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Vánoce s Kotláfiem
Kotláfi Alexander se vyskytuje jiÏ v Novém zákonû v Druhé epi‰tole sv. Pavla Timoteovi. Nedá
se fiíci, Ïe by mûl nûco spoleãného s Karlem Kotláfiem. O Alexandrovi toho víme velice málo,
jen to, Ïe mnoho zlého zpÛsobil. Karla Kotláfie jsem v‰ak poznal osobnû a nevím, Ïe by
nûkomu zkfiivil vlásek. Karel byl dobrák od kosti a od dûtství smolafi a po jedné nepodafiené
operaci ochrnul na spodní ãást tûla. Dlouho se pokou‰el chodit s jak˘misi berlemi ãi
koziãkami. Nakonec to vzdal a k dopravû pouÏíval buì invalidního vozíãku nebo Velorexu.
(Pokud nevíte, jak Velorex vypadal podívejte se do levého dolního rohu tohoto vydání.) A
jelikoÏ chci vyprávût také trochu o Vánocích, tak jsem ho zafiadil do vánoãního prÛvodu hned
za tfii krále. Kotláfie Alexandra v prÛvodu v‰ak nespatfiíte.
S Karlem jsem se seznámil nûkdy kolem roku 1965. Zahraniãní vysílání kanadského
rozhlasu Radio Canada mûlo vÏdy v sobotu jazzovou soutûÏ. Na závûr pofiadu byla  kontrolní
otázka a odpovûì staãilo poslat na adresu Radio Canada, Montreal, Canada. Nûco jako
Josef Novák, Praha. Vylosovan˘m v˘hercÛm pak RCI posílalo gramofonové desky. Hned na
poprvé jsem vyhrál desku Benny Goodman Quartet s Lionelem Hamptonem, Ted Wilsonem
a Genem Krupou. Tehdy jsem si myslel, Ïe legendární bubeník je ze Slovenska. Krupovi
rodiãe v‰ak pocházeli z Polska a on sám se narodil v Chicagu.
Povzbudilo mne to a tak jsem pokus zopakoval. Ne vÏdy jsem získal desku, ale asi po roce
jsem mûl originálních elpíãek asi devût a neustále jsem je soustruÏil na novém gramofonu.
JelikoÏ se jednalo o znaãné jmûní, rozhodli jsme  se s jednou kamarádkou, která dostala
Pern˘ den s Beatles, hfiivny nezakopat a dali jsme si do novin inzerát, Ïe pofiídíme nahrávky
a jedním z tûch, co se ozvali byl právû Karel Kotláfi.
Karel bydlel v ‰estém patfie v LublaÀské 67 na Vinohradech poblíÏ Tylova námûstí. Jak jiÏ
to b˘vá, star‰í dÛm nemûl v˘tah a nevím jestli ho dnes má nebo ne a tak tento invalida musel
nûjak˘m zpÛsobem pfiekonat vzdálenost mezi sv˘m obydlím a ulicí, kde parkoval létající
montgomery, jak se tehdy stroji o obsahu 350 ccm fiíkalo.
Mûl k tomu fiadu trikÛ. Pokud ho nevynesl do nejvy‰‰ího patra nûkdo ze znám˘ch, poÏádal
kolemjdoucí, jestli by mu mohli udûlat malou sluÏbiãku, kdyÏ se ho dotyãn˘ zeptal jakou,
pfiekvapil ho protiotázkou, jestli má dost ãasu a jestli ho pfiece jen nezdrÏuje. Dal‰í otázkou
bylo, jestli by mu mohl pomoci do baráku. Na konec se z toho vyklubalo, jestli by ho mohl
vynést do ‰estého patra.
To mnohdy nebylo v‰e. Karel mûl rafinovanû zavfien˘ zámek u bytu a dotyãn˘, pokud to
zvládl aÏ do ‰estého patra ho musel drÏet v náruãí, dokud dvefie neodemkl, coÏ trvalo dal‰ích
dvacet minut.
Jednou byl takhle se sv˘m vozíãkem pozdû veãer sám na ulici. Nikde nikdo. Jen z podloubí
od Pavláku se objevily dvû uniformované postavy. Karel nezaváhal. Byla to obávaná Vefiejná
Bezpeãnost, která pÛsobila spí‰e jako Nebezpeãí pro vefiejnost. Pfiíslu‰níci s obu‰kem
sledovali, jestli je v‰e mezi Tylov˘m námûstím a Pavlákem v pofiádku. Pfiísn˘m okem ‰vihli
ke dvefiím, kde se klepal zimou zkfiehl˘ Karel ve svém vozíãku. Rozhodl se, Ïe nejlep‰í
obranou je útok. Dfiíve neÏli ho staãili perlustrovat a zkontrolovat mu obãansk˘ prÛkaz, kter˘
nemûl, je oslovil. „Dobr˘ den, mohu vás o nûco poÏádat?“ Pak jiÏ pokraãoval, jak byl zvykl˘.
Pfiíslu‰níci se pfii této pro nû nezvyklé aktivitû potili, hekali, ve tfietím patfie jiÏ nemohli, ale Karel
nepovolil, dokud ho s vozíãkem nedonesli aÏ pfied dvefie. Pak vyndal klíã, podûkoval jim a
zcela nevinnû se zeptal: „Nevadí vám, Ïe jsem vás obtûÏoval?“ Na tváfii pfiíslu‰níkÛ se objevil
úsmûv: „Ale ne, my jsme tady od toho, abychom pomáhali lidem!“
Oblíbenou zábavou pro nûj bylo projíÏdût z kopce Jeãnou ulicí a jet po chodníku pokud

moÏno maximální rychlostí. Vydû‰ení chodci uskakovali a pokud neuskoãili, bylo na
pilotu vozíãku, kter˘ slouÏil vût‰inou spí‰ jako brzdiã, aby se jim vyhnul, coÏ se

vÏdy podafiilo. Kotláfi s vozíãkem, na rozdíl od Velorexu, nemûl ani
jednu nehodu.

S Velorexem to bylo hor‰í. Marnû jsem se snaÏil
nûkolik let dovûdût, jak se u tohoto stroje

dává zpáteãka. Karel vÏdy jen nûco
zamumlal, Ïe by se mu tím zbyteãnû

vybila baterie. Logiku jsem nechápal,
ale kdyÏ se mi odpovûdi nedostalo po

nûkolikáté, pfiestal jsem se ptát a

zafixoval jsem si odpovûì, Ïe to nejde a kdykoliv bylo zapotfiebí couvat, tak jsem vylezl z vozu
a odtlaãil ho nûkolik desítek metrÛ zpátky. AÏ jednou jsem zastavil na parkovi‰ti vedle silnice
a kdyÏ jsem nastartoval motor, zmáãkl spojku a pfiidal plyn, Montgomery se k mé hrÛze
pohnul místo dopfiedu dozadu, pfiímo pod projíÏdûjící bulharsk˘ kamion. Bulhar s TIRemto
u‰lajfoval, valník se mu na ‰tûstí neutrhl, bled˘ vztekem vybûhl s nûjak˘m hasákem a chtûl
na nás balkánsk˘m zpÛsobem vykonat krevní mstu za pokus o vraÏdu. DÛvod neãekaného
pohybu spoãíval v tom, Ïe jsem pfii startování otoãil klíãkem na druhou stranu a Velorex mûl
nejen ãtyfii rychlosti dopfiedu, ale i ãtyfii rychlosti vzad. Smûr pohybu se urãoval otoãením
klíãku. Jak jsem to ale mohl tu‰it? Rozlícen˘ Bulhar nás honil asi ‰edesát kilometrÛ. Jakmile
nás koneãnû dostihl a pfiedjel domáhal se ‰ermováním rukou zastavení, aby dokonal
vendetu. V okamÏiku, kdyÏ jsme ho v klidu míjeli, tak nám v‰í silou kopnul alespoÀ do dvefií,
jenÏe Montgomery byl nezniãiteln˘.
Jednou si Karel vzpomnûl, Ïe by se rád vykoupal v mofii. Pravil, Ïe sice plavat neumí, ale
nûkde sehnal du‰i od autobusu a na t˘, Ïe to urãitû pÛjde. Za tím úãelem mû povûfiil, abych
ho dovezl k âernému mofii. První ãást úkolu jsem splnil. Pak jsem napumpoval du‰i od
autobusu a odnesl ho nûkolik metrÛ od  bfiehu do rozboufieného mofie. JenÏe tûlo bez svalÛ,
není jako tûlo kypr˘ch hospodynûk od plotny. KdyÏ jsem obfií pneumatiku i s nákladem poloÏil
na mofiskou hladinu, nejenÏe byl popfien ArchimédÛv zákon, ale Karlík i s ní putoval k
mofiskému dnu jako zednická tfiíska. Pokus se tedy nezdafiil.
Jindy jako náruÏiv˘ posluchaã Svobodné Evropy dospûl k závûru, Ïe by se rád podíval na
Západ. K tomu mu mûla poslouÏit Berlínská vûÏ. Sundali jsme tedy plátûnou stfiechu a místo
ní jsme na zadní ãást Velorexu umístili invalidní vozíãek. Do Berlína jsme dorazili dopoledne.
Sundali jsme vozíãek a uÏ jsme mífiili podél Brandenburské brány k Berlínské vûÏi.
Pfii prÛjezdu kolem povûstné zdi jsme se stali stfiedem pozornosti volkspolizeitÛ, ktefií to brali
jako rafinovan˘ trik k pfiekonání jimi nastraÏené pfiekáÏky. Nakonec jsme se pfies
Friedrichstrasse dostali aÏ k úpatí vûÏe. Zaplatil jsem vstupné a kdyÏ jsme se blíÏili k v˘tahu,
vybûhl zfiízenec, zaãal ‰ermovat rukama a vykfiikovat, Ïe vstup je pro invalidy zakázán.
Nechtûl jsem podcenit inteligenci zfiízencÛ  a snaÏil jsem se mu vysvûtlit situaci. Po chvíli jsem
v‰ak zjistil, Ïe jsem pfiecenil svoje síly a vzdal to. Rozhodli jsme se, Ïe skoãíme nûkam na pivo
a pokus o dobytí Berlínské vûÏe odloÏíme na odpoledne. Tentokrát u v˘tahu hlídala blonìatá
Helga. ¤ekli jsme si, je to dobr˘, vpfied. JenÏe i tentokrát jsme dostali striktní odpovûì:
„Verboten!“ Chyba nebyla ve zfiízencích a jejich inteligenci, ale v systému. Zkrátka invalidi v
Nûmecké demokratické republice byli nûco jako pfiipomenutí o‰klivé minulosti a Karlíkovi
nebylo dopfiáno, aby se podíval na Západ  pfies hranice ani z Berlínské televizní vûÏe. ·koda,
mohl vidût jak z jedné strany to nikdo nehlídá a z druhé tam také nikdo není, protoÏe se ke
zdi nemÛÏe nikdo ani pfiiblíÏit.
U Karla v LublaÀské ulici se scházeli nejrÛznûj‰í lidé. Od inÏen˘rÛ po vexláky, tu a tam se
tam objevil adventista Petrov, jindy zas dívky lehãích mravÛ, které s chutí Karlovi vypraly ãi
uklidily. Karel sám obãas skoãil do své pojízdné Ïidle, vzal ko‰tû a dokázal pûknû místnost
zamést.
Takhle to trvalo 364 dnÛ v roce, ale na ·tûdr˘ den se jednou rozhodl, Ïe bude nadûlovat.
KdyÏ jsem mu pfii‰el pogratulovat a jiÏ jsem odcházel, poÏádal mne, jestli bych nemohl odnést
mal˘ balíãek pfies ulici, ono to nebylo pouze pfies ulici ono to bylo pfies nûkolik ulic. Nic netu‰e
jsem si nechal u nûj vûci. KdyÏ jsem se vrátil, tak mi pfiedal dal‰í balíãek, kter˘ bych mohl
odevzdat na Vinohradech, coÏ jsem rovnûÏ uãinil. O rok pozdûji se poãet balíãkÛ k doruãení
zdvojnásobil, pfii‰el jsem tedy o nûco dfiíve. JenÏe dal‰í rok se toto ãíslo opût zdvojnásobilo
a tak jsem k nûmu pfii‰el na ·tûdr˘ den jiÏ dopoledne.
Nejhor‰í na tom bylo, Ïe jsem musel jet s kaÏd˘m dárkem extra a po kaÏd˘ vydat zprávu, jak
byl prezent pfiijat. Nûkdy bylo obtíÏné dostat se do baráku. Jindy na mne rodina chystající se
k ‰tûdroveãernímu stolu koukala jako na zjevení a já jezdil na kole nûkdy zasnûÏen˘mi
ulicemi, jindy se z kostelÛ oz˘valy jiÏ vánoãní zpûvy. Jednou to bylo do Kobylis, po druhé na
Kaãerov. KdyÏ jsem veãer dorazil domÛ, tak otec se na mne káravû podíval a pravil: „Ani na
·tûdr˘ den nemÛÏe‰ pfiijít vãas k veãefii!“ Obával se totiÏ, Ïe pfií‰tí rok to bude tu do Bene‰ova,
tu do Kutné Hory nebo tfieba do Slaného. JiÏ tehdy se vzdálenosti zkracovaly. Jenom dnes
v roce 2013 mi to pfiipadá v‰ude stra‰nû daleko a to, co se stalo stra‰nû dávno.
A Karel Kotláfi? Umfiel na podzim v roce 1977.

Ale‰ Bfiezina
***
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âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava  (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby: nedûle
v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní správce: Rev.
Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-5272, fax: (416)
516-5311.

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont. L4Z
3J3. Slovenská om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.:
8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická:
Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan:
E. Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak
Evangelical Lutheran Church of St. Paul)
1424 Davenport Rd., Toronto, Ont. M6H 2H8.
Tel.: 416/658-9793. Rev. Ladislav Kozák,
BohosluÏby: nedel’a: 10:45.

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv. Marie
(Slovak Greek Catholic Church of St. Mary)
257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7. Tel.
416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30
slov.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an Tóth.
NejbliÏ‰í bohosluÏby:   24.12 v 16:30 .

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635.

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers Church);
BohosluÏby pouze anglicky-nedûle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C  3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce:
Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-mail
mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00  hodin. Streda 18:00. Duch. správce: Jifií
Macenauer St. Adalbert R.C. Mission, 464
Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: 289/337-2911

Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. prosince 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby:  21. prosince v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22.prosince 2013 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
29. prosince 2013 v 16 hodin.

21. 12. (so) 19:00
Slovenská skupina Avalanche

Restaurace Praha
Masaryktown

Vstupné 5 dolarÛ
***

31.12. (út) 19:00
Silvestr 2013

Restaurace Praha
Masaryktown

450 Scarborouth Golf Club Rd.
Scarborough
416/289-0283

***
2014

19. 1. (ne)  17:00
Nokturna na Masaryktownu
Jifií Grosman - Jazz Quintet

Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.

Tel.: 416/481-7294
***

25. 1. (so) 19:00
Mardi Gras

Sokolské ·ibfiinky
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

9. 2. (ne) 14:00
Ma‰karní odpoledne

Dûtské sokolské ·ibfiinky
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

15. 2. (so) 19:00
Farní ples

Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
23. 3. (ne) 17:00

Nokturna v mûstû
Duo Ventapane

Martin Karlíãek - piano
Mana Shiraishi -housle

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto

Tel.: 416/481-7294
***

27. 4. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû

Jan Novotn˘ - piano
Kostel sv. Václava

Toronto

Jak vyjdeme v roce 2014
# 1- 16. 1. 2014
# 2 - 6. 2. 2014
#3 - 27. 2. 2014
#4 - 20. 3. 2014
#5 - 10. 4. 2014
#6 - 1. 5. 2014
#7 - 22.5.2014
#8 - 19.6.2014

#9/10 - 17.7. 2014
#11/12 - 14.8. 2014

# 13- 4.9.2014
# 14 - 25.9. 2014

# 15 - 23.10. 2014
# 16 -  20. 11. 2014

# 17/18 - 18.12. 2014

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Satellite 1-416
 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se nemusejí vÏdy

shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému

pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.

Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,

která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá

za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

Klub seniorÛ pfii Osadû svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

se schází (kromû mûsícÛ ãervence a srpna)
kaÏdou první a tfietí stfiedu v mûsíci ve 13 hodin,

pfied tím jsou od 12 hodin bohosluÏby.

Sokol Toronto
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 16:30 do 18:30 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stfiedu
od 20 do 21:30 hodin.

v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Marie Crhakova: 416/242 - 5914

Financial

1 CDN $ 18,84 Kã
1 EURO 27,44 Kã
1 US $ 20,07 Kã
âNB -  6. 12. 2013

Kursovní lístek
100 Kã 5,31 CDN
1 CDN $ 18,83 Kã
1 EURO 1,46 CDN $
1 CND $ 0,69 EURO
1 US $ 1,06 CDN $
1 CND $ 0,94 US $

Universal Currency Converter - 7. 12. 2013

Veselé Vánoce
a v‰e nejlep‰í

v roce 2014
pfieje Satellite
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Toto ãíslo jsme dali
do tiskárny

13. 12. 2013 ve 3:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:

16. 1. 2014
Uzávûrka: 12. 1. 2014

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail:
jelinek@terramanagement.com.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

âesk˘ generální konzulát
Czech General Consulate

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Îilkovsk˘
2020 University, Suite 1920.
Montreal, QC
Tel.:  (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-
2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Milovaní krajania, bratia a sestry!

Vianoce 2013 v evang. kostole sv. Pavla
1424 Davenport Rd. Toronto

MilosÈ vám a pokoj od Boha ná‰ho Otca a od Pána ná‰ho JeÏi‰a Krista. Amen.
PrivítaÈ príchod ná‰ho Spasiteºa JeÏi‰a Krista do sveta roku 2013

a poprosiÈ HOSPODINA o poÏehnanie na rok budúci 2014,
v poìakovaniach za rok uplynul˘, chceme takto:

Vianoãné sviatky
·tedr˘ veãer

24.decembra 2013 o 18 hodine
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE

***

Narodenie Pána
25.decembra 2013 o 10:45

SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)

***

Druh˘ sviatok vianoãn˘
Svät˘ KríÏ, Kitchener

26. decembra 2013 o 15:30
 SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)

***
Kalendárne sviatky

Star˘ rok - 2013
31.decembra 2013 o 18 hodine

SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE

***

Nov˘ rok -2014
1. januára 2014 o 10:45

SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)
Za túto moÏnosÈ prijatej milosti a lásky chceme Pána Boha v radostnej nádeji viery

oslavovaÈ v chráme ná‰ho bratsko-sesterského spoloãenstva s Pánom JeÏi‰om Kristom,
prosiac, prijmi nás Pane a priznávaj sa k nám i naìalej, podºa milosrdenstva svojho -

prosíme Ëa. Amen.
Vá‰ farár Rev. Ladislav P. Kozák

Sláva na v˘sostiach Bohu a na zemi pokoj ºuìom dobrej vôle!
 Evanjelium podºa Luká‰a 2,14

***

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca

www.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF

www.19-20.satellite1-416.com
www.19-20.zpravy.ca
www.19-20.spravy.ca

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca
***

Nové divadlo
O jednotliv˘ch pfiedstaveních

Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL

O jednotliv˘ch zápasech v Torontu
Rozhovory s hráãi a reportáÏe

www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.spravy.ca

www.nhl.satellite1-416.com

***

Katolické bohosluÏby v Torontu
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

·tûdr˘ den
V úter˘ 24. prosince ve 22:00 hodin - PÛlnoãní m‰e svatá

***
Hod BoÏí vánoãní

Ve stfiedu 25. prosince v 10:30
***

Svátek sv. ·tûpána
Ve ãtvrtek 26. prosince v 15:00 - M‰e sv. na Masaryktownu

***
Sobota 28. prosince - V 10 hodin Adorace, ve 12 hodin M‰e svatá

***
Svátek sv. Silvestra

Úter˘ 31. prosince - V 18:00  hodin Adorace, v 19 hodin M‰e svatá
***

Nov˘ rok
Stfieda 1. ledna 2014 - V 10:30 hodin M‰e svatá

***
Sobota 4. ledna 2014 -M‰e svatá na Masaryktownu  v 15:00 hodin

***

Katolické bohosluÏby mimo Toronto
Kingston

Kaple Newman House, 172 Frontenac St -Sobota 21. prosince v 11 hodin
***

Ottawa
Kostel sv. Leopolda Mandiãe, 170 Hinchley Av.- Sobota 21. prosince v 17 hodin

***
Montreal

Kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke St. -Nedûle 22. prosince v 11 hodin
***

Vineland
Nedûle 29. prosince v 16 hodin -Informace J. Mí‰ek (905) 563-8547

***

Slovenské evangelické
bohosluÏby

 v kostele sv. Luká‰e
3200 Bayview Ave, Toronto

·tûdr˘ den: V úter˘ 24. 12. v 16:30.

***

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.

Toronto, Ont. M6G 2H8
Tel.: (416) 651-7837

Veselé vánoce
a PF 2014
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Translations

Christmas

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.

CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND

CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Integrated Medicine Clinic
we provide

Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy

Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment

Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser

Naturopathic Medicine
Acupuncture

Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

Vánoce 2013
V tom svûtû, kter˘ skoro 2000 let vyznává
kfiesÈanství, budou letos - stejnû jako
nesãetnûkrát pfied tím - ve v˘roãní den
Kristova narození záfiit vyzdobené (ãasto
jen umûlé) vánoãní stromeãky, lidé si budou
pfiát v‰ecko dobré, dávat si dárky, a mnozí z
nich se vydají na pÛlnoãku. V novinách i v
televizi budou poselství lásky na pár dni
vytlaãí zkazky o vraÏdách (svûtsk˘ch i
náboÏensk˘ch) i fotografie podivn˘ch lidí,
ktefií se nûjak (ãasto docela legálnû) protlaãili
k starostensk˘m i jin˘m kfieslÛm. V kostelech,
které se nûjak zdají b˘t spí‰ památníky slavné
minulosti neÏ velkolep˘mi studánkami vody
Ïivé, knûÏí pfiipomenou vûfiícím, Ïe pfied
2013 roky BÛh poslal na svût svého jediného
syna, aby vykoupil lidské pokolení.

Zdá se mi, Ïe JeÏí‰ovo poselství lásky ze
v‰ech náboÏenství nejãistûji vyjadfiuje touhu
ãlovûka sáhnout po hvûzdách, zaslechnout
tympány vûãnosti a cítit se zajedno s cel˘m
vesmírem. Tfii lidé v rychle se tratícím roku
2013 mi pfiipomnûli velikost ãlovûãenství:
nedávno zesnul˘ Nelson Mandela, papeÏ
Franti‰ek a pákistánská studentka, která
hodila do tváfie rukavici smrtonosné skupinû
islámu. Nelson Mandela, kter˘ mûl ‰tûstí, Ïe
jeho Ïaláfiníkem byl apartheid a ne nacistick˘
nebo komunistick˘ reÏim, po dvaceti sedmi
letech vûznûní v sobû dokázal potlaãit
pfiirozen˘ pud odplaty a stal se symbolem
odpu‰tûní a sná‰enlivosti nejen ve své zemi,
ale ve svûtû vÛbec. PapeÏ Franti‰ek, první
moderní nejvy‰‰í pfiedstavitel katolické
církve, na jejímÏ morálním kontû jsou
zaznamenány epizody, které ji postavily do
ostrého protikladu s uãením JeÏí‰ov˘m, je
prvním moderním nástupcem Petrov˘m,
kter˘ svou vlastní du‰i Ïiví pokorou spí‰, neÏ
pompou i sv˘ch nejslavnûj‰ích pfiedchÛdcÛ.
Pákistánská studentka, kterou se islámsk˘m
vyznavaãÛm násilí málem podafiilo umlãet,
dala celému svûtu na vûdomí, Ïe ve svém
zápase za rovnoprávnost islámsk˘ch Ïen
bude pokraãovat navzdory jejich skoro
úspû‰nému útoku a jejich hrozbám.

Tfii lidé, z nichÏ kaÏd˘ sv˘m Ïivotem je
vyznavaãem JeÏí‰ova poselství.

Josef âermák
***
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Povídka, která se jmenuje:

DlaÏdiã ·tûpán
Jsem jedin˘m ãlovûkem, kter˘ je schopen pfiejít toto pohofií pfies severní prÛsmyk. Nikdy
jsem se nevûnoval horolezectví, aÏ teprve teì, kdyÏ uÏ mám nejvy‰‰í ãas se usadit, jsem
musel vyjít z údolí, kde jsem se narodil, vyrostl, oÏenil a zplodil své tfii syny. Mám lehké
stfievíce a stále pomalu stoupám vzhÛru. Tam dole bylo najednou k zalknutí a teprve zde,
nûkolik set metrÛ nad vesnicí, se dá trochu d˘chat. Nejhor‰í na tom je, Ïe ostatní to
nepociÈují. Necítí to ani moje dûti. Vlastnû bych to necítil ani já, kdyby mi o tom nefiekl ten
muÏ. Pamatuji si ho dobfie. Bydlel na druhém konci vesnice a jmenoval se ·tûpán. Byl
dlaÏdiãem, ale chodil také pracovat do lomu v horách. Mûl jedin˘ sen, udûlat silnici, která
by vedla z vesnice. Chtûl ji vést právû zde pfies severní prÛsmyk.
PovaÏovali ho za ‰ílence, ale protoÏe byl jinak ne‰kodn˘, mûl svobodu bláznÛ. Lámal

kámen a se sv˘m koníkem ho vozil do vesnice. âást nákladu prodal na stavbu a ãást odvezl
na svoji silnici. Zpoãátku byli obyvatelé vesnice nad‰eni. VydláÏdil náves. Spojil hospodu
se star˘m ml˘nem, takÏe mlynáfi mohl do hospody v lak˘rkách. Pak udûlal silnici od
hasiãské zbrojnice k rybníku, tím se zlep‰ila práce hasiãského sboru. KdyÏ v‰ak silnice
zaãala stoupat pomalu vzhÛru, zavolali si ·tûpána na obec, aby to vysvûtlil.
·tûpán se jim svûfiil se sv˘m snem. Starosta mu pak jasnû vysvûtlil, Ïe v zájmu obrany

vesnice je, aby taková silnice nebyla. ·tûpán se sice bránil tím, Ïe i kdyby Ïil tfii sta let, silnici
by nedokonãil aÏ k severnímu prÛsmyku a pak, Ïe na takové silnici není pfiece nic ‰patného,
a Ïe bude i nûãím uÏiteãná pro obyvatele vesnice. ¤ekli mu, Ïe o tom, co je dobré pro
obyvatele vesnice, rozhodují jiní a on aby si hledûl svého. On je‰tû namítl, Ïe je to jeho
povolání - stavût silnice. S tím se roze‰li.
Jednou jsem ho potkal, jak veze se sv˘m koníkem náklad. Bylo uÏ k veãeru a tak jsme se

dali do fieãi. Vyprávûl mi o tom, Ïe za severním prÛsmykem je velik˘ horsk˘ hotel. A k nûmu
Ïe vedou tfii silnice. KdyÏ se jede po silnici, která vede dále na sever, dojede se do velikého
mûsta. Je tam v‰e, co je ve velkomûstû. Kina, divadla, fotbalov˘ stadion, katedrála, galerie,
ale i bordely, blázince, vûzení, zkrátka v‰e. Nalezne‰ tam lásku i nenávist, dobro i zlo.
Nalezne‰ tam Ïivot. PÛjde‰-li na západ, silnice bude klesat, aÏ dojde‰ k mofii. Bude‰-li po
ní pokraãovat, objeví‰ pfiístav, z nûhoÏ odplouvají lodû aÏ do Brazílie. A pÛjde‰-li na
jihov˘chod, dostane‰ se do hor, které jsou o mnoho vy‰‰í neÏ kopce okolo nás.
Nerozumûl jsem ·tûpánovi. Je mi tu dobfie. Mám svÛj dÛm, svou Ïenu, dûti. Proã bych mûl

chodit do svûta? A proã by mûl nûjak˘ cizinec chodit k nám? ·tûpán se jen usmál a fiekl:
„ProtoÏe pak bude Ïivot bohat‰í. Bohat‰í, i kdyÏ jen o málo, bude Ïivot tûch, co Ïijí ve mûstû
i ná‰ tady, kdyÏ se objeví nûjak˘ cizinec. Mûl jsem ·tûpána za podivína, a tak jsem ho opustil
a popfiál mu dobrou noc.
Ubûhl nûjak˘ ãas. ·tûpán dál stavûl silnici, kterou nemohl dokonãit. ¤íkal o ní, Ïe je to

stavba pro nûkolik generací. Nic ho nemohlo odradit. A jak stavba rostla, rostl i hnûv
vesniãanÛ.
Minul˘ t˘den zastavili jeho koníka, ·tûpánovi poruãili slézt z vozu a pak ho ukamenovali.

Ne, na tom není nic divného. Takové vûci se stávaly u nás ve vesnici. To se vÏdycky sebûhla
vesnice a v‰ichni jako jeden muÏ vyjádfiili svou vÛli. Byl jsem tam také. Nechtûl jsem
·tûpánovi ublíÏit, a tak abych se tomu vyhnul, jsem jim hlídal kabáty. Pohfibili ho hned vedle
jeho silnice. V noci jsem nemohl usnout. K ránu se mi zjevil a fiekl: „Pavle, jdi pfies severní
prÛsmyk aÏ k hotelu a pak jdi dál aÏ do mûsta, a tam povûz, Ïe silnici musí postavit oni k nám,
protoÏe tato vesnice je tou druhou ãástí svûta a nebude pokoje na zemi, dokud svût nebude
spojen do jediného celku. Jdi, povûz jim to.“
Od toho okamÏiku bylo ve vesnici k zalknutí. Nedalo se tam d˘chat. A tak jsem opustil

rodinu a vydal se do hor. UÏ brzy budu v severním prÛsmyku.
(Bory, samovazba, ãervence 1979)

Ale‰ Bfiezina
Z knihy ¤etûz bláznÛ, která vy‰la vloni v nakladatelství Eman.
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Camino de Santiago
Ráda chodím. Milují dlouhé procházky. Mám ráda pfiírodu. Zajímám se o historii. Nejsem ateistka. To byly dÛvody, proã jsem se vydala na 820 km dlouhou stfiedovûkou poutní
cestu, známá také jako Camino Frances, severním ·panûlskem. Ze St. Jean Pied de Port (Francie) pfies Pyreneje - Roncesvalles - do ·panûlska aÏ do Santiago de
Compostela, provincie Galicia. Jestli nûkdo z vás vidûl film The Way s Martinem Sheenem v hlavní roli, pojednávající právû o této procházce, bude vám moÏná pfiipadat toto
putování jako velmi romantická záleÏitost. Ve filmu ale není zmínka o namoÏen˘ch svalech, puch˘fiích na nohách, otlacích, vyvrknut˘ch kotnících a dal‰ímu nepohodlí. Plus
batoh na zádech a dále i pfiespávání v ubytovnách s tfieba i dvaceti dal‰ími poutníky ve stejné místnosti, pfii ãemÏ ãasté noãní pfiirozenû tûlesné zvuky nepfiiná‰ely klidn˘ spánek.
Na v‰echny ty bolesti i ten naru‰ovan˘ noãní klid si ale jeden za nedlouho zvykne, je to totiÏ neodmyslitelná souãást Camina, patfií to k tomu. V˘jimky v‰ak existují a ne v‰ichni,
kdo Cestu zaãali, ji dokonãili. Ano, bylo to nároãné, jak fyzicky tak i psychicky, ‰la jsem stále pû‰ky a stále s batohem, Ïádné ulejvání nebylo (Ïádné taxi ãi autobusy, doprava
batohu z místa na místo), dvakrát jsem chtûla uÏ skonãit, ale neskonãila jsem. KdyÏ jsem po tfiicetipûti dnech ke katedrále v Santiagu do‰la a moji Compostela dostala,
(doklad,Ïe jsem putovala), byla jsem velmi ‰Èastná a potû‰ena, Ïe jsem to zkrátka zmákla!!!

Proã jsem se na tuto nelehkou, ale jak se ukázalo
nezapomenutelnou pouÈ vydala, jsem naznaãila jiÏ v úvodu.
UÏ pár let jsem o ní pfiem˘‰lela, aÏ letos tedy pfii‰el ten ãas.
Pfieãetla jsem si nûkolik kníÏek napsan˘ch lidmi, ktefií
Camino ‰li, abych byla trochu pfiipravená na to, co mne
ãeká. Nûkolik v˘stupÛ, stejnû tak sestupÛ, horská údolí,
fieky, plánû, pole, nûkolik vût‰ích mûst, hlavnû malé vesniãky,
poãasí podle toho jak se matka pfiíroda vyspí a dlouhé
‰trece solitude, tudy vedla Cesta. Mûla jsem u sebe prÛvodce
s mapou na kaÏd˘ den, ubytovny (albergues), fontány s
vodou, bary pro obãerstvení byly vyznaãeny na mapû podél
cesty, stejnû tak pfiesnû namûfieny vzdálenosti z jedné
vesnice do druhé, plus je‰tû dal‰í potfiebné informace i
historické náãrty, kudy se prochází. Cesta byla a stále je
znaãená Ïlutou vroubkovitou mu‰li a ‰ipkou. Z PafiíÏe, kam
jsem pfiiletûla z Toronta, jsem se vydala vlakem do St. Jean
Pied de Port, v˘chozího bodu mého putování. Vybrala jsem
si pro zaãátek toto klasické Camino, existují totiÏ je‰tû dal‰í,
celkem asi dvanáct, zaãínajících v rÛzn˘ch místech Francie,
·panûlska a Portugalska, ale v‰echny vedou do Santiaga.
Proto ta vroubkovitá mu‰le s vroubky sbíhajícími se do
jednoho bodÛ. Existují tisíce dlouh˘ch procházek, ale jenom
Camino dosáhlo svûtového uznání pro svÛj historick˘ a
spirituální v˘znam a to pfiiná‰í  s sebou i stále vût‰í poãet
poutníkÛ, ktefií si pfiejí zaÏít fyzickou i spirituální obnovu.
Proã právû Camino de Santiago? Tady, podle legendy, v
katedrále leÏí ostatky sv. Jakuba, jednoho z apo‰tolÛ
JeÏí‰e, kter˘ za nûjak˘ch pár let po jeho ukfiiÏování, pfiiplul
do Galicie. Zde se sv˘mi následníky zaãali hlásat pohanÛm
kfiesÈanství. Jeho mise v‰ak nebyla úspû‰ná a kdyÏ se vrátil
do Jeruzaléma, byla mu Herodem Agrippou sÈata hlava. To
se psal rok 44 na‰eho letopoãtu.
Po jeho muãednické smrti jeho stoupenci pfievezli jeho

tûlo zpátky do Galicie, tenkráte to byl konec svûta - Finis
Terre. Zde v‰ak narazili na legendární královnu Lupu, která
jim chtûla pohfibení Sv. Jakuba pfiekazit a je zniãit. Ve snaze
uniknout plánÛm této nepfiátelsky naklonûné královnû a
hledat cestu ke svobodû, pfiekroãili most pfies fieku Tambre,
kter˘ ihned po jejich pfiechodu zkolaboval. Libredon, dne‰ní
Santiago, nebyl daleko a tak zde byly ostatky Sv. Jakuba
uloÏeny k odpoãinku. V roce 813 past˘fi následoval „jasné
svûtlo“ nebo hvûzdu, které ho pfiivedlo k místu, kde byla
evidence fiímského hfibitova. Zde byla objevena hrobka a
bylo potvrzeno, Ïe je to hrob Sv. Jakuba. Tento nález dál
podnût k opûtnému vzkfií‰ení legendy o tomto apo‰tolu a k
jeho zásluhám se pfiiãítá i koneãnû vítûzství ·panûlÛ nad
roztahovaãn˘mi Maury ve 13. století. Sv. Jakub se pak stal
patronem ·panûlska. Zmínka o první poutnické cestû je z
roku 950, kdy sám biskup Gotescalco ji podstoupil. Od té
doby tisíce a tisíce poutníkÛ váÏí tuto cestu. V dne‰ní dobû,
kdy máme dobré boty, obleãení, jídlo i spaní podél cesty, je
definitivnû tato pouÈ nesrovnatelnû snadnûj‰í, neÏ jak to
bylo dfiíve. Kolikrát mû aÏ zamrazilo, kdyÏ jsem si uvûdomila,
Ïe kráãím cestou, kudy vedly kroky lidí v dávné minulosti.
Rozhodnout se tenkrát pro tuto cestu, kdy byli pû‰í odkázáni
jen na milodary jídla, sandály, peleríny, spaní na zemí nebo
na slámû nûkde ve stájí, tito lidé museli mít silnou víru a
pfiesvûdãení v sobû, proto tuto strastiplnou cestu mohli
podstoupit. Hodnû jich nedorazilo do cíle, a je‰tû více jich
nepfii‰lo pak ani zpátky. V kaÏdém mûsteãku, mûstû, ãi
vesnici, kudy jsem ‰la, byla vÏdy zmínka o nemocnicích a
nûkde jich bylo tfieba v jednom místû aÏ pût. A nebyly to
malé budovy, z nûkter˘ch jsou dnes udûlany velké
pûtihvûzdiãkové hotely. VÛbec se nedivím, ti chudáci si
potfiebovali trochu odpoãinout, o‰etfiit svoje zkrvavené nohy,
najíst se, nabrat sil a vydat se dál. (Dnes, na místo nemocnic
jsou pro moderní poutníky rozesety cestou lékárny s plnou
‰kálou léãiv, mastiãek a dal‰ích pomÛcek na bolavá tûla a
nohy).
Rostoucí poutnická vá‰eÀ dala podnûty i k rozvíjení se

okolních osad, mûst, mostÛ, stavbû klá‰terÛ, kostelÛ, kaplí
a katedrál. Nebylo dûdiny, kde by nebyl kostel nebo aspoÀ
malá kaple. Nûkdy jsme mûli ‰tûstí, kostelík byl otevfien a
nebo dokonce i m‰e se slouÏila a nám, poutníkÛm, se
dostalo poÏehnání.
Zajímá-li vás to, podívejte se na mapu, tûch 820 km vedlo

severním ·panûlskem pfies hory a doly a kdyÏ pro nic

jiného, tak jen pro tu krásnou, malebnou a rozmanitou
pfiírodu to stojí za to, si na tuto dlouhou procházku vyjít!
PfieváÏnû jsem ‰lapala pfies malé stfiedovûké vesnice,
ãasto napÛl rozpadlé, nûkdy tfieba s jedním obyvatelem.
Ano, nûkdy jsem si pfiipadala, Ïe procházím vesnicí duchÛ.
Nikde nikdo, v‰e ãistû, upravené, dláÏdûné ulice, kamenné
domy, stále je‰tû kvûtiny v oknech, ale Ïádní lidé! Pr˘ uÏ
odjeli, byla nejãastûj‰í odpovûì lokálních, pfiijíÏdûjí jen na
léto.
âasto jsem ‰la kilometry a kilometry mezi poli, teì uÏ

zoran˘mi, jen ptáci mi byli spoleãníky a poslouchala jsem
hudbu pfiírody. Byly tu ale také vût‰í mûsta jako Pamplona,
Burgos, Leon a dal‰í men‰í s historick˘mi stfiedy, které stály
za náv‰tûvu a prozkoumání s krásn˘mi katedrálami v
kaÏdém z nich. Mûsta sama jsou atrakcí, jeden nemusí
atrakce hledat, jen jít ulicemi a dívat se. Poãasí mi na cestu
pfiálo, zprvu to bylo pouze na triãko, sluníãko na obloze, jen
obãas drobn˘ dé‰È, ranní mlhy. Poslední t˘den, to uÏ v
Galicii, silné pr‰elo, pfiidalo to cestû na dobrodruÏnosti.
Mapa vedla z velké vût‰iny jen po pfiírodních cestách i
stezkách, kdyÏ to bylo nevyhnutelné, tak nûkdy se ‰lapalo
I po asfaltu.
Poutnictví zfiejmû pfiiná‰í dobr˘ zdroj obÏivy lokálním

obyvatelÛm, protoÏe o bary, restaurace, obchÛdky, ubytovny
kolem cesty není nouze, aÏ na v˘jimky, kdy dlouhé kilometry
není nic a tak vodu I potravu bylo nutné si vzít sebou.
Domácí jsou k poutníkÛm vstfiícní, párkrát se mi stalo, Ïe
jsem dostala na cestu pár jablek nebo Ïemle i zdarma pití
se kolikrát objevilo. A nebo to bylo donativo (tzn. trochu mi
zaplaÈ). ZatûÏkávající zkou‰kou pro vût‰inu z nás byl první
den, pfiechod z Francie do ·panûlska, z 170 metrÛ nad
mofiem to vy‰lápnout nahoru do 1450 metrÛ. Byl to zábûr!,
ale pak je‰tû dolÛ, pofiádn˘ se‰up, je‰tû, Ïe jsem si koupila
do v˘bavy dvû hole! Ta námaha za to ale stála, slunce
svítilo a rozhled byl uchvacující. Po sestupu, mÛj první
albergue! Jen jsem se vysprchovala, najedla v lokální
restauraci - Menu pro poutníky - a v pÛl deváté uÏ jsem
spala. A to nejen já, ale v‰ichni kolem mne. ¤ekla bych, Ïe
ten první t˘den, neÏ si tûlo a nohy uvykly, byl nejtûÏ‰í.
Ubytovny jsou vût‰inou moderní - postele nad sebou, horká
voda, spoleãnû koupelny, kuchyÀky, praãka, su‰árna
(dÛleÏitá v dobû de‰tû!!!), internet.
Sice obãas to nûkde zaskfiípe, ale s tím se musí poãítat.

Platí zde pravidlo, Ïe poutník zde mÛÏe pfiespat jen jednu
noc a ráno v osm uÏ musí b˘t v‰ichni z budovy venku.
Otevírá se znova aÏ ve tfii odpoledne. Poãet postelí je v
kaÏdém albergue jin˘, takÏe se také mÛÏe stát, Ïe jeden
pfiijde k ubytovnû a uvítá ho cedule: Plno! Nezb˘vá, neÏ jít
do jiné, nûkdy tfieba I dal‰ích pár kilometrÛ. Stalo se mi to
jenom jednou, Ïe jsem musela ‰lapat o kus dál. V dobû
prázdnin, kdy je na cestû nejvíce poutníkÛ-turistÛ, to pr˘
jsou úplnû závody, aby jeden dostal postel!
Mûla jsem jeden den volno, ale bylo to vynucené tak nûjak

okolnostmi. Jeden den totiÏ pofiádnû pr‰elo. Mûla jsem na
sobû sice kvalitní Gortex, vãetnû pohor, ale málo platné, do
albergue v Astorga jsem pfii‰la promoãená na kÛÏi. I spacák
byl mokr˘. A to nejen já. TakÏe nastalo velké hromadné
su‰ení a tenhle den zÛstane v mû pamûti jako jeden z tûch
nejpfiíjemnûj‰ích. Su‰ili jsme v‰ichni nûco, pÛjãovali jsme si
navzájem suché obleãení, sedûli jsme kolem velkého krbu,
vafiila se spoleãná veãefie - ten kdo mûl suché obleãení
do‰el koupit zásoby - vypilo se nûkolik lahví vína, povídalo
se do noci. Neznali jsme se a pfiesto panovala mezi námi
velká solidarita, porozumûní a hodnû jsme se nasmáli.
Druh˘ den na‰e obleãení bylo je‰tû zavlhlé a tak nûkolik z
nás jsme zÛstali v tomto zajímavém mûstû o den déle a mûli
tak pfiíleÏitost si ho prohlédnout a ochutnat zdej‰í ãokoládu,
která má b˘t jednou z nejlep‰ích na svûtû, Ïe by?
Tady, právû v honbû za ãokoládou, jsem si vyvrkla kotník

a s bolav˘m jsem pak ‰la dál. Elastické obinadlo a Advil
hodnû pomohly. Toto mûsteãko leÏí v horské oblasti, kde
mÛÏeme je‰tû spatfiit zbytky Maragato kultury, hlavnû v
pestr˘ch odûvech a v jídle. KdyÏ tedy byl ãas, tak jsme s
moji francouzskou kamarádkou za‰ly na obûd ochutnat to,
o ãem celé mûsto si povídá. Velmi stylová ‰panûlská
restaurace, pfiinesly nám pln˘ talífi rÛzného masa a trochu
zeleniny, takÏe jsme se s radosti pustily do jídla: Ona maso,

já to zelí, které bylo velmi zvlá‰tní chutû. Na závûr jsme
dostaly gratis bylinkov˘ hork˘ likér, inu, ten urãitû spálil
v‰echny bacily v tûle! Rozradostnûny jsme se pak vydaly
na toulku mûstem. Je‰tû jednou jsem smûle ochutnala
lokální specialitu a sice v Galicii chobotnici, ‰panûlsky
pulpa. Obsluhující ji pfiinesla na kousky nakrájenou na talífii,
oãesnekovanou, koukám na to, tuhle oko, tuhle dal‰í, oãi
jsem odkrojila, zbytek snûdla. Za nedlouho jsem byla v
jiném mûsteãku a na námûstí velk˘ stánek, kde se prodávala
pulpa, oblíben˘, ale ne lacin˘ pokrm ·panûlÛ. Dlouhá
fronta, lidí pfiib˘valo. Kouknu na to, chobotnice byly v kádi,
prodávající ji vytáhl, pak nÛÏkami rozstfiíhal na malé kousky,
okofienil a podával ãekajícímu v fiadû. No tak na tohle já stát
frontu nebudu, jednou jsem ochutnala, to uÏ staãilo! Ty oãi
mi nûjak vadily, haha! Je dobfie umût aspoÀ trochu ‰panûlsky,
s angliãtinou se dojde daleko, ale ne nejdál, pokud jeden
nenarazí na anglicky mluvící jednotlivce. Koho jsem potkala
cestou, tak nejvíce to byli ·panûlé a ti vût‰inou anglicky
nemluví - proã by taky? -jsou ve vlastní zemí. Je zde ale i
dost AmeriãanÛ, také Kanaìané, Australané, hodnû
EvropanÛ, ale i Japonci a pfiekvapivû dost lidí ze Severní
Koreje. âe‰tinu jsem nikdy nezaslechla. Moje francouzská
kamarádka znala jen pár slov anglicky, já málo ‰panûlsky,
dorozumívání nebylo snadné, ale moÏná, právû proto jsme
se spolu hodnû nasmály. KdyÏ jsme se louãily v Santiagu,
slz bylo plno.
Na tuto pouÈ jsem se vydala tak jako vût‰ina sama. Myslím

si, Ïe je to tak nutné, protoÏe jedním z dÛvodÛ této cesty, je
odlehãit si svoji mysl od vedlej‰ích vlivÛ a otevfiít dvefie k
sobû samému, objevit svobodu b˘t sám sebou. Jedinû tak
jsme pak schopni pfiijímat do své du‰e a mysli poselství,
která k nám pfiichází. KaÏd˘ z nás máme jiné psychologické,
spirituální iemocionální potfieby. Tím, Ïe uvolníme na‰i
vnitfiní blokádu, na‰e pravé JÁ vyjde ven. V konverzacích s
pfiátelí poutníky nejãastûj‰í otázka byla: „Proã jsi se vydal na
tuto cestu? Jaké pohnutky?“ Odpovûdi nebyly jednoznaãnû.
Pro mnohé to byla celkem laciná, pfiíjemná dovolená, cesta
za zdravím. Pro druhé - vyãistit si hlavu, ujasnit si my‰lenky,
najít pfiípadnû odpovûdi k otázkám, jakou Ïivotní cestu si
zvolit nebo jak doÏít svÛj Ïivot? Pro ty dal‰í a nebylo jich
málo - práva pouÈ s díkÛvzdáním za uzdravení a nebo
prosba o uzdravení. V posledních pár t˘dnech na‰eho
putování se zaãalo mluvit o tom, co pro nás Cesta znamenala,
jak˘ vliv na nás má/mûla, zmûnilo se nûco v na‰em my‰lení,
v nás?
Odhodili jsme stranou starou zakofienûnou „pravdu“,

abychom mohli pfiijmout nové a vy‰‰í perspektivy? Zmûnil
se ná‰ názor na Ïivot, na jeho podstatu, na‰e priority,
zmûnili jsme se my? Odpovûdi na v‰echny tyto otázky se
ãasem objeví, pokud se je‰tû neobjevily, myslím si, ale
jedna vûc, o které v‰ichni mluvili, byla pokora, skromnost,
porozumûní, tolerance, v‰echny tyto lidské vlastnosti, které
v normálním na‰em Ïivotû nejsou jiÏ skoro viditelné a tak
doufejme jen, Ïe se opût pevnû zakofiení mezi nás Ïijící.
Nikdo jsme nevynechal náv‰tûvu katedrály v Santiagu -
zúãastnit se m‰e a podûkovat za bezpeãnû dokonãení na‰í
poutû.
Závûrem - ano, byla to zajímavá a nezapomenutelná nová

zku‰enost, ale co dalo Cestû té jedineãnosti, byli ti lidé,
které jsem cestou potkávala a s nûkter˘mi se pak i více
sblíÏila. Ti byli tou tfie‰inkou na dortu, ti udûlali moje Camino
speciálním. Na dal‰í Cestu se opût vydám, nevím, jestli tato
bude stejná a nebo jiná, ale mám teì silnou motivaci se uãit
dál ‰panûlsky a víru, Ïe uvidím opût svoje nové Camino
pfiátelé!

Naìa Humlová, fiíjen 2013
***
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Sunny Shore's Dental

pfieje ãtenáfiÛm Satellitu
pfiíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû  zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2014

U KolovratÛ
Jsme v Rychnovû nad KnûÏnou a konkrétnû se nacházíme na ãtvercovém nádvofií zámku. Zámek s prÛãelím kostela Nejsvûtûj‰í Trojice patfií mezi nejvût‰í a nejkrásnûj‰í
barokní celky v âechách. Za vznikem neb˘valé krásy je podepsán Jan BlaÏej Santini a samozfiejmû rod KolovratÛ. Kromû vlastního zámku si lze prohlídnout i kapli
PraÏského jezulátka a kapli Loretánskou. Raritu pfiedstavuje vûÏní zvon „Kry‰tof“ kter˘ je tfietím nejvût‰ím zvonem v âechách.

Zámku ve 13. století pfiedcházel hrad a ten byl v 16. století nahrazen renesanãním
zámkem. Ve století dal‰ím uÏ zde Kolovratové budují barokní budovu, kterou
nedobrovolnû opou‰tûjí jen v dobû druhé svûtové války a pak znovu po roce 1948.
Nikdy nepfiestali b˘t jedin˘mi historick˘mi majiteli. Po sametové revoluci se
Kolovratové vracejí z emigrace a Ïádají v restituci o navrácení rodového majetku.
Od roku 1999 je jedin˘m majitelem panství hrabû Jan Kolovrat Krakovsk˘.

Dnes ale máme smÛlu, pana hrabûte neuvidíme, není doma, jel pr˘ do Opoãna
nûco zkontrolovat kolem svého rybníkáfiství, které v Opoãnu sídlí. KaÏdopádnû ryby
a rybí v˘robky oznaãené ochrannou známkou „Ryby z podhÛfií Orlick˘ch hor“ jsou
z hrabûcích rybníkÛ a vyváÏejí se i do Evropy. A Ïe se pan hrabû v téhle vûci vyzná,
je víc neÏ jisté. Má vystudovanou odbornou rybáfiskou ‰kolu a mnoho rokÛ vedl v
Rakousku pstruhafiství svého otce.
Interiéry zámku jsou impozantní, zafiízené stylov˘m dobov˘m nábytkem a doplnûné

tehdy pouÏívan˘mi pfiedmûty jak praktick˘mi tak okrasn˘mi. Zámecká galerie nabízí
prohlídku ‰piãkov˘ch ãesk˘ch i svûtov˘ch mistrÛ od poloviny 15. století. Pfievládají
portréty a záti‰í, pak následují motivy krajinné. Urãit˘m ‰tûstím pro zachování
malífisk˘ch dûl a vlastnû i zámku samotného byla skuteãnost, Ïe ãást zámku po
válce slouÏila jako obrazová galerie. Rodová Kolovratská obrazárna pfiedstavuje
dokonale zachoval˘ charakter zámeck˘ch obrazáren. V âechách je ãtvrtou
nejv˘znamnûj‰í. Dal‰í zámeckou sbírku pfiedstavují stfielné zbranû ze století
osmnáctého.
První patro zámku vám pfiedvede stavební raritu, naz˘vanou „Piano nobile“, coÏ

znaãí reprezentaãní pokoje poskládané za sebou do prÛhledové enfilády. KdyÏ
bych tuto zvlá‰tnost nûjak pfiiblíÏila, tak jsou to pokoje, kdy z jednoho se automaticky
pfiechází do dal‰ího, aniÏ by byly mezi sebou jakkoli uzavfiené. Enfiláda zde
dokonale vyuÏila jednu stranu mohutného ãtvercového pÛdorysu vlastního zámku
a pfiedstavuje ve své délce pln˘ch osmdesát metrÛ, coÏ je snad nejdel‰í prÛhledová
chodba na ãesk˘ch zámcích.
Pofiád máme smÛlu, je uÏ pozdní odpoledne, ale pan hrabû je‰tû není doma, je‰tû

je v práci. Dozvídáme se, Ïe teì uÏ není v Opoãnu, ale kdesi mezi De‰tnou,
Zdobnicí, ¤íãkami a Orlick˘m Záhofiím coÏ znamená, Ïe kontroluje práce ve sv˘ch
lesích, které se v tûchto místech rozkládají a nejsou to lesy jen tak ledajaké. Mají v
sobû i zajímavé pfiírodní rezervace jako tfieba Komáfií vrch. A domÛ je‰tû hned tak
nepojede, musí je‰tû zafiídit cosi ve Zdobnici, kde se prodává ãerstvá zvûfiina z jeho
lesÛ. O panu hrabûti se fiíká, Ïe je docela vá‰niv˘ nimrod, zda je to pravda nevím,

zdá se, Ïe stále jen pracuje a pracuje a Ïe nemá Ïádn˘ ãas si na nûjakého jelena
ãi divoãáka vystfielit.
Uvnitfi zámku obdivujeme dokonalost lustrÛ - Kolovratové mûli kdysi svoje sklárny

a tak k téhle podstropní svítící bezchybné dokonalosti mûli hodnû blízko. Také
porcelánové jídelní soubory záfií nádherou. Jídelní starobyl˘ soubor nainstalovan˘
v obrovské jídelnû pfiedstavuje pût set osmdesát osm jednotliv˘ch kusÛ - Kolovratové
si ho objednali dle vlastních návrhÛ kdysi dávno aÏ v PafiíÏi a zajímavostí je to, Ïe
i dnes je pafiíÏská porcelánka schopná dohotovit jak˘koli z kusÛ v pfiípadû, Ïe se
nûkter˘ poniãí.
Z okna zámecké chodby teì mÛÏeme zahlédnout zámeckou paní, hrabûnku

Andreu. Je v druÏném rozhovoru s místním kastelánem, s kter˘m v‰echny prohlídky
a doprovodn˘ proslov vym˘‰lí, upravuje a také obãas sama náv‰tûvníky provádí.
Urãitû se v zámeckém Ïivotû moc nenudí, jde z práce do práce a to ji je‰tû ãeká
naplánovat a pak zrealizovat adventní trhy a po nich posezónní úklid celého zámku.
Paní Andrea je z Vídnû a civilní povolání lékafiky uÏ se sv˘m pfiíchodem do Rychnova
nevykonává. Pfiesto se i zde vûnuje fiadû dobroãinn˘ch aktivit pfiedev‰ím s orientací
na hendikepované osoby.
Kromû vlastní nesmírnû hodnotné zámecké obrazárny je v objektu umístûné i

muzeum mûsta a Orlická galerie, která nabízí prohlídku v˘znaãn˘ch ãesk˘ch malífiÛ,
ktefií se Orlick˘mi horami právem nechali unést ve své tvorbû a tak zde nalezneme
díla Sedláãka, ·vabinského, Trampoty, Zrzavého, Slavíãka, ·pály, Holého, Rabase
a mnoha dal‰ích.
Teì uÏ z oken ochozu zámeckou paní na nádvofií vidût není. Asi uÏ ode‰la do jejich

tfiípokojového bytu umístûného v hospodáfiské ãásti zámku, protoÏe se také pfiiblíÏil
ãas, kdy se domÛ vracejí jejich dvû dûti ze základní ‰koly v Rychnovû. Zdá se, Ïe
je to „taková normální ‰lechtická rodinka“ a to se mi na nich líbí. A dûlbu práce mají
dokonalou, pan hrabû rybníky a lesy, paní hrabûnka péãi o zámek.
Tak uÏ jen pár zcela posledních informací. Ve znaku mají Kolovratové ãerveno

stfiíbrnou orlici a rodové heslo zní „Vûrnû a stále.“ Jejich zámek vytváfií dokonalou
dominantu celému mûstu a kdysi si pro své skvostné a nepfiehlédnutelné panorama
vyslouÏil i oznaãení „Rychnovské Hradãany.“

Jana Fafejtová - Praha
***

V‰e, co mûla Babiãka BoÏeny Nûmcové
Magdalena Novotná ve ‰pajzu,to naleznete u nás v obchodû:

hrozinky i rozinky, ofií‰ky i orie‰ky, mandle i buráky,
kfiíÏaly i su‰ené meruÀky a brusinky.

Navíc zásoby ãokolády, medu a jin˘ch sladkostí.

Kolovratsky zámek

Expozice zámku

Czech Republic

Foto: J. Fafejtová

Foto: kolowrat.com
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Vánoce u nás, na vsi
Psát o vánoãních zvycích té které zemû je skoro ztráta
ãasu. V dne‰ní dobû internetu není problém nahlédnout
do pohádkov˘ch vánoãních oslav kdekoliv na svûtû.
Pfiesto jsou Vánoce a adventní ãas tím nejkrásnûj‰ím
obdobím asi kaÏdého z nás. Pohled na vánoãní stromek
nikdy neomrzí a dívat se, jak dûtem svítí oãi a na tváfii
mají úsmûv od ucha k uchu, je prostû k nezaplacení.

Podle mû, nejkrásnûj‰í vánoãní atmosféra není ve
velk˘ch mûstech, kde se v‰ichni pfiedhánûjí ve zdobení
obfiích vánoãních stromÛ, kde se ze v‰ech koutÛ nese
vánoãní hudba a obchodníci lákají na ty nejkrásnûj‰í
vánoãní dárky právû od nich. Malé dûti jsou z toho urãitû
jako u vytrÏení, dospûlí podléhají davovému ‰ílenství,
aby na nic nezapomnûli, coÏ se jim vût‰inou stejnû
nepovede. Podle mû je stejnû ta nejkrásnûj‰í vánoãní
atmosféra u nás, na vesnici, kde uprostfied návsi stojí

vánoãní strom a pár hvûzdiãek nebo zvoneãkÛ zdobí
vefiejné prostranství. Za to se dodrÏují zvyky, které stále
je‰tû pfietrvávají a vánoãní ãas si bez nich nedovedeme
ani pfiedstavit.
Adventní období zaãíná vánoãní v˘zdobou, jejímÏ

základem jsou adventní vûneãky se ãtyfimi svíãkami,
které se postupnû zapalují. A kdyÏ zhasne poslední
svíãka, tak uÏ tu jsou vytouÏené Vánoce! V obcích se na
první adventní nedûli rozsvûcují vánoãní stromy, a to je
pfiíleÏitost pro pfiátelské setkání obyvatel. I v na‰í obci
uÏ nûkolik let zaãínáme advent slavnostním rozsvícením
vánoãního stromu, kter˘ je mimochodem nádhern˘, a
hlavnû Ïiv˘. Program je jiÏ tradiãní. Náv‰tûvníci mají za
úkol si donést zvoneãky a cel˘ program zaãíná cinkáním
na strom, aby se jak˘msi kouzlem rozsvítil a zazáfiil v
celé své kráse. Dûti si pfiipraví vánoãní básniãky,
písniãky, hrají se koledy na flétnu ãi trubku. Pro v‰echny
je pfiipraven svafiák, pro dûti ãaj. V‰ude voní skofiice,
citrón a vanilka a nálada je sváteãní.
Dal‰ím pfiedvánoãním zvykem je pfiíjezd Mikulá‰e s

andûly a také s ãerty. To je jedna z nejstar‰ích oblíben˘ch
tradic, a my jsme si ji trochu upravili, spí‰ by se dalo fiíct,
vylep‰ili. Mikulá‰ nav‰tûvuje rodiny s dûtmi a rozdává
jim dárky. âerti obãas chtûjí nûkteré zlobivé dítko strãit
do pytle, ale zatím se jim to je‰tû nepodafiilo. Dûti si
pfiipravují básniãky a písniãky a andûlé jim za odmûnu
rozdávají drobné dárky.

Na‰e vesniãka je opravdu hodnû malá, dûtí je tu málo,
a tak Mikulá‰ s andûly a ãerty nakouknou do kaÏdého
domu, kde se svítí. Popfiejí v‰em krásné Vánoce, hodnû

‰tûstí a zdraví do nového roku a kaÏdé rodinû pfiedají
pfiáníãko, které nakreslily dûti v knihovnû. Je to krásn˘
zvyk a obyvatelé na‰í vísky si bez nûj „âertovské
zvonûní“ uÏ ani nedovedou pfiedstavit.
Poslední tradiãní akcí knihovny a zároveÀ celého roku

je pfied Vánoci vánoãní besídka pro dûti a rodiãe. Je to
jedna z nekrásnûj‰ích akcí, na kterou se v‰ichni tû‰í.
Dûti si samy na vánoãní stÛl vyrobí dekorace z pfiírodních
materiálÛ, nechybí vánoãní stromeãek a spousta dobrot.
Maminky pfiinesou vánoãní cukroví, na stole nechybí
jablka, ofiechy a také kfiíÏaly. Dûti si pfiipravují program
a spoleãnû si mohou hrát rÛzné spoleãenské hry.
DomÛ se v‰ichni rozcházejí dobfie naladûní, dûti odchází
s drobn˘mi dárky a natû‰ené, protoÏe vánoãní besídka
znamená, Ïe JeÏí‰ek uÏ za t˘den pfiijde k nim domÛ a
jistû jim také donese nûjaké dárky!
A já jsem také spokojená. Mám radost, Ïe se nás u

kulatého stolu se‰lo hodnû a spoleãnû jsme proÏili
sváteãní odpoledne. UÏ se tû‰ím, aÏ se s dûtmi po
Vánocích uvidíme v knihovnû a budou mi vyprávût, jak
proÏily vánoãní svátky, jaké dostaly dárky… a spoleãnû
zaãneme nanovo…

Dagmar Honsnejmanová
Knihovna U Mokfiinky Mokré, âeská republika

www.obecmokre.cz/knihovna
***

Cokoliv nám Ïivot dal, nûkdo to uÏ zfilmoval
chválí, Ïe získají mÛj zájem a moje mistrová Eva film
stáhne, podívám se, a tento projde m˘m sítem
poÏadavkÛ na skvostn˘ film a zafiadím jej do své
filmotéky; dále ãtu t˘denní recenze na nové filmy a
nûkdy chvála je dost silná, aby Eva film stáhla a já mu
vûnoval pozornost a moÏná i místo ve své sbírce. Tfietí
zdroj pfiírÛstku je kaÏdoroãní oscarovska nominace
nejlep‰ích filmÛ, z nichÏ nûkteré jsou podle mého vkusu
vskutku nejlep‰í za pfiedchozí rok a jiné nikoliv a pak
spílám oscarovské v˘bûrové komisi, Ïe se spletli.
Internet je zlidovûlá moudrost. a mám vût‰í víru v

moudrost nezávislého davu, neÏ moudrost expertÛ,
coÏ teì nemíním dokazovat, tedy moudrost
internetového davu ‰patné filmy eliminuje; nikdo ‰patn˘
film na internet neumístí; za druhé nepfiíli‰ dobr˘ film je
snad k nalezení, ale stahování mÛÏe trvat dlouhé
hodiny. Dostupnost filmu je urãit˘m filtrem oddûlování
plev od zrna a ‰patnû filmy se vytrácejí samospádem.
Jak uÏ jsem napsal - sbírám filmy skoro 30 let. Nedávno
jsem zaãal svou sbírku roz‰ifiovat ãesk˘mi dabovan˘mi
filmy; k tomu mne navedla pfiítelkynû Vûrka z Toronta,
která nás pfied pár lety upozornila na v˘teãn˘ film Letec
a trvalo chvíli, neÏ jsem spojil název Letec s proslul˘m
oscarovsk˘m filmem Aviator natoãen˘ roku 2004, coÏ
je biografie leteckého fanatika Howarda Hughese, génia
a exota zároveÀ, ztvárnûného ve filmu v˘teãn˘m
Leonardo DiCaprio. âesk˘ dabing Aviatora je v˘teãn˘
a repríza filmu v ãe‰tinû byla opakovan˘ poÏitek. V˘teãná
story, pro‰pikovaná pikantností géniova Ïivota v náruãí
nesãetn˘ch holywoodsk˘ch krasavic.
A vznikla nová záliba, stahovat dabované filmy, abych

o nich mohl debatovat s na‰imi ãesk˘mi fanou‰ky

Kamarád z Brna si stáhl film Fargo, kter˘ jsem onehdy
vychvaloval a teì jsem kapku napjat˘ - co tomu fiekne,
pokud vÛbec nûco napí‰e.
Pfiiznávám, Ïe mne tû‰í, kdyÏ se nûkdo zajímá o to co

mû zajímá, a filmy jsou mojí zálibou od doby, co jsem
zaãal chodit do kina jako rozjíven˘ kluk. Chodili jsme do
kina a tlachali jsme o filmech jakoby to byl nûjak˘
paralelní Ïivot, do kterého prostfiednictvím stfiíbrného
plátna mÛÏe ãlovûk nahlíÏet; vzpomíná si je‰tû nûkdo
na velkofilm Svût ticha natoãen˘ oceánografem
Jacques-Yves Cocteauem, coÏ byl první ‰irokoúhl˘
film co jsem vidûl, kter˘ nás suchozemce zatáhl pod
hladinu mofiskou mezi potápûãe, ryby a mofiskou havûÈ?
V pÛli osmdesát˘ch let jsme koupili video pfiehrávaã a

zaãala moje sbûratelská záliba - vlastnit filmy, tedy
v˘teãnû filmy dle mého vkusu a chuti, takÏe jsme mohli
reprizovat dle chutí a ne podle programu kina ãi televize.
Od pÛlky osmdesát˘ch let a video záznamu na pásku

pokroãila technologie mílov˘mi skoky pfies daleko
lacinûj‰í disky DVD a o dekádu pozdûji stahování filmu
z internetu do pamûti externího terabyte disku.
Ze svûtové produkce kolem se rok co rok vyr˘suje

tucet skvostÛ a tak moje sbírka roste; a místo na
terabytovém disku; dvouhodinov˘ film je obvykle
gigabyte pamûti, a terabyte je tisíc gigabytÛ, takÏe mÛj
terabyte disk unese tisíc m˘ch oblíben˘ch filmu, které
zvu skvosty.
Omlouvám se za ten kostrbat˘ úvod, ale abych objasnil

svou nejnovûj‰í zálibu, pfiímo vá‰nivé sbûratelství,
musím je‰tû popsat jak do sbírky pfiidávám pfiírÛstkÛ,
rozumûj mé skvosty: pfiírÛstky jsou trojího druhu: první
zpÛsob je z úst m˘ch pfiátel, ktefií nûjak˘ film velebí a

stfiíbrného plátna.
Vzpomínám si jak Frigo, kamarád z Ostravy mne

upozornil na skvostn˘ film Pravidla mo‰tárny (Cider
house rules, 1999) a pozoruhodná story zaãínající v
sirotãinci a konãící tamtéÏ, je divácká pochoutka.
Víc jak rok probírám svou masivní sbírku filmu v

angliãtinû a Eva trpûlivû prohledává a stahuje filmy,
které mají ãesk˘ dabing; ãesk˘ dabing dûlají umûlci a
ãeská fieã se kryje s mimikou a intonaci anglick˘ch
hercÛ velice pfiesnû; i pfieklad do ãe‰tiny je v˘born˘.
Vãera Eva stáhla film ChyÈ mû, kdyÏ to dokáÏe‰ (Catch

me if you can, 2002) dal‰í drahokam herce DiCaprio;
story o padûlateli cenn˘ch papírÛ, kter˘ vodil za nos
nûkolik let agenta FBI zosobnûného Tomem Hanksem
a film pfiedstihuje vrchol filmu typu bídáci versus policajti
jako je Den pro ‰akala z roku 1973, kter˘ jsem dosud
povaÏoval za nejlep‰í filmové dílo vykreslující tuto
urputnou honiãku mezi ochráncem a naru‰itelem
zákona.
Seniofii zfiídka mají nûjakou novou zálibu, pokud mají

nûjak˘ trval˘ zájem ãi zálibu vÛbec. A co mne na této
nové zálibû sbírat filmy v ãeském dabingu, kterou Eva
podporuje a já vyuÏívám pln˘mi dou‰ky, tû‰í nejvíc, Ïe
kdybych Ïil 100 let, tak mohu dolovat filmy star‰í a
provûfiené ãasem a zároveÀ sledovat filmy nové,
napfiíklad vybrané do oscarovské nominace filmov˘mi
odborníky z Holywoodu.
A jakákoliv pravdûpodobnost, Ïe bych sesbíral v‰ecko,

je hromsky nepatrná a moje nová záliba má dlouhodob˘
v˘hled.

RosÈa Firla - Sudbury

***

E-mail
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KaÏdé dobré kniÏní psaní najde cestu k zfilmování
V debatû mezi ãtenáfii a filmafii zpravidla ãtenáfii mají
vy‰‰í reputaci neÏ filmafii, ktefií chodí do kina. Kdokoliv
fiekne pfii náhodném setkání, Ïe jde do knihovny,
automaticky poznám, Ïe mífií za vzdûláním, zatímco
náv‰tûva kina znamená zábavu niÏ‰ího druhu, neÏ je
ãetba knih.
Vysvûtlení této podvûdomû reakce je docela prosté:

lidé vymysleli zapisování pfied pûti tisíci let; v antickém
¤ecku a ¤ímû se rozvinula psaná literatura váÏná,
zábavná i lehkováÏná a souãasné vzdûlávání ve ãtení
a psaní dosáhlo masovosti.
Zánik fiímské fií‰e uhasil literární plameny a nastoupí

temn˘ stfiedovûk ãili nevzdûlanost a boj o pouhou
existenci aÏ do renesance o tisíc let pozdûji a vznik
knihtisku v dílnû Gutenberga roku 1450. Bûhem
následující dekády vznikly desítky tiskáren knih a tisíce
knihkupectví po Evropû, které zachránily literární odkaz
antick˘ a literatura explodovala silou sopky, která trvá
dodnes jako pátefi vzdûlání a hluboké úcty ke ãtenáfiÛm.
Dûjiny kinematografie vzniklé na konci devatenáctého

století, co groteskní zábavy na stfiíbrném platnû, která
byla pojímána jako zábava pitvorná, odpoãinková a

pfies ve‰kerou masovou oblíbenost spí‰e zpustlá a
pomíjivá, coÏ pfietrvává dodnes, pfiestoÏe od dvacát˘ch
let dvacátého století kinematografie vyzrála v umûní.
V roce 2000 bylo na svûtû, natoãeno 2000 filmÛ, z

ãehoÏ 99% jsou díla zapomenutelná a jen dvacet má
nadûji pfietrvat dekádu a získat nesmrtelnost; soubûÏnû
v roce 2000 bylo vyti‰tûno a vydáno skoro ãtvrt miliónÛ
kniÏních knih na svûtû z ãehoÏ taktéÏ 99% zmizí v
propadli‰ti nicotnosti a jen pár tisícovek je dodnes na
polici ve vefiejn˘ch knihovnách, a to je fakt. Z tisícÛ
vydan˘ch knih se jen nûkteré prosadí jako pfiedloha k
filmu a nûkdy film je zdafiilej‰í neÏ kniha.
Pfiíklad budiÏ film Doktor Îivago, kter˘ vidûli a ocenili

nesãetní diváci, ale neznám osobnû nikoho, kdo by
pfieãetl Pasternakovu knihu; film Vojna a mír je totéÏ, a
ptám se, kdo pfieãetl Tolstého tlustospis? A do tfietice
kniha Kmotr byla slavn˘ bestseller, ale CoppolÛv film
natoãen˘ podle knihy se stal nejslavnûj‰ím filmem
v‰ech dob.
Vãera jsem se podíval na skvostn˘ film Julie, perfektní

ilustrace tfiicát˘ch let, ve kterém pfiítelkynû Julie a Lilly
udrÏují své pfiátelství pfies nepfiízeÀ evropsk˘ch události

této doby.. Ameriãanka Lilly je spisovatelka a bohatá
Julie jede do Vídnû zachraÀovat Evropu pfied fa‰ismem
a nacismem i komunismem za pomoci svého bohatství,
které rozdává na boj proti sviÀáctví v‰ech tfii totalitních
zhÛvûfiilostí; marnû Lilly varuje Julii pfied sebezniãením
a s bezmocn˘m steskem Lilly sleduje zmarnûní své
drahé pfiítelkynû. Film natoãil v roce 1977 reÏisér
Zinneman, známûj‰í natoãením filmu ·akal, a obsadil
do role Lilly Jane Fondovou a Julii hraje krásná
Redgrave. Nádhera,. kde kalamita je pozadí pro osudy
dvou Ïen, které se sblíÏily jako dûvãata a sledují osudy
jedna druhé v ãase historické evropské kalamity.
Ov‰em pfies novûj‰í zálibu ve filmech jsem ãtenáfi víc

jak 60 let a zrovna ãteme Amok, knihu ·tefana Zweiga,
povídku o sbûratelích; ale v této knize je nejvût‰í
sbûratel sám Zweig - sbírá lidské pfiíbûhy.
Ale dost uÏ o tom a na film se podívejte!
Pfieji hezky den a v‰ecko dobré.

RosÈa Firla - Sudbury
***

Zápisky od Pacifiku
(Prosinec 2013)
Následující fiádky nelze povaÏovat ze velmi podrobné,
pfiesné a úplné informace, ale jen sdûlení mojí vlastní
zku‰enosti. Jak uÏ jsem se kdysi zmínil, Ameriãané
Kanadû závidí a za vzor dávají zdravotní systém,
povaÏujíce jej za tzv. bezplatn˘. O Medicaru, kter˘ je uÏ
del‰í ãas jádrem sporu a nemal˘ch komplikací u na‰ich
jiÏních sousedÛ toho moc nevím a tak porovnání se
systémem kanadsk˘m rozvádût nebudu. Zmíním se
ale o tom, co z vlastní zku‰enosti jsem mohl o kanadském
zdravotním systému poznat.
Úvodem, Ïe jsem z tûch ‰Èastnûj‰ích, ktefií mají

moÏnost pofiídit si návdavkem k vládnímu
nemocenskému poji‰tûní pojistku jinou, v mém pfiípadû
na dentální práce a tzv. Extensive Health Care, tedy
nûco jako Dodateãnou pojistku na zdraví, ãásteãnû
pokr˘vající léky, masáÏe, fyzioterapii a pod. Zde se
musím zmínit o tom, Ïe moje triple bypass operace
nestála mû ani dolar.
ProtoÏe ale po této srdeãní operaci (stejnû ale i pfied

ní) musím uÏívat jisté léky a protoÏe mÛj chrup nemá
kvalitu vlka nebo tygra, shledal jsem., Ïe pojistka, která
tedy není zdaleka zadarmo, se mi a mojí Ïenû vcelku
stále vyplatí (poplatky - v˘daje).
Jak ale postiÏen˘ v rámci státního poji‰tûní, mÛÏe se

ocitnout v rukou odborníka a nebo podstoupit
doporuãované vy‰etfiení, jak˘m je tfieba CT Scan a
nebo MRI? MÛÏe, pokud má trpûlivost a dokáÏe se
smífiit s neduhem. Pokud mu naléhavost neduhu
nedovolí dlouhé ãekání a mÛÏe si finanãnû dovolit
uspí‰ení vy‰etfiení, zaplatí ne právû malou ãástku a
dostane se mu Ïádaného do t˘dne. To, co takto zaplatí,
mu ale Ïádná poji‰Èovna ani zãásti neuhradí.
Nûkolik konkrétních údajÛ: Specialista na problém s

kolenem nebo loktem: ãekací lhÛta ‰est mûsícÛ a nebo
t˘den po zaplacení nevratn˘ch 600 dolarÛ. Na vy‰etfiení
MRI, ãekání minimálnû dva mûsíce a nebo jen t˘den,
po zaplacení 900 nevratn˘ch dolarÛ.
V˘sledek pro vy‰etfiení kfiehkosti kostí mé Ïeny si

vyÏádal náv‰tûvu odborníka, ke které ale mÛÏe dojít aÏ
za pût mûsícÛ.
Za PSA vy‰etfiení prostaty tfieba zaplatit 30 dolarÛ,

poji‰Èovna, kterou tfieba já pouÏívám, vrátí 80 procent.
A mohl bych pokraãovat. Bûda tûm, ktefií si zmírnûní
poplatkÛ separátní pojistkou nemohou dovolit!
A to je neÏ minimální informace, minimální snad proto,

Ïe je‰tû nejsem z tûch ne‰ÈastníkÛ, ktefií musí zdravotní
kanadsk˘ systém pouÏívat mnohem ãastûji - a pouze
Medicare....
***
K nejednou zmínûn˘m redukcím knihovny dostal jsem

nedávno od pfiítele Josefa B. z Winnipegu emailem
informace, které mi mohou ponûkud, byÈ pfiíjemnû,
zkomplikovat Ïivot. Do‰el seznam autorÛ a jejich dûl,

které si lze na monitoru, v ãe‰tinû, pfieãíst. Je to dlouhá
fiada, aã jsem v seznamu nena‰el nûkolik dûl autorÛ,
které bych si takto rád pfieãetl. Zato ale knihu Charlese
Bukowského Kapitán ode‰el na obûd a námofiníci
pfievzali velení. Je to soubor autorov˘ch názorÛ, psan˘ch
jeho typick˘m, mnohdy drsn˘m jazykem, ale k jádru
nejedné vûci Jeho úvahy oslovují snad kaÏdého z nás
a dokonce nechybí v nich moudrost, sdûlovaná právû
tímto americk˘m chlapákem, kter˘ si nebere servítky
pfied niãím, ale jeho dílo jak básnické, tak prozaické, se
vût‰inou ãte s nemal˘m zájmem. (Pozn. redakce:
Onehdy jsem v knihkupectví Chapter vidûl Ïebfiíãek
knih, které se nejvíc kradou a Charles Bukowsky byl na
‰piãce Ïebfiíãku.)
***
Snad jako malé od‰kodnûní za men‰í i vût‰í neduhy,

které mne v tûchto dnech pronásledují, stavil jsem se
na jedno pivo v hostinci nedaleko. A odcházel s pocitem,
Ïe uÏ tam víckrát snad nevkroãím. Proã v˘robci
kanadského piva nevy‰lou nûkdy pár odborníkÛ, aby
se v Plzni pouãili, jak se dobré pivo vafií! Ten rozdíl je
velik˘. Zde nápoj vût‰inou bez pûny a nevalné, nijak
nepoutající chuti, v Praze pÛllitr s bílou pûnou a kaÏd˘
dou‰ek chutná jako delikatesa! KlouÏe hrdlem jak po
másle a neÏ se jeden nadûje, pÛllitr je prázdn˘!
Dobré je, Ïe v posledních letech se v Britské Kolumbii

dají koupit piva evropská, vãetnû kru‰ovického a
ãerného Barona, ale jen v lahvích a nebo plechovkách.
JenÏe zlatist˘ nektar od pípy, ten se nahradit nedá!
Ano, v Torontu je tomu malinko jinak s moÏností

pochutnání si na toãeném plzeÀském.
***
Bylo tomu padesát let od zavraÏdûní prezidenta J. F.

Kennedyho. (Pfied lety jsem nav‰tívil to místo, kde ke
zloãinu do‰lo, bûhem náv‰tûvy u pfiátel, ktefií se do
Dallasu pfiestûhovali).
Globe and Mail vûnoval v tûchto dnech události celou

stranu. Souãástí toho pak byla grafická statistika sdûlující
jak bylo nûkolik nejznámûj‰ích americk˘ch prezidentÛ
v prÛbûhu let hodnoceno, dle knih a textÛ v odborn˘ch
ãasopisech. Upoutalo mne, jak tûmto hodnotícím
názorÛm je vûnován pozornost v roce 2013, tedy v roce
padesátého v˘roãí té povûst USA po‰ramocující
události.
Z dvaceti pûti moÏn˘ch procent dotazovan˘ch dopadlo

hodnocení takto (tedy nejvy‰‰í 25 procent): Kennedy -
10%, F.D.Roosevelt - 5%, Truman - 1%, Reagan - 18
%, Lincoln - 17%, Washington - 5%, Clinton - 4%,
Obama - 7%, G.W.Bush - 1%.
Z toho ov‰em není nezbytné dûlat veledÛleÏité závûry,

hlavnû proto, Ïe hodnocení se znaãnû, dle uveden˘ch
grafÛ, li‰í rok od roku, ale z dÛvodu omezeného místa
v tûchto novinách uvedl jsem jen rok 2013 s nemálo
zajímav˘m v˘sledkem prvenství prezidenta R.Reagana.

Kdysi dávno jsem se doãetl, Ïe po padesáti letech od
zavraÏdûní prezidenta Kennedyho budou zvefiejnûny
dosud utajené informace (z tûch ãi onûch dÛvodÛ, o
nichÏ nemám zdání). Dojde k tomu letos, kdy tûch
padesát let uplynulo?
***
Je‰tû není konec roku a toto mûsto Vancouver, kde

moÏná leckdo by chtûl bydlet a Ïít (a kde pro mne se
Ïivot v nûm stává stále vût‰ím zklamáním, kdyÏ pokroãil˘
vûk zbavil mûl elánu k v˘‰lapÛm do okolních krásn˘ch
horstev) mÛÏe si do sv˘ch statistik prozatím zapsat 21
vraÏd a mordÛ, coÏ je tedy do poloviny listopadu, v
prÛmûru dva pfiípady za mûsíc. Slu‰ná to bilance,
nazíráno myslí zloãince.
Jaká je statistika téhoÏ pro mûsto mého narození ...

Prahu? Wikipedia ví v‰echno a tak aÏ tyhle Zápisky
dopí‰u, pokusím se informace získat. (Pozn. redakce:
V roce 2011 bylo v Praze 29 vraÏd.)
***
BlíÏí se Vánoce a tak bude opût nejedna pfiíleÏitost

sledovat jak v prÛbûhu let se smysl a prÛbûh tûchto
kfiesÈansk˘ch svátkÛ velice promûnil. Od pohody pfii
dobrém jídle, hojnosti pití, setkání s pfiáteli, náv‰tûvy
kostela a vyslechnutí moudré fieãi kazatele k obchodním
orgiím, profanaci koled, které do omrzení zní v nákupních
stfiediscích dávno pfied ·tûdr˘m dnem, do nervozity
davu nakupujících. 26. prosince budou davy levnû
nakupovat a pak za pár dní budou se v obchodech
tlaãit, aby vrátily nakoupené zbyteãnosti. BlíÏí se ten
ãas, na kter˘ jsem se jako dítû a moÏná i jako mladík
tû‰il, ãas, kterého se dneska nedûsím jen proto, Ïe jeho
souãástí jsou vnouãata, ale jehoÏ promûnu pfiijímám se
znaãn˘m smutkem.
Kam asi povede ten spûch za materiálním úspûchem,

bohatstvím za kaÏdou cenu, za vysok˘m národním
produktem bez ohledu na to, co mu k v˘‰i napomáhá,
kam asi? Nejsem ekonom ani uãenec, jen pozorovatel
dûní a neignorující minulé ãasy (to ale nemám na mysli
ne‰Èastné dvû války dvacátého století), pfiesto ale si
myslím, Ïe ten ãas míru, kter˘, snad paradoxním
zázrakem vlastnictví atomov˘ch arsenálÛ svûtov˘mi
mocnostmi, nedospûl k dal‰ímu celosvûtovému
konfliktu, Ïe ten ãas dosud poÏehnanû dlouh˘ch let
mohl se vyuÏít k vytvofiení mnohem lep‰ího svûta, neÏ
jak˘ máme.
JenÏe ãlovûk má od andûla velmi, velmi daleko -

stejnû tak od mudrce.
Vladimír Cícha - Vancouver

***

E-mail
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Slovo k pamûtní desce holokaustu
Pouh˘ch 70 let, ani ne jeden lidsk˘ vûk, je tomu od oné, v Ïivotû obce nepatrné
události. Jednoho lednového dne roku 1943 zmizelo devût m‰ensk˘ch obyvatel a
uÏ je nikdo nikdy nespatfiil.
MoÏná to ani pfiíli‰ pozornosti nevyvolalo. Oni totiÏ uÏ více neÏ dva roky pfiedtím byli

z vefiejného Ïivota obce vylouãeni. Nesmûli do kina, hospod ani na koupali‰tû, tam
v‰ude jim byl vstup zakázán. Vûc dnes nemyslitelná, se tehdy stala vûcí v‰edního

Na snímku vlevo autor výtvarného návrhu Petr Císařovský a starosta Mšena

Petr Mach. Foto: Říha

dne. To ale byl zaãátek. Tím zaãala jejich cesta poníÏení z obãanÛ v osoby urãené
trvale k persekuci a nakonec uÏ jen v ãíslo a materiál ke spálení.
Co se to stalo? Bylo to jen váÏné selhání kdysi kfiesÈanské civilizace, nebo její

definitivní debakl? Bylo to jen doãasné zatemnûní osvícensk˘ch ideálÛ humanity a
pokroku nebo odhalení jejich slabosti? Pak ov‰em není záruka, Ïe je zase
neodloÏíme, aÏ se to bude hodit.
Jistû fieknete: nebyla to na‰e vûc, bylo to dílo Hitlera, nacistÛ a jejich pomahaãÛ.

Ano, ale Ïe jejich obûti ze M‰ena musely ãekat dlouh˘ch 70 let, neÏ jich bude
oficiálnû vzpomenuto, to uÏ je na‰e vûc a vûc celé obce. Je to dluh, kter˘ splácíme
aÏ nyní.

Je to dobfie, Ïe tato pamûtní deska stojí zde, pfied ‰kolou. VÏdycky, dokud bude stát
tato ‰kola, a paní uãitelka nebo pan uãitel bude dûtem vykládat o oné stra‰ivé
události 20. století zvané cizím slovem holocaust, pfiivedou je sem. Ne uÏ nûjací Îidé
z uãebnic dûjepisu, ale rodina Ledererova, rodina Pickov˘ch, paní Steinová a pan
Müller.
Jaké pouãení je to ale pro nás? My musíme bojovat proti duchÛm temnoty, které

obãas zachvátí Evropu, ale byÈ na‰e boje byly sebelítûj‰í, uÏ nikdy nesmí b˘t vedeny
proti tûlu a krvi! Vnímat tuto hranici a nepfiekroãit ji, to aÈ je znakem uÏ pouãené
evropské civilizace.
Nedûlejme si iluze! Boj s duchy temnoty je mnohem tûÏ‰í a nároãnûj‰í. Obãas ani

nevíte, na které stranû vlastnû stojíte. Krom toho, kaÏd˘ duchovní zápas vÏdy jedny
spojuje a jiné rozdûluje. Není nic, co by spojovalo nás v‰ecky - krom jediného: totiÏ
Ïe my v‰ichni - aÈ chceme ãi nechceme - a v‰echno, co dûláme i jak sm˘‰líme, tak
jako na scénû, pfiedvádíme Soudci nejvy‰‰ímu - a ten je pro nás v‰echny jen jeden
- Adonaj echad!
Dovûtek ãelem k desce se jmény:
Vrátili jste se do M‰ena. Sice uÏ jen jako jména vypálená do oceli. Ale na ty, co

chtûli, abyste se nevrátili, nikdo nevzpomene!
Jan Kozlík - M‰eno 3.11.2013

***

Pfiedvánoãní veãefie Nového divadla
Obyãejnû se koná “u KozákÛ”, ve spoleãenském sálu Evanjelického kostola sv.
Pavla. Letos jsme byli pozváni do nové restaurace pfies ulici od b˘valého torontského
stfiediska Prague Deli. Se‰lo se nás poÏehnanû. Nové divadlo mûlo znamenitou
sezónu a bylo ‰tûdré se sv˘mi pozvánkami. Prostfiedí bylo pfiíjemné, ale nemûli jsme
ho úplnû pro sebe - bûhem veãefie se se‰la skupina pravideln˘ch zákazníkÛ.
Pfii‰li v‰ichni ãlenové ‘vládní’ koaliãní pûtky (v abecedním pofiádku) Dá‰a Beláãiková,

Martin Bonhard, Jana Fabiánová, Ivo Mejzr a Radka Tamchynová. A pfiijela - aÏ z
daleké zemû ãeské (ale spí‰ z Floridy, kde právû byla na dovolené) i velká hvûzda
éry Adolfa Tomana, Marie Kleãková - moc jsme se s ní v‰ichni potû‰ili. A pfii‰li
v‰echny dne‰ní hvûzdy - jevi‰tní i zákulisní. Je krásné v této skupinû, která si Ïije,
moÏná trochu sobecky (ale to, co odvádûjí, to moÏná ospravedlÀuje), skoro
v˘hradnû pro sebe, Ïe kaÏd˘ ãlen je ostatními vidûn(a) jako hvûzda. Byl to mil˘ a
radostn˘ veãer.

j.ã
***

E-mail
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BrouCzech - staronové ãeské pivo
Po‰máknûte si v Ontariu na lahodném zlatém leÏáku

 z malého pivovaru v Nové Pace, kter˘ je zde od roku 1864

K ochutnání v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough

K dostání je ve víc jak ãtyfiiceti
prodejnách s pivem

od Oshawy aÏ po St. Catharines.

RovnûÏ v obchodech v Ottawû,
Peterborough, Sudbury, Barrie,

Collingwoodu, Kitcheneru, Londonu
Windsoru a v pfiilehl˘ch oblastech!

Najdûte si vá‰  Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager

 a klepnûte na “View Locations”

Na Vánoce a v roce 2014 je sníÏená cena
pfii nákupu 12 a 24 láhví (aÏ o 20%)!

Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz

·kodovka nie len auto
Neviem preão, ale kdesi, v akejsi hrubej knihe, som sa
doãítal, Ïe ãas letí a akosi sa nedá zastaviÈ. Nechtiac a
najmä neochotne to pozorujem aj sám na sebe.
Obzerajúc sa dookola vidím, Ïe tento neúprosny Majster
zúri v‰ade, kam len dovidím. A hoci nevidím príli‰
ìaleko, obãas aj ãosi zaãujem. A tak som sa, vìaka
niektorému zo svojich zmyslov dozvedel, Ïe jeden z
podstatnych pilierov torontského Noveho divadla, sa v

ãase, keì slávime narodenie onoho známeho Tesára
z Nazaretu, doÏíva okrúhleho jubilea, ktoré by mu
málokto hádal. 70 rokov je celkom ute‰en˘ vek. Ná‰
kamarát Jirko ·koda je on˘m jubilantom. Mnohí torontskí
a moÏno aj ontárijskí krajania a rodáci ho poznajú z
dosiek Nového divadla, kde zaÏiaril v mnoh˘ch
inscenáciach, zväã‰a úsmevného charakteru. V tomto
divadle pôsobi takmer od jeho vzniku. Veºká paleta
svojráznych postaviãiek oÏila v jeho nezameniteºnej
interpretácii, ktorá nesmierne pobavila v‰etk˘ch
divákov, ktori ho mali moÏnosÈ vidieÈ. A tí, ktorí túto
moÏnosÈ nemali, ãi inak preme‰kali jeho performace,
ho budú môcÈ vidieÈ v buducnosti, pretoÏe ná‰ oslávenec
e‰te nehádÏe flintu do Ïita. Naìalej plánuje úãinkovaÈ,
ãi uÏ na doskách, ktoré mu tak prirástli k srdcu, alebo v
aréne, ktorú my znalci a uÏívatelia voláme “Sám Ïivot”
Hoci ako sám hovorí: “UÏ to ãlovéãe není, co to bejvalo.
Já jsem ti ztratil ãich.”
NuÏ mil˘ Jirko s ãuchom alebo bez ãuchu, hor sa do

ìaº‰ich dobrodruÏstiev, ktoré sú e‰te akiste pred Tebou.
A 70 rokov nie je zasa aÏ tak veºa, aby si v ìaº‰ích
rokoch naplno nevyuÏil v‰etky ostatné zmysly, ktoré Ti
doposiaº bezchybne slúÏia.
V‰etko najlep‰ie a drÏ sa.
Za Fan klub Jifiího ·kodu

Ivan Zná‰ik
***

Na první pohled by se zdálo, Ïe titulek tohoto ãlánku nedává
velk˘ smysl. JenomÏe Ïivot je daleko komplikovanûj‰í, neÏ
by první pohled mohl napovídat. V Torontu po dlouhou fiadu
let pÛsobil JUDr. Josef Kyselka. Pfii‰el do Toronta s rodinou,
v roce 1949 a v roce 1953 zaloÏil âeskoslovenskou
Kampeliãku (The Czechoslovak (Toronto) Credit Union
Ltd.) ProtoÏe pfii‰el s rodinou nemohl si dovolit luxus strávit
dal‰ích ‰est let studiem kanadského práva. Na‰el si
zamûstnání v advokátní kanceláfii, která si na‰tûstí rychle
uvûdomila, Ïe dr. Kyselka mÛÏe, zvlá‰tû v oboru koupû a
prodeje nemovitostí, posledních vÛlí a pozÛstalostí, pracovat
témûfi jako advokát a dr. Kyselka komunitû prokázal
neocenitelné sluÏby. Ale také jako muzikant - byl v˘born˘
pianista, kter˘ zaloÏil a pûknou fiádku let fiídil sbor v torontském
kostele sv. Václava. Ale tento velice váÏen˘ a váÏn˘ pán v
mládí mûl jiné plány. Hrál na piano, nûkdy s neobyãejnû
talentovan˘m skladatelem Jaroslavem JeÏkem, v praÏském
Osvobozeném divadle...
Torontské Nové divadlo - a je‰tû více vancouverské Divadlo

za rohem - se s programy Osvobozeného divadla a dvojice
Voskovec a Werich (a nûkdy - jako v programu jazzu a
poesie “Îivot je jen náhoda”, i trojice, Voskovec-Werich
-JeÏek) - dÛkladnû vydovádûly. Obû skupiny uvedly Slamûn˘
klobouk, Nebe na zemi, Restituci vodníka âochtana - tu v
Torontu i Vancouveru, v reÏii Pavla Krále, provedlo Nové
divadlo. Divadlo za rohem navíc uvedlo Césara a Werichovo
Fimfárum. Novému divadlu se dostalo cti si s Jifiím
Voskovcem i zahrát. Bylo to v roce 1975 ve hfie 40 zlosynÛ
a jedno neviÀátko. Voskovec, kter˘ ve hfie vystoupil jako
host, na pfiedstavení pfiijel z New Yorku a v‰em nám - na
jevi‰ti i v obecenstvu - udûlal velkou radost. Jak by také ne:
byl hvûzdou amerického divadla i filmu.
V‰ichni tfii po Mnichovu ode‰li do USA.  Po válce se Werich

vrátil do âeskoslovenska (jeden dÛvod byl, Ïe jeho Ïena
byla âe‰ka a v Americe se jí nelíbilo). Voskovec se na ãas
vrátil také, ale nemohl snést nastupující komunismus (a jeho
Ïena byla Ameriãanka), nûjak˘ ãas pracoval pro Spojené
národy ve Francii a pak se vrátil do USA.
Jaroslav JeÏek, kter˘ cel˘ Ïivot zápasil s chatrn˘m zdravím

Dary Osvobozeného divadla Torontu a Kanadû
(glaukom po‰kodil jeho oãi tak zle, Ïe byl poslán do ‰koly pro
slepé a zrakovû po‰kozené a mûl problém se sluchem, v
USA napsal fiadu skladeb vãetnû smyãcového kvartetu ã. 2,
a písní, které se staly velmi populárními: Îivot je jen náhoda
a Tmavomodr˘ svût. Na smrtelné posteli se v New Yorku
oÏenil se svojí pfiítelkyní Frances. Zemfiel ve vûku 36 let.
Zanechal po sobû nevelkou hromádku penûz, ke které jeho
Ïena pfiidávala autorské poplatky za provedení jeho skladeb
a v závûti cel˘ obnos odkázala charitativní organizaci nesoucí
jeho jméno. Ta je inkorporované v Kanadû rodinn˘m
advokátem Alexandrem Havrlantem a to je ten JeÏkÛv dar
Torontu  a Kanadû.  .Organizace mûla správní radu. KdyÏ
jeden z ãlenÛ, dr. Josef Kyselka, zemfiel a druh˘, Oskar
Morawetz, rezignoval, poslední ãlen rady, Josef âermák
pfievedl jmûní JeÏkovy charitativní organizace na Toronto
Symphony Orchestra pro podporu mlad˘ch hudebníkÛ. Na
jedné stûnû Roy Thomson Hall mezi hvûzdami akce Stavitelé
budoucnosti po nûkolik mûsícÛ mezi jin˘mi svítila i velká
hvûzda nesoucí jména Frances and Jaroslav JeÏek.

Josef âermák
***
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Stûna cti
Vstoupíte-li do spoleãenské místnosti jiÏního kfiídla Munkova mezinárodního centra na Torontské univerzitû, uvidíte na jedné stûnû jména a loga obchodních a
prÛmyslov˘ch spoleãností, na jiné stûnû fotografii zakladatele a prezidenta Barrick Gold, jedné z nejvût‰ích spoleãností na dolování zlata na svûtû (a také zakladatele
a hlavního podporovatele Munkova centra), a na protûj‰í stûnû jména jednotlivcÛ, ktefií se sv˘mi pfiíspûvky zaslouÏili o zaloÏení Centra pro evropská, ruská a evropsko-
asijská studia (Center for European, Russian and Euroasian studies) (CERES) na Torontské universitû. Je mezi nimi i fiada ãesk˘ch a slovensk˘ch jmen: Karel Buzek,
Josef âermák, Rudolf V. Fra‰tack˘, Jan Papesh, Kukula, Vlasta Scheybal, Jan Steinsk˘. Témûfi v‰echny jejich dary byly specificky urãeny pro finanãní podporu
studentÛm. Sbírka se konala koncem devadesát˘ch let minulého století. âe‰tí a sloven‰tí krajané k ní pfiispûli ãástkou bez nûkolika dolarÛ pÛldruhého milionu. V‰ichni
- aÏ na jednoho - uÏ zemfieli. Ale zanechali za sebou stopu na staletí.

V bfieznu tohoto roku Torontská univerzita
vyhlásila novou sbírku a jmenovala
Georginu Steinskou-Schwartz a Josefa
âermáka jako prostfiedníky s krajanskou
komunitou. Ti vydali tiskovou zprávu, kterou
spolu s textem programu pfiipraven˘m
Torontskou univerzitou a doporuãujícími
dopisy velvyslance âeské republiky v
Kanadû Karla Îebrakovského a
generálního konzula âeské republiky v
Torontu Vladimíra Rumla rozeslali
krajanské vefiejnosti.
Program Torontské univerzity navrhuje

strategické roz‰ífiení a obohacení v˘chov-
ného prostfiedí, které bude inspirovat
kanadské studenty ke studiu kultury,
politiky, spoleãnosti a ekonomie

âeskoslovenské a âeské republiky a
umoÏní studentÛm partnersk˘ch institucí v
âeské republice studium v Kanadû a o
Kanadû. Program zahrnuje denní kurs
studia ãeského jazyka na Katedfie
slovansk˘ch jazykÛ a literatury; Letní ‰kolu
pro vysoko‰koláky v zahraniãí, studium
pro postgraduální studenty v zahraniãí;
v˘zkum pro doktorandskou disertaci;
ãesk˘m studentÛm studujícím na Torontské
univerzitû se umoÏÀuje program pro
vysoko‰koláky a studium nebo v˘zkum
pro postgraduální studenty v zahraniãí.
âástky, které umoÏní pojmenování

programÛ jménem dárcÛ: 25000 dolarÛ
pro pojmenování ceny pro vysoko‰koláka,
50000 dolarÛ pro pojmenování ceny pro
postgraduálního studenta. V‰ichni dárci
obdrÏí charitativní potvrzenku pro daÀové
úãely. Jména dárcÛ, ktefií pfiispûjí minimální
ãástkou 1000 dolarÛ budou vepsána do
Stûny cti v budovû CERES. Dary je moÏno
udûlat jednorázovû nebo roãními pfiíspûvky.
Dotazy laskavû adresujte na:
robert.austin@utoronto.ca (telefon: 416/
946-8942) a ‰eky (vystavené na ‘University
of Toronto’ - memo: Program of Czech
Studies) zasílejte na adresu: Nadina
Jamison, Assistant Dean & Executive
Director of Advancement, Faculty of Arts
and Science, University of Toronto, 100 St.
George Street, Toronto, ON M5S 3G3.
Vãetnû leto‰ního roku v rámci Letní ‰koly

pro vysoko‰koláky na Masarykovû
univerzitû studovalo na 500 kanadsk˘ch
studentÛ. Priscilla Hoy, úãastnice 2013
Letního Programu v zahraniãí nám napsala:
“Chtûla bych Vám vyjádfiit svoji vdûãnost
za investování v Programu ãesk˘ch studií
na Torontské univerzitû... Toto je jedineãná
Ïivotní pfiíleÏitost... Slova nedokáÏou
vyjádfiit moji vdûãnost za tento neuvûfiiteln˘
program...”
Nûkdy pfied 15 lety jeden semestr na

Torontské univerzitû studovali dva
graduanti právnick˘ch fakult v âeské
republice, jeden na Karlovû univerzitû v
Praze, druh˘ na Masarykovû univerzitû v
Brnû. Ten z Masarykovy univerzity se
jmenoval David Plch. Pfied ukonãením
semestru dostal prostfiednictvím
torontského advokáta Jana Matûjãka
nabídku zamûstnání u mezinárodní
advokátní kanceláfie White&Case. Dnes je
vedoucím partnerem její praÏské poboãky.
O to se samozfiejmû sv˘mi schopnostmi a
tvrdou prací zaslouÏil sám. Ale David
nezi‰tnû a ‰tûdfie uznává roli, kterou v jeho
Ïivotû hrál jeden semestr na Torontské
univerzitû a kdyÏ univerzita vypsala sbírku
na Program ãesk˘ch studií, byl jedním z
prvních (a moÏná vÛbec první), kdo na
sbírku pfiispûl úctyhodnou ãástkou. Urãil
si, aby záznam na Stûnû cti jmenoval jako
dárce jeho rodiãe, Milana a Martinu Plchovy

(podobnû jako Milan Kroupa, kter˘ rovnûÏ
jmenoval své rodiãe). Zaãátkem prosince
jsem dostal po‰tou kopii Magazínu pro
právnickou obec a top managament,
PRÁVO & BYZNYS, kter˘ vychází ve
spolupráci s deníkem Mladá Fronta a E15.
Skoro celou plochu obalu (jak ukazuje
pfietisk) zabírá Davidova fotografie. Text
vedle ní uvádí jeho jméno a titul ãlánku
uvefiejnûného na stranû 32. Na té stranû je
dal‰í jeho fotografie. V Ïivotopisném textu
je jeho vzdûlání uvedeno takto: Právnická
fakulta Masarykovy univerzity v Brnû,
University of Toronto.
Na Letní ‰kolu pro vysoko‰koláky pfiispûla

loni a znovu letos podstatnou ãástkou
Cvachovcova nadace, kterou podle jejich
pfiání z fondÛ jejich pozÛstalosti po smrti
JUDr. Karla Cvachovce (kter˘ v právní
sluÏbû i kulturní ãinnosti bohatû pfiispûl
krajanskému Ïivotu a tragicky zemfiel v
Miami) i jeho Ïeny zaloÏil rodinn˘ advokát
Alex Havrlant.
Stûna cti
“Jména dárcÛ, ktefií pfiispûjí minimální

ãástkou 1000  dolarÛ budou vepsána do
Stûny cti v budovû CERES.” Ta vûta mi
celkem bezdÛvodnû pfiipomnûla jednu z
posledních knih Winstona Churchilla
“Ostrovní plémû”. Churchill pí‰e o prvním
století pfied Kristem, ale ãte se to jako
vyprávûní o nedávném vãerej‰ku: V létû
fiímského roku 698 a roku 55 pfied
narozením Krista galsk˘ prokonzul Gaius

Julius Caesar upfiel svÛj pohled na Britanii...
Caesar vidûl ostrov jako nedílnou ãást
svého úkolu podrobit severní barbary
fiímské vládû... Napadlo mû pfiedstavit si
nûkoho z nás narozeného v malé zemiãce
uprostfied Evropy upírajícího svÛj pohled -
na rozdíl od Caesara - na kanadské Toronto
pár set let v budoucnosti. Vidûl by (pokud
ho nezaplaví vody rozlit˘ch mofií) mûsto
veliké a slavné, jehoÏ jednou p˘chou bude
Torontská univerzita a na té univerzitû se
zvlá‰tní úctû bude tû‰it budova CERES v
Munkovû mezinárodním centru. V té
budovû, kde v síni Karla Buzka budou do
Stûny cti vepsána jména tûch, ktefií pfiispûli
minimální ãástkou 1000 dolarÛ na Program
âesk˘ch Studií. ZáleÏí na tom, jestli v té
daleké budoucnosti náv‰tûvník najde do
Stûny cti vepsáno na‰e jméno, ãi jméno
na‰ich rodiãÛ nebo i na‰ich dûtí? Myslím,
Ïe ano. Myslím si to docela pokornû, ale s
pocitem tichého uspokojení, Ïe tam bude
jméno m˘ch rodiãÛ, Ïe jsem jim vzdal hold
za v‰echno, co jim dluÏím, Ïe jsem se
pfiihlásil k svému dûdictví a to zpÛsobem,
kter˘ bude po staletí slouÏit Horov˘m
nekoneãn˘m pokolením. Stejnû jako
nesãetn˘m pokolením mlad˘ch lidí zemû,
která se stala na‰ím domovem, zemû,
kterou v jeho Ïivotopise, kter˘ vyjde pfií‰tí
jaro, Milan Kroupa nazval “jedinou Ïenou,
které jsem zÛstal vûrn˘.”

Josef âermák
***

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta!

Spolahlivo vybavíme
Od 17. ãervna 2014
nov˘ pfiím˘ let

 kaÏdé úter˘
Toronto-Praha!

Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Nabízí se péãe o
postiÏeného ãi star‰ího

ãlovûka!
Stfiedo‰kolák s praxí v âR i

Kanadû, 43 let jako spoleãník,
pomoc pfii pfiemisÈování, vafiím a

i dokáÏi leccos opravit. Sám
mám lehãí postiÏení. Mluvím
anglicky, rusky a nûmecky.
Jezdím na kole, mám ãesk˘
fiidiãsk˘ prÛkaz. Odpovím
kaÏdému. Kontakt: Dan

Newman:
25 ESPLANADE

POSTE RESTANTE
TORONTO, ON

M5W 1A1
Hlasová schránka: 416/604-5829

2304-01

Veselé Vánoce
a PF 2014

pfieje

Omluva
V minulém ãísle v ãlánku Josefa âermáka
Sokolské hroby, jsem omylem zmáãkl
klávesnici F4, která je urãená pro internetové
vydání. Tento pokyn zpÛsobil, Ïe z ãlánku
zmizely nad samohláskami ãárky. Autorovi
a ãtenáfiÛm se tímto omlouvám. V internetové
verzi jsme v‰e jiÏ opravili.

Ale‰ Bfiezina
***
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POKOJ A RADOST  K VÁNOCÒM
A DO NOVÉHO ROKU

pfieje

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Nejednou proslaven˘ Limonádov˘ Joe
po sedmadvaceti letech

Mezi nejúspû‰nûj‰í ãeské muzikály patfií bezesporu Limonádov˘ Joe Jifiího Brdeãky.
O jeho historické pozoruhodnosti se divák dozvûdûl z programu, pro ãtenáfie
pfiipomenu, Ïe dílo zaãalo vycházet jiÏ v roce 1940 ãasopisecky, pak jako román
(1946), divadelní hra (1955 v Praze), film v reÏii Oldfiicha Lipského (1964) pro
vancouverské diváky pak v roce 1986 Divadlem Za rohem v reÏii O. Patáka a
nakonec, 27 let poté, opût Divadlem Za rohem v listopadu 2013 v reÏii Nory
Linhartové.
Limonádov˘ Joe patfií díky autorovu brilantnímu nápadu k dílÛm, jejichÏ diváck˘

úspûch u ãeského publika a moÏná i evropského, je zaruãen, pokud nedojde k
vyloÏenû nezdafienému pojetí.
Pro mne, dlouholetého ãlena DZR v této inscenaci se nevyskytujícího, je nejvût‰ím

pfiekvapení ohromn˘ poãet v inscenaci angaÏovan˘ch a v pfieváÏné vût‰inû nov˘ch
a mlad˘ch ãlenÛ a na jevi‰tích slávy úãinkujících prvnû. A myslím, Ïe jim to zpÛsobilo
radost, potû‰ení a snad i chuÈ stát se trval˘mi ãleny souboru, kdyÏ proÏili dva mûsíce
u zkou‰ek a tfii dny pak pfied diváky po boku tûch zku‰en˘ch, (dalo by se fiíci
zaslouÏil˘ch umûlcÛ, abych pouÏil dobfie známé terminologie), ãlenÛ souboru (O.
Paták, B. Hyrman, V. Sochodol, H. Klingerová, J. Tomá‰, P. Bugár, J. VaÀourek, J.
Su‰ick˘).
Pokud mne pamûÈ nem˘lí, myslím, nikdy program DZR nebyl bohat‰í na jména

tûch, ktefií se na inscenaci zúãastnili a to na jevi‰ti a nebo mimo nûj. Pro v‰echny
to ale, v rámci ochotnického divadla, znamená ãasovou obûÈ v prÛbûhu pfiípravy
obãas poznamenanou nejistotou, jak ony tfii dny vystoupení na jevi‰ti dopadnou.
Tolik tedy úvodem.
Nejsem recenzentem, nemám k tomu pfiíslu‰né vzdûlání, jsem jen divákem

divadelních pfiedstavení s nepatrnou vlastní zku‰eností v divadelní inscenaci se
angaÏovat, a navíc divákem, kter˘ tentokrát inscenaci vidûl jen jako generálku, coÏ
mÛÏe znamenat vût‰í nebo men‰í rozdíl od názorÛ získan˘ch po shlédnutí premiéry
a nebo dal‰ích dvou repríz.
Jako ãlen souboru je pro mne do jisté míry obtíÏné takové osobní hodnocení

sepisovat, nikoli tedy pokud jde o chválu, ale o pfiípadné pfiipomínky ménû
pochvalné, coÏ laskav˘ ãtenáfi jistû pochopí.
Tato leto‰ní inscenace reÏisérky Nory Linhartové, autorky mnoha pfiedchozích

znamenit˘ch reÏií pro DZR, snad proto, aby se toto nové pojetí li‰ilo od onoho pfied
sedmadvaceti léty, promûnila v jak˘si divadelní film nebo pfiedstavu toho, jak moÏná
takov˘ film (tedy v omezen˘ch prostfiedcích pronajatého divadla) mohl b˘t natoãen.
Jak se, dle mého názoru, zámûr vydafiil? (Zde opût musím pfiipomenout, Ïe jsem

vidûl jen generálku). Pfiedstavení bylo odmûnûno zaslouÏen˘m potleskem, ale
moÏná, Ïe dal‰í tfii pfiedstavení byla je‰tû lep‰í (sotva hor‰í, to se, alespoÀ dle mé
zku‰enosti, vût‰inou nestává).
ReÏisérka se, myslím, snaÏila drÏet filmu co do poãtu postav (taneãnic a kovbojÛ).

Sladit tak poãetn˘ soubor, sestávající v tomto pfiípadû vût‰inou z lidí ocitnuv‰ích se
na jevi‰ti prvnû, byl tedy úkol nesmírnû nároãn˘ a dle mého názoru, kdyby ten poãet
byl sníÏen, na úãinku by to nijak neubralo, jen na úsilí a práci reÏisérky.
PÛvodnû snad dobfie my‰len˘ zámûr filmování na divadle, vyznûl ponûkud

ru‰ivûj‰í. ReÏisér pfiíli‰ ãasto hru pfieru‰oval, ta ztrácela rytmus a velepoãetná
klapka s oznamování poãtu zábûrÛ byla, pfii v‰í snaze drÏet se její nezbytnosti pfii
filmovém natáãení, v tomto pfiípadû ru‰ivûj‰í neÏ pfiíli‰ ãasté vstupy reÏiséra na
jevi‰tû.
Ale ocenûní zaslouÏí nácvik taneãních scén se zcela nov˘mi ãlenkami souboru.

Noví ãlenové souboru v rolích kovbojÛ se mohli projevit jen pohybovû a svou roli
splnili, myslím, dobfie.
Herecky pak pfiedstavení spoãívalo na onûch zaslouÏil˘ch umûlcích. A ti si poãínali

znamenitû. Dovolím si jmenovat pfiedev‰ím Víta Suchodola v roli Horáce Hogofogo,
nad jehoÏ v˘konem by moÏná uÏasl sám M. Kopeck˘, pfiedstavitel stejné postavy
ve slavném filmu.
Osobnû se mi velice líbil J. Sifiick˘ v hlavní roli, ocenil jsem jeho dokonalou

synchronizaci se zpûvem Karla Gotta. A nejen to. Vytvofiil jinou alternativu filmového
Joe v podání Karla Fialy.
PÛvabná byla Hana Klinkerová v roli ne‰Èastnû zamilované barové hvûzdy

Tornádo Loo. Dle mého pfiíli‰ malou roli dostal B. Htrman (Mexico Kid), zazpíval jen
jednu píseÀ v delikátním doprovodu své kytary ale, coÏ ménû není nûkdy více?
Dokonalé bylo obsazení rolí otce Erzy Goodmana O. Patákem a Grimpa J.

Tomé‰em, kter˘, díky bohu, uÏ se dokonale zotavil ze zranûní v pfiedchozí inscenaci
Shakespeara. ·koda jen, Ïe z technick˘ch dÛvodÛ nebylo mu moÏno poãínat si jako
J. Hlinomaz v filmu.
Obãas mne napadlo, Ïe jiné umístûní baru s J. Hejdánkem by nabídlo nûkolik

dal‰ích momentÛ, které umoÏÀoval film, ale asi to nebylo moÏné. Zku‰en˘ P. Bugar
jako reÏisér vstupoval do hry dle mého pocitu moÏná pfiíli‰ ãasto, ale dûlal to se
suverenitou jemu vlastní. Ostatní z onûch velepoãetn˘ch, ktefií se na inscenaci
podíleli a které nezmiÀuji, vûfiím, Ïe mi prominou, neboÈ místo pro tento text je
omezené.
A tfieba závûrem vûnovat pozornost Ïenû, která si na svá bedra dobrovolnû vzala

tento nesmírnû nároãn˘ úkol, a to navzdory tomu, Ïe k dispozici je záznam filmu.
Práce s poãtem ãlenÛ, ktefií jsou na jevi‰ti prvnû - snad si dovedu pfiedstavit jakou

práci a um to vyÏadovalo. Nepochybnû i díky jí ti rutinovaní herci divadla vytvofiili své
postavy s takov˘m úspûchem.
Nevím, kolik pamûtníkÛ si pamatuje pfiedstavení Limonádového Joe pfied onûmi

sedmadvaceti roky v Richmondu. Rozhodnû ale to leto‰ní se od onoho tehdej‰ího
li‰ilo v pojetí. Zda to bylo ku prospûchu inscenace, to aÈ posoudí pamûtníci s dobrou
pamûtí.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Seznam dárcÛ za rok 2013 k 12. 12 2013
ABRAHÁMOVÁ MANGA 22.00
ALÁâ JAN 20.00
BAUER EDMUND 22.00
âERMÁKOVÁ KATARÍNA 2.00
CÍCHA VLADIMÍR 30.00
âSSK MONTREAL 20.00
CANADIAN CZECH
BENEVOLENT ASSOCIATION 50.00
FRYBORT MILAN 10.00
DR. GRONSK¯ EGON 10.00
HANKO JAN 5.00
HANU·OVÁ MARIA 25.00
JELINOWICZ MARTIN 20.00
JOYCE HANA-ALMA 22.00
KOâÍ KAREL 10.00

KO¤ISTKA JI¤Í 10.00
KRATOCHVÍL JOSEF 22.00
KRATOCHVÍLOVÁ EVA 10.00
KRONDLOVÁ MAGDALENA 50.00
KUâEROVÁ ESTER 30.00
KUN VILÉM 100.00
KUPISZ EVA 22.00
LOCHEROVÁ RADMILA 22.00
MA·TAL¯¤ RUDOLF 20.00
MATùJOVIâ JAN 10.00
MIKULASH KAROL 0.00
NEWMAN DAN 7.21
NOVOTNY JAN 10.00
PECKHAN JOSEPH 20.00
POKORNÁ JAROSLAVA 10.00

RAK LADISLAV 210.00
SAHULA EVA 10.00
SMITHIN HANA 10.00
SMUTN¯ MILAN 22.00
·VESTKA PAUL 10.00
TÁBORSK¯ VÁCLAV 20.00
TÁLSKÁ JARMILA 10.00
TOCHOR EVA 10.00
TROBL ZDENùK 10.00
ULMANN STAN 10.00
VIEZNER ERICA 10.00
DR. ZAâAL GEORGE. 10.00
ÎEKULINOVÁ LILIT 10.00
ZEMAN ALE· 5.00
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Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce  2014

pfieje

PROGRESS AND ENGINEERING CORPORATION LIMITED
1135 Squires Beach Road, Pickering,ON , Canada  L1W 3T9

Tel: 416-703-4580, Fax: 416-703-7899
 http://www.prencocorp.com

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.Bloor St. W
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Hledáme ãesky mluvící
chÛvu

na obãasné hlídání dûtí
v na‰em domû

 v Mississauze. Prosím
volejte

na tel. ã. (416) 575-9360
2303- 20

Gambrinus liga
Dohrávkou Slavia-Liberec se skonãila
podzimní ãást Gambrinus ligy. Slavia
nutnû potfiebovala vyhrát, aby se odlepila
od posledního místa v tabulce. Utkání se
pro ní nevyvíjelo dobfie a jiÏ v 10. minutû
Rabu‰ic dostal Liberec do vedení. Juhar
v‰ak dvûma góly otoãil skóre a tak kapitán
Slavie Karol Kisel se mohl rozlouãit
radostnû se svou bohatou kariérou. âern˘
Petr zÛstal v rukou sousedním
Bohemians, ktefií pouze remízovali s
Brnem 1:1. Sparta si udrÏela podzimní
neporazitelnost, kdyÏ otoãila skóre v
Jablonci z 1:2 na 3:2 brankami Lafaty,
Krejãího a Matûjovského. PlzeÀ rovnûÏ
nezaváhala a porazila Pfiíbram 2:0. Dafiilo
se t˘mÛm z konce tabulky Znojmo
pfiekvapivû vyhrálo v Teplicích 3:1 a
Jihlava zdolala Slovácko 2:1. Naopak se
nedafiilo muÏstvÛm ze severu Moravy.
Ostrava prohrála v Boleslavi 0:4 a
Olomouc dokonce doma s Duklou 1:2.

***

Gambrinus liga
1. Sparta 16 13 3 0 41:11 42
2. PlzeÀ 16 11 4 1 37:12 37
3. Teplice 16 8 4 4 35:19 28
4. Dukla 16 7 6 3 19:13 27
5. Boleslav 16 7 5 4 32:19 26
6. Liberec 16 7 4 5 16:19 25
7. Jablonec 16 6 4 6 30:28 22
8. Slovácko 16 5 4 7 25:27 19
9. Olomouc 16 4 5 7 26:30 17
10. Znojmo 16 4 5 7 18:23 17
11. Slavia 16 4 4 8 12:28 16
12. Brno 16 4 3 9 19:26 15
13. Jihlava 16 4 3 9 21:31 15
14. Pfiíbram 16 4 3 9 18:33 15
15. Ostrava 16 3 6 7 14:31 15
16. Bohemians 16 3 5 8 14:27 14

Poháry
PlzeÀ i Liberec budou hrát

na jafie Evropskou ligu
Viktoria PlzeÀ sahala v leto‰ním roãníku
Ligy mistrÛ nûkolikrát po bodu, ale vÏdy
jí nûjak˘m zpÛsobem remíza utekla. V
petrohradském zápase proti CSKA
Moskva to byla ne‰Èastná chyba Matú‰e
Kozáãika, která znamenala nakonec
prohru 2:3. Proti Bayernu doma drÏeli
Západoãe‰i rovnocennou partii pln˘ch
65 minut. V pfiedposledním zápase v
Manchestru proti City dvakrát vyrovnali a

je‰tû 11 minut pfied koncem to bylo 2:2.
Nakonec Negredo a DÏeko zajistili
brankami vítûzství domácích 4:2 a
závûreãn˘ zápas proti CSKA v Plzni se
pro plzeÀské nevyvíjel nejlépe. V prvním
poloãase Kozáãik nûkolikrát podrÏel své
muÏstvo, ale úder pfii‰el v 65. minutû, kdy
Musa dostal hosty do vedení. K obratu
do‰lo dvû minuty po Musovû brance.
Dzagojev bez míãe fauloval a dostal
ãervenou. Od toho okamÏiku bylo na
hfii‰ti pouze jedno muÏstvo. V 75. minutû
Daniel Koláfi vyrovnal hlavou na 1:1 a v
poslední minutû stfiídající Wágner rozhodl
o vítûzství domácích, ktefií se tímto
zápasem louãili s trenérem Pavlem
Vrbou, kter˘ odchází k reprezentaci. Navíc
PlzeÀ po tfietí za sebou postoupila do
jarních bojÛ v Evropské lize.
V obtíÏné situaci byl Liberec. V poslední
dobû nevyhrává v domácí soutûÏi, ale
hlavnû prohrál doma s Freiburgem 1:2 a
tak nemûl situaci ve sv˘ch rukou. Nutnû
potfieboval získat víc bodÛ neÏ Freiburg
proti Seville. Trenér ·ilhav˘ postavil do
branky proti portugalskému Estorilu
náhradního brankáfie Hro‰‰a a tento tah
vy‰el. Tiskov˘ mluvãí Slovanu Luká‰
VáÀa sedûl na tribunû u internetu a pfies
kustoda pfiedával na laviãku zprávy o
utkání Freiburg-Sevilla. V 18. minutû se
podafiily ·uralovi nÛÏky a Slovan vedl
1:0. Navíc v 39. minutû se ujala vedení i
Sevilla. V druhém poloãase dominovali
domácí, ale v 70. minutû Pavelka vysunul
do sóla Rabu‰ice a ten oblouãkem poslal
míã po druhé do portugalské branky.
Osm minut pfied koncem sice Sebá sníÏil
na 1:2, ale to jiÏ nic nemohlo zmûnit na

postupu Liberce, protoÏe Sevilla vyhrála
ve Freiburgu 2:0. Znamená to, Ïe jak
PlzeÀ tak Liberec budou hrát i na jafie v
Evropské lize. Budu je ãekat nûkter˘ z
atraktivních soupefiÛ, protoÏe nepatfií do
‰estnáctky nasazen˘ch muÏstev.

abe-tv/sport.cz
***

CorgoÀ liga
19. kolo:FC Nitra-DAC Dunajská Streda
0:0, MFK Ko‰ice-Spartak Myjava 2:1,
Dukla Banská Bystrica-Spartak Trnava
0:0, FC Zlaté Moravce-Slovan Bratislava
0:2, MFK RuÏomberok-AS Trenãín 1:2,
M·K Îilina-FK Senica 1:3.

CorgoÀ liga
1. Slovan 19 13 3 3 41:22 42
2. Trenãín 19 11 3 5 47:20 36
3. RuÏomberok 19 9 4 6 38:31 31
4. Senica 19 9 4 6 29:22 31
5. Myjava 19 9 3 7 34:29 30
6. Trnava 19 8 4 7 26:29 28
7. Bystrica 19 7 6 6 31:24 27
8. Moravce 19 8 3 8 24:28 27
9. Ko‰ice 19 7 4 8 26:27 25
10. Îilina 19 5 6 8 27:29 21
11. Nitra 19 2 4 13 17:47 10
12. D. Streda 19 2 4 13 9:41 10

Hokej
V ãeské extralize vede Sparta, která z
29 zápasÛ získala 67 bodÛ, druh˘ Hradec
má o deset bodÛ ménû. Dal‰í pofiadí: 3.
PlzeÀ 29 zápasÛ, 51 bodÛ, 4. Brno 30/50,
5. Zlín 29/49, 6. Vítkovice 31/46, 7. Tfiinec
29/45, 8. Slavia 29/43, 9. Pardubice 29/
42, 10. Litvínov 29/40, 11. Liberec 29/38,
12. Karlovy Vary 29/34, 13. Kladno 29/
32, 14 Chomutov 30/21.
Slovenská liga po 32. kole: 1. Ko‰ice
71, 2. Nitra 62, 3. Banská Bystrica 54, 4.

Poprad 51, 5. Pie‰Èany 49, 6. Zvolen 47,
7. Skalica 46, 8. Martin 42, 9. Trenãín 37,
10. Îilina 32. HK Orange získalo z 20
zápasÛ 19 bodÛ.
V KHL  Lev Praha zvítûzil na ledû CSKA
Moskva 3:0 a má 62 bodÛ. V Bobrovovû
divizi je na ãele Petrohrad 37/75, Druhá
je Riga 34/65, 3. CSKA 38/65, 4. Lev
Praha 36/62, 5. Záhfieb 37/61, 6. Slovan
Bratislava 34/41, 7. Minsk 36/36.

***
Hokejov˘ brankáfi Mrázek byl
povolán z farmy do Detroitu

âesk˘ hokejov˘ brankáfi Petr Mrázek byl
povolán z farmy do prvního t˘mu Detroitu.
Red Wings totiÏ budou postrádat jedniãku
Jimmyho Howarda, kter˘ si pfii stfiedeãním
tréninku pochroumal koleno. Jednadva-
cetilet˘ Mrázek v této sezónû odchytal za
Detroit v NHL jedin˘ zápas - pfii v˘hfie na
ledû Edmontonu 5:0 na zaãátku listopadu
si pfiipsal díky 14 úspû‰n˘m zákrokÛm
ãisté konto.
Mrázek v této sezónû odchytal za
farmáfisk˘ t˘m Grand Rapids 13 zápasÛ
a je v AHL aktuálnû druh˘ s prÛmûrem
2,09 obdrÏené branky na zápas a tfietí s
úspû‰ností zákrokÛ 92,7 procenta.
Mrázek drÏí v AHL sérii devíti v˘her za
sebou, po jeho povolání do prvního t˘mu
Griffins ve stfiedu prohráli s Chicagem
Wolves 2:4.
V minulé sezónû odchytal Mrázek v NHL
za Detroit dva zápasy s prÛmûrem 2,02
gólu na utkání a úspû‰ností 92,2 procenta.
Grand Rapids pomohl ãlen ‰ir‰ího kádru
pro olympijské hry v Soãi k zisku
Calderova poháru.

âTK
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NHL

Veselé Vánoce,
pohodu od Vánoc do konce roku

a hodnû ‰tûstí v roce pfií‰tím
pfieje

Hertl se s Havlátem na ledû moc nepotkají
Toronto-San Jose 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Vedoucí t˘m Pacifické divize se pfiedstavil
v Torontu v nejlep‰ím svûtle. Dobr˘ nástup
v první tfietinû nenechával nikoho na
pochybách, Ïe Îraloci pfiijeli do Toronta
sesbírat body. K vedoucí brance Browna v
10. minutû, pfiipojil druh˘ gól o ãtyfii minuty
pozdûji pfii pfiesilovce pût na tfii
ãtyfiiatfiicetilet˘ kapitán Sharks Joe
Thornton, kter˘ se na ledû objevoval velice
ãasto právû s Tomá‰em Hertlem. Ten je o
ãtrnáct let mlad‰í a 12. listopadu oslavil
teprve dvacáté narozeniny. Zku‰enostmi i
vûkem se blíÏí Thortonovi nûkolik hráãÛ v
dresu San Jose: Stuart, Marleau,
sedmatfiicetilet˘ Boyle, Hannan a
dvaatfiicetilet˘ Martin Havlát, kter˘ zme‰kal
zaãátek sezóny pro zranûní a nyní musel
naskoãit do rozjetého rychlíku, takÏe nemá
tolik ãasu na ledû kolik by chtûl. Je rád
v‰ak, Ïe se t˘mu dafií. protoÏe v muÏstvu je
pohoda. Rozumí si právû hodnû s
Tomá‰em Hertlem, s kter˘m tráví hodnû
ãasu i mimo led. OceÀuje na nûm jeho
skromnost a inteligenci. Podle Martina
Havláta se Tomá‰ Hertl rychle pfiizpÛsobuje
zámofisk˘m podmínkám, jak na ledû, tak i
mimo led. Martin Havlát ví z vlastní
zku‰enosti, Ïe pro mladé hráãe, ktefií pfiijdou
do zámofií není situace jednoduchá. Sám
tím pro‰el, kdyÏ pfii‰el do Ottawy v
devatenácti letech. Podobnû jako jemu
pomáhali star‰í hráãi: Radek Bonk, Václav
Prospal ãi Karel RachÛnek s kter˘m Martin

Havlát spoleãnû zaãínal. Martin Havlát na
tuto dobu v Ottawû, kde byla skuteãná
kanadská zima, ale i vyprodaná hala rád
vzpomíná a pak na období, kdy hrál v
Chicagu.
Tomá‰i Hertlovi se v Torontu líbilo a byl
spokojen s tím, Ïe Îraloci vyhráli. Líbila se
mu hlavnû hokejová atmosféra v Air
Canada Centre. Pouze litoval toho, Ïe mu
nic do torontské branky nespadlo.
ABE: Jak se vám hraje na ledû s
legendou a kapitánem Joe Thortonem?
TH: Je to velice zku‰en˘ hráã, pokud jsme
na ledû snaÏí se mi hodnû nahrávat.
Postavou jsme velcí, umíme podrÏet puk,
myslím si, Ïe nám to spolu klape.
ABE: Jak˘ byl vstup do NHL, oãekával
jste to? Jakou v˘hodou bylo to, Ïe vás
nikdo neznal?
TH: Zaãátek se mi povedl, dával jsem góly
a vÛbec jsem si to uÏíval. Bylo to, jako bych
byl ve snu.
ABE: Dnes Foligno v Columbusu vstfielil
vítûznou branku stejn˘m zpÛsobem jako
Vy proti Rangers. Máte pocit, Ïe jste
pfiinesl nûco nového do NHL?
TH: Ale ne, pfiede mnou to udûlalo jiÏ pár
hráãÛ; tfieba Sedin, Marek Malík pfii
nájezdu… Myslím si, Ïe to nebylo nic
nového. Jsem rád, Ïe se mi to povedlo.
ABE: Zkou‰íte dal‰í finty?
TH: Mám takové dvû speciality. Na tu
druhou budu muset najít odvahu…

ABE: Jak se hraje s Martinem Havlátem?
TH: Na ledû spolu moc nejsme, obãas pfii
pfiesilovce, ale zatím z toho nic nebylo.
ABE: Zápas proti Rangers, ãtyfii branky,
to bylo skvûlé, ale vy jste mûl nûkolik
vynikajících zápasÛ…
TH: Dafií se celému na‰emu útoku. Dnes
jsme mûli fiadu ‰ancí, nastfielili jsme dvakrát
bfievno, byl jsem nûkolikrát sám pfied
brankou, ale nebyl tam dostateãn˘ dÛraz.

ABE: Do jaké míry sledujete statistiky?
TH: Dívám se, kdo válí, komu to jde, ale
nezamûfiuji se na to. Chci se hlavnû udrÏet
v NHL. Nedávám si Ïádná pfiedsevzetí.

ABE: Hrál jste ve Slavii, kdy jste tam
zaãínal?
TH: Je to mÛj klub. Zaãínal jsem tam ve
tfiech letech. Pro‰el jsem v‰ím, od pfiípravky
aÏ po áãko. Tam jsem vyrostl, tam jsem se
nauãil hrát hokej.
ABE: Sledujete i fotbal…
TH: Vím, Ïe se Slavii moc nedafií, doufám,
Ïe koneãnû po vítûzství nad Libercem,
zaãne opût vyhrávat.
ABE: Jak˘ mûl na vás vliv trenér Vladimír
RÛÏiãka?
TH: Tomu vdûãím za hodnû. Sledoval mne
jiÏ od dûtství, z dorostu mne vytáhl do áãka
a díky jemu jsem tam kde jsem, protoÏe
mnû dával dÛvûru. Nechal mne hrát
pfiesilovky, coÏ mi dodalo sebedÛvûru.
Hodnû mi pomáhal, ale byl na mne dost
pfiísn˘, coÏ mi také hodnû pomohlo.
ABE: Jak˘ to byl pfiechod ze Slavie do
NHL?
TH: Je to urãitû zmûna. Nov˘ systém, noví
spoluhráãi, nikoho jsem neznal, hrají zde
skuteãnû nejlep‰í hráãi z celého svûta.
NHL je navíc rychlej‰í.
ABE: Nejen to, ale je zde i jiné prostfiedí,
hovofií se anglicky, znal jste trochu
jazyk?
TH: Nûco jsem umûl, protoÏe jsem uÏ
anglicky uãil uÏ na základní a pak na stfiední
‰kole. Tady je to v‰ak skuteãnû nûco jiného.

Ale‰ Bfiezina, Toronto
***

Tomáš Hertl


