výlety. Užite si krásne leto a napíšte nám 
pekný zážitok alebo pošlite fotografiu zaujímavého miesta, nech už budete 
kdekoľvek. Tešíme sa na ďalšie vydanie Vášho Zpravodaja a stretnutie na jednej 
z našich akcií pre Vás!  Blanka Ondrášeková: blanka.ondrasekova@gmail.com 

 

 

mailto:blanka.ondrasekova@gmail.com
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ZPRAVODAJ 
  
je časopis vancouverské odbočky Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. 
 
Vychází 6 – krát ročně, uzávěrka pro jednotlivá čísla je: 15.1., 15.3., 5.5., 15.8., 30.9., 15.11. 

Expedice přibližně dva týdny po uzávěrce. 
Redakce:  Miloš Zach (korektura českých textů), Blanka Ondrášeková ( korektúra slovenských                  
                     textov) a ostatní členové výboru Sdružení. Redakce si vyhražuje právo  příspěvky             
                     odmítnout, zkrátit nebo upravit. Podepsané články se nemusejí vždy shodovat s názory                   
                      redakce  nebo výboru Sdružení.  Technická úprava: David Borovka 
Tiskárna: Alpha-Omega Printing Services Ltd. není oprávněna přijímat k otištění jakékoli 
                    příspěvky a inzeráty bez schválení redakční rady. 
 

Roční členské/předplatné:  Člen ČSSK  $ 40 ( zahrnuto v členském příspěvku ) 
                                                          Člen senior 65+ $ 30 ( zahrnuto v členském příspěvku  
                                 Ostatní  $ 25 ( pouze předplatné ) 
 

Inzerce:    Velikost “Business Card”  $ 10.00 (min. 3x ),  $50 (platba za 6 výtisků ) 
                       Čtvrt stránky   $ 25.00/  jeden výtisk 
                        Třetina stránky   $ 30.00/ jeden výtisk 
                        Polovina stránky  $ 40.00/ jeden výtisk 
                        Celá stránka   $ 70.00/ jeden výtisk 
 
Členové Sdružení mají 20 % slevu. Při zakoupení celé stránky máte v jednom z dalších 
čísel čtvrtinu stránky zdarma. Cena nezahrnuje grafickou úpravu. Inzeráty  posílejte poštou 
v konečné podobě ( „ camera ready“ ) na adresu uvedenou dole. 

Veškeré šeky prosíme vypisovat na 
„ CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION“ 

Na inzerci nebo dar nad $ 20.00 poskytneme  na požádání potvrzenku. 
 
............................................................................ Zde odstřihnete………………………………………………………. 

Přihláška / Obnovení předplatného 
 
Jméno:............................................................................................................................. ..................................................  
 
Adresa:............................................................................................................................. .................................................  
 
Telefon/ e-mail:................................................................   Datum  narození:..................................................... 
 

  Ano.  Jsem  (chci se stát ) členem vancouverské odbočky Sdružení 
                 Přikládám členský příspěvek  $ 40.00 na rodinu nebo jednotlivce 
                 Jsem člen-senior a přikládám členský příspěvek  $ 30.00. 

             Nejsem členem Sdružení, přikládám $ 25.00 za předplatné Zpravodaje. 

             Dar tiskovému fondu (děkujeme): $ 

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
797 – 916 West Broadway 
Vancouver, B.C., V5Z 1K7 
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