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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.

Na konci starého roku…
Vlastnû se to tak pomalu pfienese z roku starého do roku nového. Kdysi mû pfii‰lo
pfiání, AÈ je to od Vánoc do konce roku lep‰í neÏ v tomto roku. I kdyÏ od  Vánoc do
konce roku to nebylo zrovna období klidu a pohody, protoÏe ãlovûk dodûlává staré
hfiíchy, musí udûlat vyúãtování a uzávûrky, pfiesto se objevilo i nûkolik krásn˘ch
momentÛ. Jedním z nich byla náv‰tûva mal˘ch indiánÛ z rezervace White Dog na
hokejovém utkání Toronto-New York Rangers. Po zápase se pak malí indiáni setkali
s obráncem Tomá‰em Kaberlem (na snímku vpravo). Akce se mohla uskuteãnit
díky charitativní akci ãeského konzulátu, která se konala pod názvem Prague Night
of Glamour 7. listopadu 2007. Kazem celého veãera byla „silvestrovská“ forma
torontsk˘ch hokejistÛ, ktefií prohráli 1:6. Naopak pozitivní byl v˘kon Jaromíra Jágra,
Martina Straky a Petra PrÛchy, ktefií byli vyhlá‰eni jako hvûzdy utkání (podrobnosti
na str. 12).
Na konci roku se ohlíÏíme i za tím, co ten minul˘ rok pfiinesl. Z politického hlediska
bylo pro nás âechy v Kanadû nejvût‰ím dárkem kanadské vlády zru‰ení víz pro
ãeské obãany. BohuÏel víza pro slovenské obãany trvají a organizace, které se v
minulosti zasazovaly o zru‰ení ãesk˘ch víz by se mûly stejn˘m zpÛsobem zasazovat
i o zru‰ení tohoto omezení pro Slováky.
V loÀském záfií jsme mohli uvítat Janu Hlaváãovou a Petra Kostku ve hfie Smí‰ené
(po)city. Pod vedením reÏiséra Luìka Munzara si s nimi mohli zahrát Pavel Král a
Jan ·míd. RovnûÏ v záfií se na torontském filmovém festivalu objevily dva ãeské
(ãesko-slovenské) filmy. Svûrákovy Vratné láhve a VejrostkÛv Roming. ZáÏitkem
bylo i uvedení hry Adam stvofiitel od Karla âapka. Nové divadlo v‰ak postihla i
citelná ztráta, kdyÏ tûsnû pfied pfiedstavením Famílie aneb Dûdictví otcÛ zachovej
nám, Pane! zemfiel Bohou‰ Máca. Také odchod do novodivadelní penze Tomá‰e
Ma‰ka a Zdeny Novotné je citelnou ztrátou.
Díky Milo‰i Krajnému a NokturnÛm jsme vidûli fiadu skvûl˘ch hudebníkÛ.
Nezapomenuteln˘ byl rovnûÏ koncert slovenského zpûváka Miro Îbirky v
Ukrajinském centru. Ke kulturním ztrátám patfiilo úmrtí skladatele Oskara Morawtze,
kter˘ se zapsal v˘znamnou mûrou do kanadského hudebního povûdomí.
Îivot v církvích asi nejv˘raznûji poznamenal návrat na Slovensko sympatického
fiecko-katolického faráfie Pavola Dolínského. Doufejme, Ïe se mu bude v Bratislavû,
kde nyní pÛsobí, dafiit dobfie. âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor zasáhlo úmrtí
skvûlého ãlovûka a hudebníka Mirka Gabriela.
Nejvût‰í sportovní událostí pro nás v Kanadû byla úãast dvacetilet˘ch fotbalistÛ na
mistrovství svûta. Po rozpaãitém úvodu a i s jistou dávkou ‰tûstí se probojovali mladí
hráãi aÏ do finále proti Argentinû, kde inkasovali rozhodující branku na 1:2 aÏ v
závûru zápasu. Byla to první úãast ve finále na svûtovém ‰ampionátu od roku 1962,
ãili po 45 letech, a Martin Fenin se po Antonínu Puãovi a Josefu Masopustovi stal
tfietím fotbalistou, kter˘ vstfielil ve finále MS branku. K smutn˘m událostem naopak
patfií, Ïe zemfiely dvû velké postavy z muÏstva, které hrálo právû ve finále v Santiagu

de Chile: Viliam Schroiff a Andrej Kva‰Àák. První pocházel z âech, ale chytal za
Slovan Bratislava. Druh˘ z Ko‰ic, ale proslavil se v barvách Sparty.
Pfii tomhle letmém v˘ãtu rozhodnû nemohu zachytit v‰echny události ãi ztráty
na‰ich znám˘ch a pfiátel. Nemohu nevzpomenout na Karla Pinkeho, kter˘ rovnûÏ
vloni zemfiel. ManÏelé Pinkeovi mnû hodnû pomohli pfii pfiíchodu do Kanady. Karel
byl politick˘m vûznûm a v ‰edesátce hrál fotbal v ottawském Sokolu. Jeho manÏelka
Martiãka mi sehnala první zamûstnání - uklízení v elektro prodejnû. âastokrát se mi
vybavila jedna humorná pfiíhoda. Fotbal se hrál v ottawském Sokolu. V‰ichni tam
byli pouze âe‰i a Slováci. Jedinou v˘jimkou byl vysok˘ Loty‰ s br˘lemi. KdyÏ na
sebe tento Loty‰ s Karlem na hfii‰ti narazili, tak to mezi nimi jen jiskfiilo. Co ãert
nechtûl, jednou tento borec z Pobaltí chtûl vystfielit na branku, ale místo toho ze tfií
metrÛ zasáhl Karla pfiímo do hlavy a ten se skácel jako podÈat˘. KdyÏ se probral z
mrákot, otoãil se rozãilenû na vydû‰eného stfielce a pronesl památnou vûtu: „You
are donkey with glasses!“ Pfies váÏnost situace, nikdo kromû Karla nedokázal
zÛstat váÏn˘.
***

…a na zaãátku roku nového!
V první fiadû chceme podûkovat, za v‰echny pozdravy, které jsme dostali. Nûkteré
vlastnoruãnû zhotovené po‰tou, jiné poslané e-mailem. Nûkolik z nich uvefiejÀujeme
v tomto ãísle. Na zaãátku roku nás v‰ak postihla nepfiíjemná záleÏitost. âSA zru‰ily
jarní a zfiejmû i podzimní lety do Kanady. Toto opatfiení má dominov˘ efekt. Doplatí
na to hlavnû krajané, ktefií Ïijí v okolí Toronta a Montrealu. Mnozí star‰í si jiÏ nebudou
moci dovolit komplikovanû letût do âeské republiky anebo toto cestování omezí.
Dal‰í skupinou budou na‰i pfiíbuzní Ïijící v âR. Dopad tohoto rozhodnutí je i pro
cestovní kanceláfie, které jsou jiÏ teì postiÏeny nákupem letenek pfies internet. V
loÀském roce pfiestala existovat cestovní kanceláfi Slovakotour. Není Ïádn˘m
tajemstvím, Ïe noviny Ïijí do znaãné míry právû z inzerce a âSA byly nejvût‰ím
na‰im sponzorem.
Znamená to, Ïe jsme museli uskuteãnit nûkolik opatfiení, mezi nimi je i to, Ïe musíme
zv˘‰it pfiedplatné z 35 na 40 dolarÛ. Vzhledem k tomu, Ïe k poslednímu zv˘‰ení ceny
Satellitu  do‰lo v roce 2003 a to z 34 na 35 dolarÛ, jedná se v prÛmûru o dolar roãnû,
coÏ jsou v dlouhodobém v˘hledu necelá tfii procenta.
Pfied ãasem jsme uvádûli v na‰ich novinách ankety. Právû v souvislosti se zru‰ením
letÛ bychom chtûli tento Ïánr obnovit.

***

Anketa
Jak ovlivní vá‰ Ïivot a Ïivot va‰ich pfiíbuzn˘ch zru‰ení letÛ z Prahy do
Montrealu a Toronta?
Nic nebrání tomu, abyste zde uvefiejnili rÛzné návrhy, jak vzniklou situaci
budete fie‰it, popfiípadû jaká spojení lze pouÏít atd. atd.

Ale‰ Bfiezina
***

Foto: M. Gabánková

Tomáš Kaberle s dětmi z rezervace White Dog


