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Nokturna 2015

V minulosti jsme viděli, že Jiří Grosman se dokáže se svou kytarou přizpůsobit, snad 
kromě klasiky a dechovky, téměř každému druhu hudby. Tím nechci říci, že by se 
klasice nevěnoval, ale zatím jsem neviděl, že by se o tento experiment pokusil. Při tom 
existují nahrávky Beatles, Rolling Stones či Plastic People se symfonickým orchestrem. 
Možná je to námět pro příští ročník Nokturen: Jiří Grosman s Torontskou filharmonii. K 
tomu by bylo ale zapotřebí při nejmenším Glenn Gould Studio, v lepším případě Roy 
Thomson Hall. 

Zatím však Nokturna Miloše Krajného alternují mezi kostelem svatého Václava a 
Masaryktownem a Jiří Grosman se věnuje v poslední době tradičnímu jazzu počínaje 
Louisem Armstrongem, přes jeho oblíbeného Sideny Becheta k Dukes of Dixeland s 
bratry Assuntovými. V neděli 18. ledna tento svůj výběr doplnil o další melodie jako 
třeba o hudbu Jaroslava Ježka či skladbu Ain‘t She Sweet, kterou proslavili Beatles. 
Mimochodem desky s Dukes of Dixeland a Clarou Wardovou a single Beatles se zmíněnou 
nahrávkou patřily k mým prvním pokladům, které jsem soustružil v šedesátých letech 
na novém gramofonu. Časem se sbírka rozrostla, ale tyhle nahrávky patřily k mým 
nejoblíbenějším. Zřejmě jsem nebyl sám, kdo měl zájem o tuto hudbu, o čemž svědčí 
zaplněná restaurace Praha na Masaryktownu, kam přišlo v neděli 18. ledna 2015 přes 
sto návštěvníků. Dalším skutečností je, že Jiří Grosman si umí vybírat dobré hudebníky 
a že kapela (na snímku zleva: Josef Musil – klavír, Brendon Walker – soprán saxofon, 
Jiří Grosman – kytara, Ian MacGillvray - trubka, Abbey Sholzberg – kontrabas a David 
MacDougall – bicí), která nemá mnoho času spolu zkoušet, je perfektně sehraná. 

Další Nokturna budou 22. února 2015, opět na Masaryktownu a muzikolog Iain 
Scott nás provede operami od Dona Giovanniho k Rusalce a soustředí se na české a 
slovenské interprety. Začátek bude opět v 17 hodin. 

abe
***

Být či nebýt Charlie?
V roce 1996 natočil Miloš Forman film Lid 
versus Larry Flynt. V pozdějším interview 
Forman říká, že mu šlo o svobodu slova a kam až 
může dojít fanatismus, který se pokouší svobodu 
slova zlikvidovat. Larry Flynt byl kontraverzní 
majitel striptýzových podniků, který začal 
vydávat nejprve zpravodaj Hustler Newsletter, 
později se z toho stal známý pornomagazín. 
V roce 1978 byl Flynt postřelen před soudní 
místností v Georgii a od té doby je upoután do 
kolečkové židle. Forman vzpomíná, že scénář, 
ačkoliv nemusel, zaslal Flyntovi k posouzení. 
Dostal několik set připomínek typu: toto se 
nestalo v lednu, ale 14. března, tohle nebylo v 
Ohiu, ale v Kalifornii atd. Když se ho zeptal na 
to, jestli nemá námitek proti tomu, že je tam tak 
negativně vyobrazen. Flynt řekl: „Mám námitky, 
nelíbí se mi to, ale je to pravda.“ Jestliže se 
vyjádříme proti atentátníkovi, který zmrzačil 
vydavatele tohoto časopisu, neznamená to, že 
sami ze solidarity začneme vydávat pornografii. 

F. X. Šalda od roku 1925 vydával časopis 
Tvorba, časopis pro kritiku a umění; zajímavostí 
je, že na podzim 1928, tedy v době, kdy byl 
perzekuován komunistický tisk, předal časopis 
Juliu Fučíkovi, který jej s přestávkami řídil až do 
roku 1938 (wiki). F. X. Šalda toto gesto udělal, 
protože byl zastáncem svobody tisku, nikoliv 
proto, že byl komunistou. 

Prezident Zeman ve svých slavných Hovorech 
z Lán z října loňského roku si vzal na paškál 
ruskou skupinu Pussy Riot, její členky byly 
uvězněny za to že 21. února 2012 zpívaly 
v moskevském chrámu Krista Spasitele 
punkovou modlitbu „Bohorodičko, vyžeň 
Putina z Kremlu!“ I zde se jednalo o svobodu 
slova. Miloš Zeman nazval tuto skupinu jako 
pornografickou, kvůli tomu, že jedna z členek 
Naděžda Tolokonniková obcovala v roce 2008 
před více lidmi se svým manželem Pjotrem 
Verzilovem, což ovšem nijak nesouviselo s 
punkovou modlitbou. V době, kdy jsme svědky 
různých manželských trojúhelníků, najednou 
českému prezidentovi vadí tato šest let stará 
exibice. Kardinál Dominik Duka v rozhovoru 
pro Český rozhlas konstatoval, že média nahlíží 
na celou událost jen z jedné strany a nezasazují 
ji do celého kontextu, ve kterém se ctí city a 
tradice druhých lidí. Jednání skupiny Pussy Riot 
označil jako hulvátské, připomínající řádění 
Stalina. V roce 2014 získala skupina Pussy 
Riot Cenu Václava Havla za kreativní disent. 
Nemusíme souhlasit se vším, co skupina dělá, 
ale i zde se bojuje o svobodu slova.

Vloni na plzeňském festivalu Finále se 
promítal film Dělníci bulváru od Víta Klusáka. 
Bylo to krátce po sebevraždě české zpěvačky 
Ivety Bartošové, která se svým způsobem 
stala obětí bulváru. Na promítání, které bylo 
beznadějně vyprodané byl i Pavel Novotný, 
šéfredaktor bulvárního webu, který v červenci 
2013 prohlásil: „Samozřejmě, my ji teď 
zabijeme. Ona se ale už zabíjí sama. Faktem 
je, že na ní dlouhé roky parazitujeme, lidsky 
ji až lituji. My na ni budeme parazitovat až 
do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé, 

morálně špatné, ale je to tak.“ Pavel Novotný 
tam tehdy také bránil svůj webový bulvár jako 
svobodu slova. Když jsem se ho tehdy zeptal, 
jestli má bulvár nějaké hranice, odpověděl, že 
by nepublikoval dětskou pornografii a případ, 
kdy má někdo rakovinu (jak se ukázalo vzápětí 
ani toto nebyla pravda). Dětskou pornografii by 
nepublikoval jednoduše proto, že by ho zavřeli. 
Je skutečně svobodou slova, když media uštvou 
někoho k sebevraždě, jako to bylo v případě 
Ivety Bartošové, anebo přece jen se mají stanovit 
nějaké hranice?

Nedávno jsem dostal dopis od pana Maštalýře z 
Hopu v Britské Kolumbii, cituji podstatnou část:  
…Asi nebudu schopen vyjádřit Vám svoji lítost 
– můj nesouhlas s Vaším rozhodnutím přerušit s 
Vladimírem Cíchou pracovní styky, jak Vy sám 
jste oznámil v prohlášení v článku v jednom z 
posledních výtisků novin SATELLITE 1-416. 
Toto Vaše rozhodnutí jeví se mi, coby čtenáři 
Vašich novin jako rozhodnutí nešťastné, z mého 
hlediska, ne právě dobře uvážené. 

Vaším zásahem přicházím já, prostý čtenář 
Vašich novin o zdroj duševní pohody ze 
vzpomínek na dávnou dobu – značnou část 
mého života v zemi, odkud jsme byli nuceni 
odejít. Právě v článcích a úvahách Vladimíra 
Cíchy, nacházel jsem příležitost vracet se v 
myšlenkách nostalgicky do dob svého mládí. 
Oba jsme totiž žili ve stejné části Prahy a jak 
jsem měl příležitost poznat z mnoha rozhovorů 
s krajany, kteří nepocházeli ze stejných končin 
jako já a Vladimír, měli tito stejné, jak jeden 
z nich prohlásil, blažené pocity při čtení 
Vladimírovy tvorby. 

Jeho názory a úvahy nám nyní opravdu chybí, 
zvláště proto, že se ve svých úvahách nevyhýbal 
problémům a záležitostem, o kterých jiní mlčeli. 

Dle mnohých názorů během krajanských 
debat, domnívám se, že Cíchovy práce nám 
značně chybí a mnoho z nás by uvítalo, kdyby 
se jeho příspěvky opět objevily na stránkách 
Vašich novin.

A jako poslední bod mého dopisu: nepokládám 
se za velkolepého odborníka v tisku a literatuře, 
ale dle mé úvahy, domnívám se, že jeho 
práce nelze pokládat za tvorbu „bulvárního 
charakteru“, jak jste se asi v tomto smyslu 
zmínil…

Kde tedy jsou hranice? Je omylem tvrdit, jako 
to činí bulvární tisk, že tyto hranice nejsou. 
Každý z vydavatelů novin si tyto hranice ve 
svobodné společnosti stanovuje sám. Osobně 
mně nevadí, když někdo z dopisovatelů si vezme 
na paškál mne nebo Satellite, ale vadí mně, 
když někdo útočí proti lidem jiné národnosti, 
jiného náboženství, či jiné rasy. Neměl jsem 
námitky proti Cíchovým článkům z Prahy. 
Naopak jeho některé povídky se mi líbily a 
proto jsem je publikoval. Jiné věci, když útočil 
na imigranty, se mi nelíbily a proto jsem je 
nepublikoval. Problémem tedy nebyly články 
publikované, ale nepublikované. Během letní 
návštěvy ve Vancouveru jsem se snažil vysvětlit, 
že tohle není cenzura (dokonce jsem byl nazván 
cenzorem z Rudého práva), ale pouze lidská 

slušnost (když nastoupí muslimská žena do 
tramvaje, tak ji nenapadáme a totéž platí i v 
tisku jako se stalo před časem v Montrealu) 
a práce redaktora spočívá v tom, že má právo 
rozhodnout, co se uveřejní. V tomto bodu jsme 
se neshodli a proto jsme ukončili spolupráci. 
Vladimír Cícha to možná vidí jinak, ale s tím 
nemohu nic dělat, snažil jsem se mu mnohokrát 
svou pozici vysvětlit, ale marně. 

Do této diskuse bych nyní zařadil příspěvek, 
který zaslal Vilém A. Kun z Winnipegu. Nazval 
ho 

Politická korektnost
Teroristický útok provedený 7. ledna 2015  v 

Paříži na redakci časopisu Charlie Hebdo a 
následně 9. ledna 2015 v supermarketu otřásl 
nejen Evropou, ale celým světem, tak jak se to 
stalo po útoku 9. září 2011 v New Yorku. Čím 
to, že 17 nevinných obětí v Paříži mělo větší 
ohlas než 132 zavražděných dětí v Pákistánu? 
Odpověď je snadná, pařížský masakr byl tou 
poslední kapkou, aby přetekla číše!

 Nejen lidé ve Francii, ale v mnoha zemích, též 
i v Kanadě projevovali sympatie k zavražděným 
nápisem „JE SUIS CHARLIE“ (Jsem Charlie). 

Pokračování na str. 4
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Financial
Kursovní lístek

100 Kč 4,97 CDN 
1 CDN $ 20,11 Kč
1 EURO 1,39 CDN $
1 CND $ 0,72 EURO
1 US $ 1,20 CDN $
1 CND $ 0,83 US $

Universal Currency Converter - 17. 1. 2015

1 CDN $ 20,05 Kč
1 EURO 27,86 Kč
1 US $ 24,12 Kč
ČNB -  16. 1. 2015

Toto dvojčíslo jsme dali 
do tiskárny 

23. 1. 2015 ve 2:50
Příští číslo vyjde: 

19. 2. 2015
Uzávěrka: 15. 2. 2015

Knihovna na Masaryktownu
Středa: 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 odbočka ČSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informační a imigrační středisko ČSSK
Porady a ověřování dokladů po předchozím zavolání

Poštovní 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: Ústředí: ustredi@cssk.ca
Torontská odbočka ČSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa ČSSK: www.cssk.ca

Česká televize 
Nová vize 

vysílá  v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úterý  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 
(V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)

E-mail: novavize.ca@gmail.com
Adresa: 7-Auburn Ave. # 1, Toronto ON, M6H 2L6

Satellite 1-416
 jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy 

shodovat s názory redaktora těchto novin. 
Jsme přesvědčeni, že výměna myšlenek a názorů slouží vzájemnému 

pochopení a porozumění. 
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet, 

ale předat mu informace, 
z kterých si může udělat svůj vlastní názor. 

Přebírání původních článků a informací je možné, 
pokud se nezmění charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha, 

která se diskusí sleduje. 
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá 

za správnost údajů v nich uvedených.
We acknowledge the financial support 

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund
 of the Department of the Canadian Heritage.

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

se schází (kromě měsíců července a srpna) 
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin, 

před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Jak vyjdeme v roce 2015
# 1 - 22. 1. 2015
# 2 - 19. 2. 2015
# 3 - 19. 3. 2015
# 4 - 16. 4. 2015
# 5 - 21. 5. 2015
# 6 - 18. 6. 2015
# 7 - 16. 7. 2015
# 8 - 20. 8. 2015
# 9 - 17. 9. 2015

# 10 - 15. 10. 2015
# 11 - 19. 11. 2015
# 12 - 17. 11. 2015

***

ČESKÉ A 
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ 

Římsko-katolický kostel sv. Václava  (R.C. 
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone 
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  Bohoslužby: neděle 
v 10:30, pátek 19:00. Duchovní správce: Rev. 
Libor Švorčík. Tel.: 416/532-5272, fax: (416) 
516-5311.

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

S l o v e n s k ý  e v a n j e l i c k ý  k o s t o l 
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, 
Bohoslužby: nedel’a: 10:45.

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

Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran 
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.  
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan Tóth.  
Nejbližší bohoslužby: 22. 2,, 15. 3., 3. 4. (Velký 
Pátek ), 19.4., 3. 5., a 28. 6. v 13 hodin.

Československý baptistický sbor 
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel 
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohoslužbách: 289/242-0635.

Moravští bratří (Moravian Brothers Church); 
Bohoslužby pouze anglicky-neděle 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. bohoslužby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-neděle 
15:00  hodin. Streda 18:00. Duch. správce: 
Jiří Macenauer St. Adalbert R.C. Mission, 464 
Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: 289/337-2911

Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby: 
V březnu - bude oznámeno.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale 
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší 
bohoslužby: V březnu - bude oznámeno.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272 
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: V 
březnu - bude oznámeno. 
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish, 
4156  Maple Grove Rd. 

Toronto

Naše internetové 
stránky

Satellite 1-416
Výběr z článků v našich novinách. 
Aktuální vždy v den vyjití novin.

satellite1-416.com
zpravy.ca
zpravy.org
spravy.ca

***
Toto číslo v PDF

www.1.satellite1-416.com
www.1.zpravy.ca
www.1.spravy.ca

***
Kalendář

Co se připravuje 
v krajanské komunitě v Kanadě
kalendar.satellite1-416.com

kalendar.zpravy.ca
kalendar.spravy.ca

***
Nové divadlo

O jednotlivých představeních 
Nového divadla v Torontu

divadlo.zpravy.ca
***

NHL
Zpravodajství z NHL

nhl.zpravy.ca
Zvukové zpravodajství z NHL

hokej.zpravy.ca
***

Gymnastika děti a žactvo
každou sobotu: 16:30 – 18:30,  

601 Magnetic Dr., Unit 21, North York  

ivancurilla@gmail.com

hermaneks@yahoo.ca

***

Cvičení pro dospělé
každou středu:  20:00- 21:30,,

G.Harvey C.I., 
1700 Keele St., Toronto
hermaneks@yahoo.ca
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Czech & Slovak Institutions

České velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

Honorary consulate 
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 303 - 6707 Elbow Dr. SW.
Calgary, AB T2V 0E5
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 259-4533
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz

Český 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

Úřední hod.: pondělí až pátek 09.00 - 12.00

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

Honorary consulates 
of the Slovak Republic 

Calgary, AB: 
424 Varsity Estates Place NW
Calgary, AB T3B 3B9
Tel.: (587) 333-6831, 
Fax: (206) 424-0205.
E-mail: richard@wolfli.com
Mr. Richard Wolfli, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, QC 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 Lišiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

24. 1. (so) 18:00
Kačacie hody

The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd., Mississauga

(Cawtra & Lakeshore
***

24. 1. (so) 19:00
Potluck Sokola Toronto
St. Wenceslaus Church,

 496 Gladstone Ave., Toronto
Marie Crhák 

mariecrhak@yahoo.ca
416/242-5914

***
7. 2. (so) 18:00
Kačacie hody

The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd., Mississauga

(Cawtra & Lakeshore
***

8. 2. (ne) 14:00
Dětské Šibřinky Sokola Toronta

Osada sv. Václava
***

14. 2. (so) 18:00
Společenský ples farnosti sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

21. 2. (so) 10:30
Nutrition Workshop

Akuna
5115 Satellite Dr., Mississauga

***
22.2. (ne) 14:30

Valná hromada Sokola
St. Wenceslaus Church,

 496 Gladstone Ave., Toronto
rosehillone@rogers.com 

***
22. 2. (ne) 17:00

Nokturna na Masaryktownu
Ukázky ze světových oper

Iain Scott
Audio-visuální prezentace

Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd., 

Scarborough
***

28. 2. (so) 10:00
Sokol Canada Winter Games 

at Horseshoe Valley 
anna.sokol@bell.net nebo 

wendynewmarket@sympatico.ca
***

19. 4. (ne) 12:00
Jarní festival  Sokola Toronto

St. Wenceslaus Church,
 496 Gladstone Ave., Toronto

Marie Crhak 
mariecrhak@yahoo.ca

416/242-5914
***

24. 5. (ne) 17:00
Nokturna v městě

Boris Krajný - piano
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

30. 5. (so) 16:30
Dětské sokolské hry

 601 Magnetic Dr., Unit 21
North York

 hermaneks@yahoo.ca
***

7. 6. (ne)
Rodinný piknik Sokola Toronto

hermaneks@yahoo.ca
***

8. (v případě deště 9.) 8. (so) 10:00
Letní sokolské hry na Masaryktownu

rosehillone@rogers.com 
***

Kalendář
www.kalendar.zpravy.ca

	  

	  
SOKOLSKÁ	  ŽUPA	  KANADSKÁ	  	  	  	  	  ZVE	  	  	  VŠECHNY	  	  PŘÁTELE	  	  A	  PŘÍZNIVCE	  ZIMNÍHO	  

SPORTU	  NA	  SVÉ	  44.	  ZIMNÍ	  HRY	  	  KONANÉ	  	  V	  SOBOTU	  28.ÚNORA	  2015	  VE	  
STŘEDISKU	  “HORSESHOE	  VALLEY	  “	  RESORT	  	  BARRIE,	  ONTARIO	  

ZAČÁTEK	  HER	  :	  	  BĚH	  V	  10.00	  -‐	  SLALOM	  A	  SNOWBOARDING	  VE	  13.00	  
LHŮTA	  PRO	  PODÁNÍ	  PŘIHLÁŠEK	  :	  Pondělí	  23.ÚNORA	  2015	  

	  
SOKOL	  CANADA	  	  IS	  INVITING	  ALL	  FRIENDS	  AND	  LOVERS	  OF	  WINTER	  SPORTS	  TO	  
ITS	  44.	  WINTER	  GAMES.	  WHERE	  :	  “HORSESHOE	  VALLEY	  “	  RESORT	  	  BARRIE	  ,	  	  

	  WHEN	  :	  	  SATURDAY,	  FEBRUARY	  28nD	  	  2015	  
WHAT	  TIME:	  	  CROSS	  COUNTRY	  10.00	  A.M.	  –	  DOWNHILL	  ,	  SNOWBOARDING	  	  1.00	  P.M	  

ENTRY	  DEDLINE	  :	  MONDAY	  23.2.2015	  
	  

	  	  
	  

SOCIAL	  GATHERING	  AND	  MEDAL	  CEREMONY	  AFTER	  THE	  COMPETITION	  UPSTAIRS	  IN	  THE	  MAIN	  CHALET	  
INFORMACE	  	  -‐	  	  INFORMATION	  and	  	  Entry	  forms	  (	  Přihlášky)	  

	  
	  WENDY	  MALYSAK	  EMAIL:	  WENDYNEWMARKET@SYMPATICO.CA	  

Sokol	  Canada	  website	  www.sokolcanada.ca	  
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Translations
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EVA 
MESTICOVÁ

Certifikovaná 
překladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinační 
hodiny:
Pondělí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

ČESKO-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)
Lymphedema Treatment 

Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser 

Naturopathic Medicine 
Acupuncture  

Chiropractic Treatments 
Relationship Issues and Psychoterapy

Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Některé soukromé pojišťovny 
hradí některé vybrané léčby 

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke  
(at Islington Avenue)

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

www.integratedmedicine.ca 

Je suis Charlie... 
I am a Jew

Poděkování za pařížskou manifestaci
Je nemnoho okamžiků, které změní pochod dějin. Nejčastěji nás přepadnou neočekávaně, když 
se navrší míra zla a nositelé násilí se zdají vítězit nad silami dobra. Ti, kteří chladnokrevně 
a v přesvědčení, že jejich šílená filosofie zvítězí, vraždili novináře a karikaturisty a rukojmí 
v Paříži, zřejmě netušili, že tím otevřeli brány pekla, na sebe přivolávají hněv statisíců 
pokorných dětí božích. Stejně jako to netušili Hitlerové a Stalinové v minulosti.

Ne, že kdokoliv z nás je zcela bez viny. Kdo z nás byl vždycky strážcem bratra svého, 
kdo z nás nikdy po nikom nehodil nenávistnou slinou, kdo z nás se nikdy nepovyšoval 
nad druhé, kdo z nás nikdy necítil, že by se měl ozvat proti bezpráví a nespravedlnosti. 
Ale zřídka máme vůli a odvahu plést se do sporů, o nichž myslíme, že se nás netýkají. Až 
přijde okamžik jako ten nedávný v Paříži, kdy skoro všichni i ti, kteří byli přehlíženi jako 
méněcenní a postradatelní, použijí nabídnuté příležitosti a postaví se do řad těch, kteří se 
hlásí k společnému dědictví lidstva.

Myslím si, že většina z nás, kteří přišli do svých nových domovů jako přistěhovalci nebo 
uprchlíci prakticky s prázdnýma rukama a kterým život nevyšel, jak si myslíme, že bychom 
si zasloužili (a my měli štěstí přijít do země, která je zemí uprchlíků) rozumí i většině 
mírumilovných muslimů ve Francii, kde zřejmě se jejich problémy nikdo příliš nezabývá. 
Tím radostnější bylo vidět spousty muslimů na pařížské manifestaci, mnohé s plakáty Je 
suis Charlie. Tím uspokojivější bylo, že tak mnozí v tom milionu protestujících odmítli 
dát se zastrašit vrahy a přihlásili se k víře statečných, že vrahům se neustupuje. A byli mezi 
nimi i takoví, kteří se prohlásili za Židy. A všichni pochopili, že chtějí-li mít Francii, na 
kterou mohou být hrdi, budou muset společně hledat snášenlivější a štědřejší způsob života.

Není to poprvé, kdy Paříž byla městem světla. Není to poprvé, že dala dějinám nový směr. 
Manifestace 11. ledna 2015 patří mezi její slavné okamžiky.

 Josef Čermák
***

Osobně nejsem zastáncem házet špínu na 
kohokoliv formou karikatur, nicméně však 
pevně stojím na straně svobodného projevu, 
který je čím dále tím více oklešťován a mnohdy 
nepřímo slouží k propagování různého útisku 
a zla ve světě.

 Do první řady propagace nesvobody tisku 
a projevu se řadí „politická korektnost“ a 
společně s ní „multikulturalismus“! Oba směry 
ač v počátku progresivní se správnými úmysly 
nebezpečně odbočily od svých původních 
cílů a programů. Vysvětlovat správnost změn 
některých pojmenování, jako třeba černoch - 
Afroameričan, cikán – Rom, když si to přejí, 
není třeba. 

 Multikulturalismus je skutečností jak v Kanadě 
tak i v dalších zemích. Problém začíná v tom, že 
jak jedno tak druhé je zneužívané – podstrčené 
na úroveň vydírání ze svých pozic, které se 
nám ve světě předvádějí už desítky let, aniž by 
mlčící většina to brala na zřetel. Samozřejmým 
výsledkem toho jsou nátlakové skupiny, mnohdy 
teroristické. Vyjmenovávat jejich lstivé útoky na 
ostatní lid, není potřeba. 

Zastavím se však u posledních útoků islámistů 
v Paříži. Právě ve Francii se hlavně ukazuje 
negativní dopad multikulturalismu, kdy hostitelé 
– Francouzi začínají mít menší práva než 
muslimští přistěhovalci. Důkazy toho jsou vidět 
v některých čtvrtích Paříže – tzv, „No go zone“, 
kam místní policie nemá už přístup. Jsou plně 
ovládané cizinci. 

 Ačkoliv koalice západních zemí vede otevřenou 
válku na středním východě proti radikálnímu 
Islámu (ISIS), přesto media, hlavně levicově-
liberální obcházejí příčiny a problémy vedoucí k 
terorům a ke strachu ve světě. Je nepochopitelné, 
proč politici zavírají své oči a bojí se vyslovit 
podstatné skutečnosti, které vedou k islámskému 
terorizmu. 

 Byl jsem téměř ohromen při čtení projevu 
egyptského prezidenta Abdela Fattah el-Sisi, 
k výročí narození Mohameda, které padlo na 
Nový rok 2015. Sisi, ač zbožný muslim poukázal 
na hlavní důvody, proč Islám si znepřátelil celý 
svět! Citují z jeho projevu:  „Je nepochopitelné, 
že myšlení, které pokládáme za posvátné, by 
mělo být v celém Umma - (Islámském světě) 
zdrojem úzkosti, nebezpečí, zabíjení a zničení 
zbytku světa. Je to nemožné! Myšlení - já neříkám 
„náboženství“, ale „myšlení“ souhrn textů a 
myšlenek, (lidi produkující zabíjení a ničení 
ve světě), které jsme sakralizovali po staletí 
do bodu, že odchýlení od nich se stalo téměř 
nemožné a tím popudil celý svět - znepřátelil 
tím celý svět! Jako muslim (Sisi), neříkám, že 
Islám jako „náboženství“ je zodpovědný za 
znepřátelení.“ Ve svém projevu však jde mnohem 
dál, než jeho západní protějšky (politici), když 
říká: - „Toto myšlení má kořeny v islámském 
korpusu textů a myšlenkách, které se právě tím 
staly „posvátnými.“ Islámský terorismus a chaos 
není produktem za křivdy a územní spory, za 
Izrael, za urážlivé karikatury, nebo cokoliv jiného 
přicházející ze západu. Jedná se o výtvor svých 
vlastních rukou.“

A dále se ptá „Je vůbec možné, aby 1,6 miliardy 
lidí chtělo zabít zbytek obyvatel světa, kterých je 
7 miliard, jen aby oni sami mohli žít? 

 V tomto je jasně vidět jak daleko zašla politická 
korektnost, když muslim musí říct to, co politici 
a novináři v západním světě, ač to vidí, se bojí 
vyslovit, jen aby neporušili „tabu korektnosti.“ 
Jejich počínání se už ani nedá nazvat strachem, 
má to jiné pojmenování - „zbabělost!“ 

 Jaký mohl mít Abdel Fattah el-Sisi, zájem na 
přednesení skutečností o Islámu, za které mu 
může hrozit od muslimského bratrstva nejen 
politický konec, ale i fyzické odstranění. Lze to 
chápat pouze jako projev inteligentního člověka 
a hlavně morálního, který dokáže předvídat 
katastrofální dopad na světový mír vzestupem 
nezreformovaného a výbojného islámu. 

Sisi sám vidí svět z perspektivy 21. století a 
nikoliv jako středověký způsob života o kterém 
se západ bojí cokoliv vyjevit a tím nebrání svou 
civilizaci.

Co dodat? Jen otázku, jaký svět a budoucnost 
zanechá arogantní a mlčící lidstvo příštím 
generacím? A snad ještě jedno další. Proč 
se americký prezident Barack Hussein 
Obama nezúčastnil masové protiteroristické 
demonstrace v Paříži, na kterou se mimo 1,5 
milionu obyvatel sešlo více než 40 hlav států z 
různých zemí? (leden 2015)

Vilém A. Kun - Winnipeg
***

Jistě se shodneme na tom, že útok na časopis 
Charlie Hebdo je tragédií. Pan Kun položil 
otázku: Jaký svět a budoucnost zachová 
lidstvo příštím generacím? Nemyslím si, že 
se jedná o arogantní a mlčící lidstvo. Také 
nevidím jako řešení diktaturu Abdel Fattah 
el-Sisiho, kde se vynášejí hromadně tresty 

smrti. Nechci ani polemizovat o tom, zda 
Francouzi mají menší práva než muslimští 
přistěhovalci. 

Zastavím se pouze u dvou pojmů 
multikulturalismus a politická korektnost. 
To, že existuje Satellite a jiná etnická média, 
patří také do multikulturalismu. Zrovna tak 
jako, že zde v Kanadě žijí v míru a pohromadě 
lidé různého původu, národnosti, náboženství, 
což je také multikulturalismus. Naproti tomu 
se ve Francii multikulturalismus neaplikoval 
a spíše potíral, o čemž svědčí i skutečnost, že 
se zakazovaly nosit náboženské symboly, či že 
vznikla strana Národní fronty Jean-Marie Le 
Pena. Tskovou stranu zde v Kanadě nemáme 
nebo aelspoň ne v parlamentě. Terorismus 
není ve Francii ničím novým. V letech 
1954-1962 zde působila OAS (Organizace 
tajné armády), ultrapravicová nacionalistická 
teroristická organizace, která měla heslo 
Alžírsko je francouzské. OAS jistě nebyla 
multikulturální. Žádná země není imunní proti 
terorismu. I zde byl problém  v sedmdesátých 
letech v Quebeku. To, že k těmto výstřelkům 
nyní nedochází nebo minimálně, svědčí o 
tom, že se asi v poslední době v Kanadě něco 
dělalo dobře, když zde žijí v míru mnohem 
rozmanitější etnické skupiny než ve Francii. 
Pokud se zde nějaké výstřelky objeví, pak je to 
ne díky multikulturalismu, ale díky internetu. 
Chcete snad zakázat internet?

Druhý pojem, který panu Kunovi vadí je 
politická korektnost. Zkuste si tam pouze 
dosadit místo politická korektnost - lidská 
slušnost a pak se dá rozumět tomu, proč se 
skupiny lidí mají nazývat tak, jak si přejí. 
Slušnost není zbabělost, ale je to naopak síla. 
Každá hůl má totiž dva konce. Vzhledem k 
politické korektnosti (lidské slušnosti) není 
zde rozšířený bulvár, tak jako v Evropě a 
nemáme zde časopisy typu Charlie Hebdo, 
ale také zde nemáme vyhrocenou situaci jako 
ve Francii.

Ano jsme na rozcestí; buď budeme 
demonstrovat proti přistěhovalcům jako 
v Drážďanech, kde pochodovaly tisíce 
neonacistů spolu s fotbalovými chuligány 
nebo se budeme chovat jako se chovala 
kanadská levicově-liberální vláda, která 
nás před léty přijala. Třetí možnost je, že 
zaujmeme pozici mrtvého brouka, jako česká 
vláda, která přijme alibisticky sedmdesát 
uprchlíků (zraněných dětí) a to se ještě bude 
v parlamentu jednat o tom, jestli je po určité 
době nepošle zpátky nebo jestli zde budou 
moci zůstat. 

Josef Čermák ve svém příspěvku napsal 
Jsem Charlie. Teolog Tomáš Halík se v 
českých médiích vyjádřil, že není Charlie. 
Oba články zde přinášíme.

Aleš Březina
***

Pokračování ze str. 1

Já nejsem Charlie…
Ke svobodě patří zodpovědnost

Praha /lidovky - Vraždy ve Francii mne hluboko zasáhly a nutí k promýšlení mnoha věcí, 
o nichž by – až pomine vlna emocí – měla být vedena vážná debata.
Hluboce se solidarizuji se všemi, kdo odsuzují jakékoliv projevy násilí a nesnášenlivosti, 
vraždy jsou neospravedlnitelné. Před chobotnicí „Islámského státu“ a jejími chapadly v 
podobě teroristických bojůvek nelze ustupovat.
Vážím si však těch, kdo i v nynější emocionálně vypjaté situaci dokáží s chladnou hlavou 
rozlišovat mezi islámem a mezi extremisty, zneužívajícími symboly a rétoriku islámu, a 
kdo se umí jasně vymezit jak vůči terorismu, tak vůči nepřiměřeným reakcím na terorismus 
v podobě šíření nenávisti vůči muslimům a pogromistických nálad vůči menšinám a 
imigrantům, kteří s terorismem nemají nic společného.
Je třeba říci „ne“ jak terorismu, tak populistům, kteří ze strachu z islámu chtějí získávat 
politické body.
Co mne však uvádí do rozpaků, je snaha oslavovat nešťastné oběti z řad redakce satirického 
časopisu jako hrdiny a symboly naší kultury. Pokud prezident Hollande nazývá redaktory 
Charlie Hebdo „našimi hrdiny“, ukazuje se tím mělkost a prázdnota nejen tohoto politika, 
ale také politické kultury, kterou reprezentuje.
Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující 
obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů 
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SOKOL TORONTO 
Srdečně zve všechny děti na tradiční  

 
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY - „MAŠKARNÍ ODPOLEDNE “ 

 
Neděle 8. Února 2015  Od 14.00  do 16.30  

 
HALA KOSTELA SV.VÁCLAVA 496 GLADSTONE AVENUE TORONTO 

 
          Vstupné $ 5.00 včetně občerstvení pro děti 
 

Odpoledne plné her a pěkné zábavy pod vedením sokolských cvičitelů. 
 

Informace: Marie Crháková  416 242–5914, Email: mariecrhak@yahoo.ca  
____________________________________________________ 

SOKOL TORONTO 
Cordially invites  all children to its traditional 

MASQUERADE AFTERNOON (DANCE) 
FOR CHILDREN 

 
Sunday,  February 8, 2015 from 2:00 p.m – 4:30 p.m  

At the social hall of St. Wenceslaus Church at 496 Gladstone Avenue, 
Toronto 

 
Admission for children $ 5.00 including refreshments 

Afternoon full of fun with Sokol Instructors 
 

 

  
Marie Crhak  416 242–5914, Email: mariecrhak@yahoo.ca 

 

tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury, kterou je 
úcta k druhým – hodnoty, která není nižší než svoboda tisku.
Přes všechny sympatie k obětem a jejich blízkým bych si osobně nikdy nepřipnul odznáček 
Já jsem Charlie; hlásím se totiž k jiné tváři naší kultury, k té, která jistě zná laskavý 
osvobozující humor a ironii, polemiku vůči fanatismu a fundamentalismu, avšak odmítá 
vulgární projevy neúcty a nezodpovědné přilévání oleje do ohně nenávisti mezi lidmi a 
kulturami.
Ještě jednou: naprosto nesouhlasím s násilím a ničím nechci zlehčovat a omlouvat vinu 
vrahů, ta je neospravedlnitelná. Možná patří k svobodné kultuře i prostor pro dekadenci, 
nevkus a laciné provokace; ale hájíme-li svobodu kultury proti násilí a nenávisti, asi bychom 
se měli vyvarovat druhého extrému, totiž toho, abychom oslavovali dekadenci a cynismus 
jako symbol naší kultury a naší svobody: k svobodě patří zodpovědnost.
Je zdravé, je-li lidská stránka náboženství předmětem humoru, a humor jistě může být 
legitimní zbraní proti nelidské podobě náboženství, která ve jménu posvátného vraždí; ale 
pokud by náboženstvím budoucnosti měl být všepohlcující průmysl zábavy a stav, v němž 
nikomu není nic svaté, pokládám za svou povinnost varovat také před tímto cynickým 
trendem naší západní kultury.
Ještě osobní douška: přátelé, s nimiž o těchto věcech diskutuji, se obávali, abych tímto 
stanoviskem nechtě nesouzněl s hlasy fašizující pravice, která mne po léta napadá stejným 
slovníkem a vehemencí jako stalinisté z Haló novin. Důvěřuji v inteligenci čtenářů: příznivci 
Putina a Le Pena kritizují Západ a jeho kulturu svobody proto, že ji nechápou a nenávidí; 
já proto, že ji miluji a cítím za ni spoluodpovědnost.

Tomáš Halík, filozof a kněz
***

Před sedmdesáti léty 
byla osvobozena Osvětim

Narodil jsem se v roce 1930 v Českých Budějovicích, které se nacházejí padesát kilometrů 
od rakouských hranic. V městě s padesáti tisíci obyvateli žilo tisíc židovské národnosti. 
Většina z nich mluvila česky, ale část měla jako první jazyk němčinu. V březnu 1939 
německá vojska obsadila zemi a byly nastoleny norimberské protižidovské zákony. V září 
téhož roku Hitler napadl i Polsko. V dubnu roku 1942 bylo tisíc lidí naloženo do vlaku 
odvezeno z Českých Budějovic do Terezína. Město, které vzniklo v 18. století se jmenuje 
po panovnici Marii Terezii, německy Theresienstadt. V té době mně nebylo ani dvanáct. 
Umístili nás do domků a baráků v ghettu, ale zároveň jsme byli rádi, že jsme pouze necelých 
sto kilometrů od Prahy. V třinácti letech jsem prošel konfirmačním obřadem barmicvou. 
Od dvanácti do čtrnácti let zde žili chlapci spolu v předělané škole a mohli jednou za týden 
asi na hodinu navštívit své rodiče. 
Nejhorší pro nás byl strach z transportu na severovýchod do Polska. V každém transportu 
bylo asi tisíc lidí. Mezi nimi děti, nemocní  a starci. V dobytčácích byly transportovány 
celé rodiny. Neměli jsme zprávy od deportovaných, jestli byli okamžitě zabiti nebo jestli 
šli do koncentračních táborů. Naše deportace přišla v roce 1943. Dva vlaky s vagóny pro 
dobytek, v kterých byly pouze malé kontejnery pro vykonávání potřeby, nás vezly neznámo 
kam. Cesta trvala osmnáct hodin s mnoha zastávkami, při kterých však nikdo nesměl opustit 
vagón. Ocitli jsme se mezi baráky ohraničenými ostnatými dráty, které byly hlídané vojáky 
SS. Vězeň oblečený do pruhované uniformy nám sdělil, že jsme v Osvětimi, což znamenalo, 
že jsme odsouzení k smrti. 
Byli jsme odvedeni do baráků, kde jsme se museli svléknout do naha, odevzdat všechny 
osobní věci, včetně darů, které jsem dostal k barmicvě – hodinek a plnícího pera. Potom 
nám bylo vytetováno číslo na levém předloktí a muži a ženy byli odděleni. V barákách 
byly třípatrové palandy a v některých postelích bylo natěsnáno až šest lidí. Já jsem byl v 
posteli s otcem a s bratrem, který byl o tři roky starší. Každé ráno v půl šesté bylo sčítání. 
Těla těch, kteří zemřeli během noci, byla spálena. Ráno k snídani jsme dostali ešus horké 
vody, které říkali čaj. V poledne to byla polévka s kouskem černého chleba a večer to byl 
opět čaj, nic jiného. Během dne jsme byli nuceni pochodovat a silnější muži stavěli cestu 
mezi baráky. Pouze v našem táboře byly celé rodiny. Byl to rodinný tábor pro Čechy z 
Terezína. Vedle nás byla vedle velká továrna, z které vycházel neustále kouř. Později jsme 
se dověděli, že to byla plynová komora s krematoriem, kde umírali židé a někteří cikáni. 
V roce 1944 došlo i na rodinný tábor. Těsně před tím jsme museli napsat koresponďák do 
Terezína s textem Máme se dobře a jsme zdraví. Zpáteční adresa byla Birkenau u Berouna. 
Pochopitelně, že toto místo není v žádném atlase. Tábor Birkenau byl částí Osvětimi, kde 
zahynul jeden a půl milionu lidí. 
Proč byl jiný režim v rodinném táboře, který byl definitivně zlikvidován na příkaz z Berlína 
v červnu 1944? Někteří silní jedinci z tohoto tábora měli jít na těžké práce do Německa. 
Moje pětaosmdesátiletá babička, maminka, teta a všechny děti s matkami, nemocní – tři 
tisíce lidí zahynulo v červenci 1944 v plynových komorách. Konce války  se nedožil ani 
můj sedmnáctiletý bratr a tatínek. 
Měsíc po čtrnáctých narozeninách 6. července 1944 byli všichni chlapci od čtrnácti do 
šestnácti let seřazeni nazí a dr. Mengele jako bůh určoval, kdo bude žít a kdo ne. Pouze 
devadesát bylo určeno k životu, ostatní šli do plynu. Z těch devadesáti se pouze polovina 
dočkala závěru války. 
Během mého pobytu v Terezíně Němci dovolili jednu návštěvu dánského Červeného kříže. 
Další lží byla pohlednice, o tom, že jsme zdraví. V říjnu 1944 došlo k ozbrojenému povstání 
židovských pracovníků u plynových komor. Ti, kteří přežili byli přinuceni rozebrat plynové 
komory a krematorium cihlu po cihle. V té době již Rusové začali bojovat o koncentrační 
tábor. Nacisti však nechtěli přeživší svědky a tak jsem se ocitl mezi prosincem 1944 a dubnem 
1945 na pochodu smrti. Přes každodenní utrpení jsem se dočkal osvobození americkou 
armádou. Jak jsem předpokládal, nikdo z mé rodiny nepřežil. Z tisíce lidí v Budějovicích 
zůstalo naživu osmadvacet a já ještě ani ne patnáctiletý, jsem byl nejmladší. 

John Freund – Toronto
Předneseno v Holly Blossom Temple – 11. 1. 2015

***
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Zemřela paní 
Růžena Kytlová

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že 
nás 7. ledna 2015 opustila naše maminka a babička našich 
dětí, paní Růžena Kytlová.

Narodila se 27. února 2017 na Šumavě, nedaleko Sušice, v 
obci Pich. V roce 1957 se provdala v Torontu za Josefa Kytla 
a zapojila se do činnosti v krajanské komunitě. Byla aktivní 
členkou MMI, Československého sdružení v Kanadě a po léta 
vedla českou a slovenskou doplňovací školu v Torontě. Byla 
štědrým podporovatelem Sokola Toronto, jakož i všemožných 
dalších krajanských organizací.

Zemřela pokojně, v přítomnosti své dcery Věry, ve středu 
7. 1. 2015 v Toronto Western Hospital v požehnaném věku 
97 let. Rozloučili jsme se s ní v sobotu 10. 1. 2015 v kostele 
sv. Václava u jehož založení před léty se svým manželem 
Josefem stála.

Děkujeme všem, kdo si na ni v modlitbě vzpomenou.
Dej Ti maminko Bůh lehké odpočinutí – budeš nám všem 

chybět.
Věra Tichá s rodinou

***

Webový portál 
www.czechevents.net

potřebuje  ředitele marketingu.
Perfektní znalost  čestiny, nebo slovenštniny 

a  angličitiny podmínkou.
Schopnost nabídky telefonem  a  e-mailem nutná.

Webový portál www.czechevents.net 
má průměrnou návštěvnost  40 000 krajanů

 v Kanadě a USA  každý měsic. 
Nezávisle  statistiky  k dispozici zájemcům. 

Navic  máme  seznamy českých firem 
zajímajících se o export do USA.

Kontaktujte Lubomira Novotného na 

416/920-3432 
nebo zašlete 
e-mail  na

czechevents.novotny@gmail.com
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PORTRÉTY, KRESBY, 
OLEJOMALBY, KOLÁŽE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Lorne Hepworth - Portrét pro Kanadskou zemědělskou halu slávy

Fiddler’s Dell Bar & Grill 
Fully Licensed

Family owned & operated since 1954  

European & Canadian Cuisine

Slovak and Szegedin Goulash with Dumplings,
 Fried Cheese, Schnitzel, Jaeger Schnitzel,

 Chicken Paprikash, Perogies.
 and many more items on the menu. 

Sun. Mon. Wed. Wings Night & Daily Specials 

20 Domestic & Imported Beers on Tap.
 Pilsner Urquell, Czechvar.

Watch all Sporting Events on 6 TVs. 
Heated Patio with TV.

781 Annette Street @ Jane Street
Toronto ON M6S 2E4 

Jozef Karol Tel. 416 767 8882

Krásná Morava
V letošním roce jsem byla přísedící u dvou maturitních zkoušek. Jedna byla ve státním učilišti 
potravinářské chemie a cestovního ruchu v Brně a druhá, na střední škole vinařské a cestovních 
aktivit ve Valticích. 
Začalo to pro mne v Brně. Prvním žákem byl Tomáš Bedlivý a hned po jeho úvodních slovech mi 
bylo jasné, že svému jménu nedělá ostudu. Tréma na něm však doslova visela a to se ji všemožně 
snažil od sebe odehnat. Bedlivě zvolené měl i oblečení, za jehož volbu viditelně zodpovídala jeho 
matka, paní Bedlivá. Jen nohavice u kalhot byly poněkud krátké a divně veselá kravata potištěná 
barevnými motivy pejsků také nic moc. 

Vytáhl si otázku číslo pět. „Tak nám, prosím, povězte vše, co víte o městu Břeclavi“ řekla 
usměvavá třídní. Bedlivý ihned pečlivě spustil: „V 11. století nechal postavit kníže Břetislav 
pohraniční hrad a dal tak základ budoucímu městu a také jeho jménu. Dnes má město bohatou 
průmyslovou zástavbu, veliký železniční uzel a mnoho stavebních zajímavostí. Má dokonalou 
polohu na jihu Moravy a tvoří tak jakýsi vstup do Lednicko valtického areálu.“ „Můžete vyjmenovat 
některé stavební anebo i jiné zajímavosti?“ „Ano, z původního hradu vznikl postupně zámek, 
který je ale nyní v dost špatném technickém stavu, na náměstí je moderní kostel sv. Václava, který 
nahradil válkou vybombardovaný kostel barokní, původní obrovskou židovskou kulturu připomíná 
židovský hřbitov.“ „A znal byste některou z tehdejších významných osobností města?“ znovu 
třídní. Bedlivý dlouho mlčí a nic. „No, dejte to do souvislosti s židovskou kulturou!“ pomáhá třídní 
Křepelková. Bedlivý zase nic, ale pak se rozjasní: „Nejslavnější byl Hermann Kuffner, vlastnil 
ve městě cukrovar a zaměstnával v něm místní dělnictvo. Vybudoval také kolonie pro dělnické 
bydlení a otevřel vzdělávací systém pro mladé, nadané lidi. V roce 1900 získal šlechtický titul.“ 
Pak už je Bedlivý trvale zticha. „To stačí.“ Řekne Křepelková a obrátí se na porotu „Chce se 
někdo ještě něco studenta Tomáše Bedlivého zeptat? A tak se ptám já „Pane Bedlivý, říká vám 
něco píseň „Za starú Breclavú?“ přičemž jsem si už dříve v jeho papírech přečetla, že chodí do 
jakéhosi pěveckého kroužku. „Ano, je to stará lidová píseň, která proslavila, stále za městem 
stojící boží muka tak, že jsou nejznámější v celé naší zemi.“ Je to jasné, pomohla jsem mu, 
mám radost. A tak už jen na odlehčení celé situace říkám „A uměl byste ji zazpívat?“ Bedlivý se 
nervózně maličko přikrčí, přejede si rukou svoji pejskovou kravatu a skoro neznatelně přikývne. 

Ještě nám povězte, co víte o Mülleru Thurgau, ptá se profesor potravinářské chemie: „Je to 
moravská vynikající odrůda, zelenkavě žluté barvy s muškátovým až kopřivově broskvovým 
buketem s nižší kyselinkou. Je to víno vhodné k sýrům a ke všem přátelským posazením.“ Bedlivý 
odemele Müllera a je propuštěn na chodbu.”

Otázku s číslem třináct si vytahuje studentka Veronika Prohnaná. Prohlížím si ji. Je hodně 
vysoká a dost nápadně nalíčená a oblečená, kratší sukni už může mít jen stěží. Na botách má tak 
vysoké podpatky, že se jen obtížně klátí od potítkového stolku ke stolku zkušebnímu, ale doklátí 
se a neupadne. „Prosím, začněte“ říká její třídní, doktor Ználek. „O Mikulově platí vše jako o 
víně“ začne neformálně studentka a pokračuje „Má krásu, jiskru, barvu a vůni, určitě je to jedno 
z nejkrásnějších měst na jihu Moravy. Může se chlubit bohatou historií, barokním zámkem, 
náměstím s grafitovým domem, Ditrichštejnskou hrobkou, synagogou, židovským hřbitovem, 
který je hodně navštěvovaný Židy z celého světa. Ti zde vyhledávají hlavně rabínský vršek, kde 
se modlí a vzpomínají na zdejší rabíny, kterých v Mikulově žilo a působilo bezpočet. Nad městem 
se tyčí pohádkový Kozí hrádek a klikatí se prošlapaná křížová cesta na Svatý kopeček. Všude 
jsou nádherné výhledy do kraje plného vinic.“ Nikdo z členů poroty nemá žádnou další otázku, 
všichni jen pozorují její opálené nohy přizdobené nahoře kratičkou sukni. Takže už jen odborná 
otázka „Co víte o Vlašském ryzlinku?“ Pozoruji ji, jak se pokouší stáhnout si tu sukni, což ovšem 
není možné: „Je to tradiční moravská odrůda, později dozrávající, světlezelené barvy, s mírně 
květinovou vůní, jemné chuti, výrazné kyselinky. Vždy vítaná surovina pro výrobu šumivých 
vín. Vynikající je z mikulovské oblasti a bývá pravidelně zastoupená v salónu vín.“ „Můžete nám 
ještě objasnit zmíněný salón vín?“ „Je to prestižní expozice sta našich nejlepších vín vybíraných 
v rámci Národní soutěže vín.“ Pak už se jí nikdo další na nic neptá a tak se vyklátí na chodbu a 
opět se jí to podaří a neupadne. 

O týden později už sedím ve škole ve Valticích. Sleduji značně vyhublou studentku Romanu 
Zelenou, jejíž nervozita jí přibarvuje do zelena i obličej. V duchu žasnu nad tím, jak si může 
Zelená vzít na sebe ostře zelenou sukni. Třídní jí hodně pomáhá, moc to však není platné. Nakonec 
ze sebe alespoň vysouká cosi o pár centimetrech vysoké hliněné sošce, co se našla u Věstonic. A 
dokonce ví, že kdysi bylo tohle nejstarší keramické dílo oceněno nějakými americkými starožitníky 
na čtyřicet milionů dolarů. Na odbornou otázku o ledovém víně mlčí. 

Od studenta Šimona Loubka se dovídám hodně zajímavého o Lednicko valtickém areálu a v 
duchu si umiňuji, že se tam musím jet podívat a navštívit minaret a některé další stavby, kterými 
hojně a romanticky přizdobili zdejší krajinu Lichtenštejnové. Šimon Loubek má na sobě světle šedý 
oblek, určitě ho má dnes teprve podruhé na sobě, premiéru mu zřejmě dopřál na maturitním plese. 
Na zubech má rovnátka a tak mu skoro nic nerozumím. Jemu je to viditelně jedno. Každopádně 
musím přiznat, že zkoušku zvládá bez jakýchkoli problémů. V odborné části vysvětluje co je 
to barikové víno a také tohle téma ho nikterak nezaskakuje. “Barikové víno zraje v barikových 
sudech z dubového dřeva od tří do dvanácti měsíců. Dřevo předává vínu zajímavé aroma, sudy 
se dají použít jen třikrát a nejdéle tři roky, technologie je drahá a náročná. Barikové víno je víno 
znalců.“ A říká toho mnohem víc. Ptají se ho ještě na vína přívlastková – odpovědi mu jdou jak po 
másle. Na závěr se trochu zašklebí na porotu, možná že to měl být úsměv, to nedokážu posoudit. 
Dívám se do jeho papírů, má stále vyznamenání. Na šprta ale nevypadá.

Den se pomalu uzavřel a přenechal místo večeru a já se odebírám do jednoho z mnoha místních 
sklípků okoštovat vínka od soukromých vinařů. Studenti se mi už jen pletou a tak na ně přestávám 
myslet. Ve sklípku je plno, a když za chvíli přivyknu sklepnímu šeru, uvidím v rohu sedět Loubka 
s nějakou oteniskovanou holkou a jsou oba jaksepatří rozjetí. Loubek má k veselí určitě pádný 
důvod, to vím jistě. Dnes totiž úspěšně složil zkoušku.

Pravdivá poznámka: Jižní Morava byla opakovaně náplní mých dovolených. Studentské zkoušky 
tvoří v povídce jen jakousi vypravěčskou licenci. Popisy měst a dalších zajímavostí z jižní Moravy 
vychází z mých dovolenkových poznání a postřehů. A protože studentka Romana Zelená neví nic 
o ledovém vínu, tak to trochu vysvětlím sama. Lisuje se ze zmrzlých hroznů, má výrazné aroma, 
malý obsah alkoholu, vysoký obsah cukru, malou výlisnost, plní se do malých lahví, pije se při 
velkých příležitostech. K objevu zřejmě přispěl velký mráz, který v roce 1794 zničil většinu vinic 
ve Francii. Pak už se víno začalo vyrábět cíleně. Před vylisováním nesmí bobule namrznout, 
celá výroba je značně riskantní, používají se pozdní odrůdy, u kterých by nemělo docházet k 
hnilobě a opadávání bobulí. Lahvičku Ledového vína jsem si koupila v nádherném historickém 
Zámeckém sklepě ve Valticích a ještě ji uchovávám pro nějakou slavnostní příležitost. Je to ročník 
2012 Chardonnay, vinařská obec Dunajovice, viniční trať Dunajovický kopec. Jižní Morava je 
nádherný kus české země!

Jana Fafejtová -Praha
***
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1  5 - 8 let ▪ years 5 18 -30 let ▪ years
2    8 - 11 let ▪ years 6 30 - 40 let ▪ years
3  11 - 14 let ▪ years 7 40 - 50 let ▪ years
4  14 - 18 let ▪ years 8 50 - 60 let ▪ years

9 60 + let ▪ years

Členové ▪ Members Členové ▪ Members Hosté ▪ Guests
$45.00 $10.00 $12.00
$45.00 $10.00 $12.00
$45.00 $10.00 $12.00
$45.00 $17.00 $20.00

   všem.  Hosté (nečlenové Sokola) však platí vyšší startovné
   a jimi získané body se nezahrnují do součtu bodů v soutěži

Entry forms must be submitted, together with payment of the
appropriate entry fee by Monday , February 23, 2015

Závody ve sjezdu / snowboard (11 let a starší) ▪ Downhill /Snowboard competitions (11 years and older)

Žactvo ▪ Youth
Žactvo ▪ Youth
Dorost ▪ Juniors

  1:00 p.m.

Vydávání startovních čísel a lístků na vleky ▪ Distribution of starting numbers and ski-lift passes
Závody v běhu na lyžích ▪ Cross-country competitions

   Závody a soutěže sokolských zimních her jsou otevřené

$50.00
$50.00

Administrační poplatek pro účastníky, kteří mají sezonní lístky ▪ $5.00 ▪ Administration fee for Season tickets holders

Dorost 14-18 let ▪ Juniors 14-18 years 
Členstvo 18+ let ▪ Seniors 18+ years

Sokol Winter Games are open to all.  However, guests 
(non-members of Sokol), pay a higher entry fee.  Competition 
points earned by them are not included in the point total of

BĚH ▪ CROSS-COUNTRY

$50.00

▶Lístky na výtah a běh jsou platné po celý den ▪ Lift tickets and trail passes are good for full day.◄

  sokolských jednot o župní putovní ceny. Sokol units' contests for the annual Sokol Canada trophies.

z pověření Sokolské župy Kanadské ▪ on authority from Sokol Canada
upřímně vás zve na ▪ cordially invites you to 

44.ZIMNÍ HRY SOKOLSKÉ ŽUPY KANADSKÉ     44nd ANNUAL WINTER GAMES OF SOKOL CANADA

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL TORONTO ∙● SOKOL GYMNASTIC ASSOCIATION OF TORONTO 

v sobotu 28. února 2015  Horseshoe Resort, Horseshoe  Valley, Barrie, Ontario    on Saturday  February 28.2015

VĚKOVÉ SKUPINY PRO ZÁVODY V LYŽOVÁNÍ ∙● AGE CATEGORIES FOR SKIING COMPETITIONS

ÚČAST NA ZIMNÍCH HRÁCH

$50.00

Věková skupina ▪ Age group

Žactvo do 11 let ▪ Youth to 11 years
Žactvo 11-14 let ▪ Youth 11-14 years

SJEZD ▪ DOWNHILL
STARTOVNÉ ● ENTRY FEES

Hosté ▪ Guests

PARTICIPATION AT WINTER GAMES

Členstvo ▪ Seniors
Členstvo ▪ Seniors
Členstvo ▪ Seniors
Členstvo ▪ Seniors
Členstvo ▪ Seniors

Žactvo ▪ Youth

připočten administrační poplatek $ 5.00.
Late entries will be subject to payment of 
an additional administration fee of $ 5.00.

ČASOVÝ ROZVRH ● TIME SCHEDULE

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK ENTRY DEADLINE

10:00 a.m.
9.00a.m.

chatě.  Lístky na vleky a startovní čísla pro závody ve sjezdu
budou k vyzvednutí tamtéž.

in the main building.  Lift tickets and starting numbers for 
downhill races are to be picked up there as well.

Wendy Malysak  533 Walpole cr. Newmarket  L3X - 2A5                    email : wendynewmarket@sympatico.ca   905   898 - 4277

Závodníci v běhu si musí vyzvednout lístky na trať před 
zahájením závodů na místě označeném "Sokol" v hlavní

Cross-country competitors must obtain trail tickets prior
to the start of competitions at the place marked "Sokol"

K přihláškám po uvedené lhůtě musí být navíc 

  1:00 p.m. Rozjezdy a závody žactva do 11 let ▪ Downhill trials and competitions of youth to 11 years

Přihlášky musí být podány, spolu s příslušnou platbou za
startovné do pondeli 23.února 2015 na adresu:

5.00.00 p.m. Vyhlášení výsledků ▪ Announcement of results

Pěšky Francií
Opět nachozené kilometry. Týden bolavé tělo. Puchýře na nohách. Ubytovny. Budíček v šest ráno. Modrá obloha. Slunce. Malebná krajina. Unescem chráněné vesničky i města. Historie. Nové 
obličeje. Noví přátelé. Naplněna energií. Ráda, že se to stalo…

Začátkem září jsem odletěla do Francie na dalši 
poutnickou cestu. Výchozí bod bylo historické 
městečko umístěném v hornatém Massif Central 
v jižní Francii, Le Puy-en-Velay, vzdálené 730 
km od španělských hranic a cílem byl Saint-
Jean Pied-de-Port. Vloni jsem odtud začínala 
španělské Camino do Santiaga de Compostela, 
letos jsem tu měla končit. Na moji dlouhou 
procházku jsem se ale začala připravovat o 
hodně dříve, především čtením dostupného 
materiálu ohledně historie, umění, architektury 
i geografie. Bohužel, přehledný průvodce cesty 
jsem nesehnala, takže jsem byla nucena si vzít 
sebou hned tři, naštěstí slabé brožurky. Jednu v 
angličtině (historie) a pak dvě další, které jsem 
si koupila ve Francii, tudíž ve francouzštině, 
abych věděla kde jsou ubytovny, pošty, lékárny, 
obchody, atd. Byla to velmi důležitá příručka. 
Poslední příručkou byly topografické mapky 
denních kilometrů. Bez ní by to také nešlo. Oba 
průvodci jsou zpracovány velmi srozumitelně 
i pro nefrancouzsky mluvící poutníky/turisty. 
Přihodilo se mi také pár úsměvných historek. 
Dále jsem si na fóru na internetu přečetla několik 
článků od lidí, kteří již touto cestou šli. No a 
samozřejmě, že denně jsem neopominula svých 
ranních 7 km, občas i více, často s baťohem na 
zádech a s knihami uvnitř. Chata u Algonquin 
parku mi zase posloužila jako základna pro 
vycházku mezi kopečky. Tam jsem denně chodila 
postříkána proti komárům a s holí v ruce, když 
by náhodou medvěd si chtěl se mnou podat 

ruku. Naštěstí, hůl jsem zatím nikdy nemusela 
použít. Na jaře jsem si koupila nové pohory, 
řádně jsem je rozšlápla, nové pončo proti dešti, 
bez toho ani ránu, stejně tak zásobu náplastí, 
obinadel i mastiček na bolístky na nohách a 
zdravotní pojištění. Také velmi důležité. Baťoh 
vážil 7 kg, definitivně žádné zbytečnosti tam 
nebyly, stálo mi to i dost přemýšlení kolikrát, 
jestli si mám vzít např. tři páry ponožek nebo 
jen dva, nakonec zvítězil počet tří. Vím, že 
cestou přibude pár drobností a také jsem musela 
počítat s místem pro jídlo a s váhou vody. Věděla 
jsem, že tato pouť Francií – Via Podensis - je 
fyzicky náročná, dlouhé štreky, kamenitý povrch, 
málo stínu, hodně kopců a obtížné sestupy. Na 
topografické mapce jsem neviděla skoro žádnou 
rovnou čáru. Jak se později ukázalo, všechno 
klaplo do puntíku.
Proč právě tuto poutnickou cestu? Půlku jsem 
ušla vloni, letos jsem chtěla ujít druhou. Z Le 
Puy-en-Velay až do města apoštolova, sv. 
Jakuba, Santiago de Compostela je to celkem 
1500 km. Loňské putování mě tak nadchlo, že 
jsem letos neváhala ani vteřinu se na cestu 
opět s nadšením vydat. Nebyla jsem zklamána, 
i když jsem ji byla nucena přerušit.
 Poutnictví začalo být populární mezi křesťany 
již od doby, kdy Konstantin Veliký (v jiné knize 
se píše, že to byla jeho zbožná matka) v roce 
326 nechal postavit chrám Božího hrobu (the 
Church of the Holy Sepulchre) v Jeruzalémě na 
místě, kde byl ukřižován Ježíš, kde se uctívá 

jeho hrob a připomíná jeho zmrtvýchvstání a 
kde se později našel i kříž. Těm, kteří se vydali 
na cestu k tomuto, jednomu z nejsvatějších míst 
křesťanství, se říkalo palmeros. Romeros byli ti, 
kteří putovali do Říma k pohřebnímu místu Sv. 
Petra, dalšímu velkému centru křesťanského 
poutnictví středověku. Třetím místem se stalo 
Santiago de Compostela, poté, když se zde 
v desátém století našly ostatky apoštola Sv. 
Jakuba. Poutníci sem přicházejí již více než tisíc 
let z různých zemí Evropy, ale i světa, převážně 
však z Francie a Španělska. Nejvíce pěšky, ale 
viděla jsem i na koních, nebo dokonce na oslíku 
a v poslední době i na kolech. Tato namáhavá 
a strastiplná poutní cesta byla nejpopulárnější 
mezi roky 1000–1500. Napomohlo tomu i to, 
že v roce 1078 Turci obsadili Chrám svatého 
hrobu a tak se do Jeruzaléma už nemohlo chodit. 
I když čísla v následujících letech pak byla 
podstatně nižší z důvodů reformace a dalších 
politických faktorů, proudy poutníků plahočící 
se západním směrem nikdy nevyschly a jak se 
zdá, tak od konce 20. století je vidět poutnická 
obnova. Na španělské části počet poutníků se 
zvýšil mnohonásobně, ale i na Le Puy čísla 
trvale stoupají. Tak jako ve Španělsku, tak i ve 
Francii se sleduje ta původní antická, tisíckrát 
již prošlá cesta, i když terén se často přizpůsobil 
dnešní době. 
Šlapala jsem i krátké kilometry po vedlejších 
silnicích a hodně i po soukromém pozemku. 
Ve Francii jsem se pohybovala po tzv. GR 

65, vyznačené v terénu červeno-bíle, která 
mě vedla velmi malebnou až dramatickou 
krajinou. Každý den to byla jiná podívaná, ale 
také se samozřejmě měnil i stupeň obtížnosti. 
Přes malé vesnice, městečka, farmy, mezi 
poli, nechyběly samozřejmě kostely ani  kaple 
- historická ozdoba každé zastávky - sochy 
svatých a další zajímavá místa. Spala jsem 
několikrát v ubytovně v klášteře, který kdysi 
byl nemocnicí. Na rozdíl od Španělska, kde 
mnoho z kostelů je zasvěcených sv. Jakubovi, 
ve Francii je jich pomálu. Značné číslo malých 
kaplí je věnováno sv. Rochovi, poutníku z 
Montpellier. Po skončení své cesty do Říma 
zasvětil svůj život péči o nemocné. Časem, 
jak praví legenda, onemocněl a na jeho levém 
stehně se mu vytvořila krvavá vyrážka. Uchýlil 
se poté do samoty do lesa, kde žil jen se svým 
věrným psem, který mu prý denně nosil i chléb. 
Často je proto vyobrazen, buď jako svatý a nebo 
jako poutník, se zdviženým cípem svého roucha. 
Mnoho kostelů a kaplí v šestnáctém století 
změnilo zasvěcení, dříve Sv. Jakub, teď Sv. 
Roch. To vysvětluje dnes i jejich nedostatek na 
cestě z Le Puy k Pyrenejím, kontrastně k Cestě 
ve Španělsku. Lidé vykonávali pouť z různých 
důvodů: jako vyznání víry, za trest (hodně hřešil, 
teď musí pykat! – způsob trestu ve středověku), 
odpustky byly dány jen těm, kdo navštívil svaté 
místo a určitě bylo mezi nimi i hodně těch, kteří 
rádi opustili své okolí. 
 V dnešní moderní poutnické době důvody se 
změnily. Věřím, že i dnes hodně z nás živých 
šlape Camino jako vyznáni své víry, druzí mají 
rádi dlouhé procházky, pro jiné je to jak zdravě 
strávit volný čas, pro některé skoro až toxická 
adikce opět vyjít… Řekla bych, že cestou ve 
Francii jsem se potkávala většinou s  turisty  už 
tak padesátníky a i staršími. Rozhodně jsem tam 
se svým věkem nevyčnívala z řady. Francie je 
propletena množstvím turistických  stezek různé 
náročnosti i délky a strávit týden dva chozením v 
terénu je pro Francouze velmi populární činností. 
Však je to vidět i na jejich postavách a s jakou 
snadností kilometry šlapou. V jedné ubytovně 
jsem narazila na pět manželských párů, staří 
přátelé, každá z dvojic žijící v jiné zeměpisné 
poloze Francie, kteří se každým rokem vždy 
na týden sejdou, trochu se “projdou” a umí se 
při tom také poveselit!  Každý den ráno je v Le 
Puy Notre-Dame katedrále sloužena mše, poté 
poutníci dostanou požehnání, medailonek Sv. 
Jakuba a každý o sobě něco poví. Ono ráno, 
když jsem začínala i já, tak se nás pěších v 
kostele sešlo asi čtyřicet. Z těch čtyřiceti jenom 
několik mělo naplánováno dlouhé kilometry, 
většinou to byly kratší etapy pokračovat dál, kde 
se dříve skončilo. Taktéž ale není neobvyklé, jít 
celých 1500 km a nebo i víc. Setkala jsem se i 
s těmi, kteří vyšli od svého domu a jdou. Jedna 
Belgičanka např. měla již ušlých 1400 km, když 
jsem ji potkala a šla dalších 1600. Říkala, jak 
ji pouť změnila. K jiným, lepším hodnotám, jak 
spirituálním, tak světským, nemluvě o vylepšené 
kondičce. 
Vím, je to pak těžké se vrátit zpátky, jeden by 
nejraději jen šel a šel… Pocit volnosti, svobody, 
bezstarostnosti, poznání, že obsah baťohu 
je jen to, co potřebuji k přežití, kamarádství, 
čerstvý vzduch, slunce, ranní mlhy, vysoká 
modrá obloha, zpěv ptáků, samota, noví přátelé, 
svět je můj… Zůstane to natrvalo usazeno v 
mysli i v srdci. Je velmi obvyklé po ukončení 
poutě se nějakou dobu potýkat s camino blues. 
Tato zkušenost určitě každého z nás nějak 
poznamenala, změnila, nevracíme se stejní. 
Na Caminu jsme jedna velká rodina a i když 
zprvu nám větší hustota těl jak v ložnicích, tak 
I ve sprchách trochu vadila, potom najednou, 
když jsme se někde třeba na pokoji octli sami – 
pryč od davů - jsme si uvědomili, že nám ta těla 
kolem nás vlastně schází. Kde jsou všichni??? 
Ani dobrá večeře v dobré restauraci to nespraví. 
Stále a stále se navracíme v myšlenkách k oněm 
společným dnům a ke všemu co ke Caminu patří. 
Jedině, jak je možné z oné nostalgické nálady 
vyplout opět nahoru je, aspoň si myslím, se po 
návratu domů vrátit do našeho reálného světa, 
cílevědomě zaměřit na nějaký projekt, který nás 
velmi zaujímá a nebo plánovat další cestu!!! A 
to je právě to, o čem se často a živě u kulatého 
stolu povídalo a co většina caminárů dělá. Jen 
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to zkusit jednou a jít a už jste na háčku! To víte, 
že už i já mám plány na příští rok!
 Le Puy s populací 29000 obyvatel je antické 
město v sopečném terénu s dominujícími 
kamenitými vrcholy vzpínající se z podlahy 
údolí. Šlehačkou na dortu je kaple Sv. Michaela 
di Aigulhe, posazená na vysoké skále, říká se jí 
Jehla, vede k ní 267 schodů a definitivně stojí 
za to je vyšlapat. Výhled po okolí je pak úžasný. 
Pobyla jsem zde dva dny a prohlédla si toto staré 
poutnické centrum a trochu se zaklimatizovala. 
Jak jsem již věděla, následujících 730 km vede 
nejkrásnější oblastí středověkých francouzských 
vesnic a městeček chráněných Unescem, aspoň 
tak to stálo v průvodci. Hluboká údolí, pohoří 
Massif Central  a dramatické hory D’Aubrac 
(vysoké až 1340 m) - náhorní planina, velké 
kameny, kamenitý terén, vítr ve vlasech, salaše 
a dobytek. Conques, Figeac, Cahors, Moissac, 
Condom, Aire-sur-l’Adour, Saint-Jean…jmenuji 

jen pár. Vyšla jsem sama, ale potkávala jsem se 
s jinými, později s nimi i v ubytovnách, netrvalo 
dlouho a hned jsem měla přátele kolem sebe. 
S konverzací to bylo opět trochu obtížné, mých 
dvacet francouzských slov na to nestačilo, ale 
vždy jsme se nějak domluvili. Kolikrát stačil jen 
povzbudivý úsměv, když jsem vydejchala kopec 
a hned mi bylo líp! Ale stejné jsem oplácela. 
Neznalost jazyka rozhodně nebyla na překážku 
novému sblížení. Společné večeře, sklenička 
vína a nebo dobře vychlazeného piva po 
dlouhém dnu tomu také napomohly. Jednou se 
nás sešlo na farmě (ubytovně) sedm, byli jsme 
moc fajn skupina, každý z jiného konce světa, 
už jsme se cestou potkávali a teď byl před námi 
problém. Hostitelé nás sice přivítali lahví vína 
a čerstvými fíky, trochu se povídalo, ale večeři 
jsme si měli připravit sami a to ze zásob v 
kuchyňce. Jediný muž mezi námi – Pierre – se 
chopil vařečky a zřejmě si chtěl být jist, aby nikdo 

z nás nešel hladový spát a tak uvařil tři krabice 
špaget! Ale omáčky tam bylo jen tak na tři lžíce 
a všichni jsme byli hladoví! Začali jsme špagety 
pomalu soukat do sebe, byly samozřejmě suché 
a v onen moment jsme si všichni vroucně přáli, 
aby se stal zázrak a velká sklenice s Ragú se 
objevila na stole! Zázrak se však nestal a tak 
jsme dostali nápad vyprázdnit své ruksaky! 
Moc zbytků tam nebylo, ale když se sedm lidi 
poctivě dělilo o půlku bagety, dvě vajíčka, kousek 
čokolády, pěticentimetrové klobásky, jablko a 
trochu sýra – tak jsme se sice  moc nenajedli, 
ale za to jsme měli veselý a povídavý večer! I 
kdyby vody nebylo, tak víno ve Francii nikde 
nikdy neschází. Spát jsme sice šli s žalostně 
naříkajícím, stále ještě prázdným žaludkem, ale 
snídaně ráno nám to vynahradila. Tu přinesli 
naši domácí a žádné zbytky jsme nenechali. 
S přibývajícími kilometry jsem se vůbec nedivila 
Francouzům, proč svůj volný čas tak rádi tráví 

toulkami po své vlasti. Francie je totiž úžasná… 
Velká část cizích turistů navštěvuje většinou 
hlavní turistické lokality, jako Paříž a další velká 
známá města a historická místa, nebo vybájené 
Cote d’Azur. Přiznávám se že i já jsem tu byla. 
Ale…Le Puy-en-Velay a oblast, kudy jsem 
procházela, jsem na velké mapě skoro ani 
nemohla najít, ale nenechala jsem se odradit 
malinkými písmenky. A stálo to za to po všech 
stránkách! Romantická, někdy až drsná krajina, 
hodiny čerstvého vzduchu, spirituální vzrušení, 
kulinární rozkoš, noví přátelé, nové další plány… 
I když jsem cestu byla nucena z rodinných 
důvodů přerušit a odjet do České republiky, k 
těm nedošlapaným 300 km se vrátím. Ale i tak, 
poznala jsem další skorozapadlé kouty Země a 
co mě nejvíce těší, že jsem si to prošla pěšky!
I vám jen vše dobré!

Naďa Humlová – St. Catharines
***

Travel
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BrouCzech - staronové české pivo
Pošmákněte si v Ontariu na lahodném zlatém ležáku

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

Můžete ho ochutnat v restauraci Praha 
na Masaryktownu ve Scarborough

K dostání je ve víc jak čtyřiceti 
prodejnách s pivem 

od Oshawy až po St. Catharines.

Rovněž v obchodech v Ottawě, 
Peterborough, Sudbury, Barrie, 

Collingwoodu, Kitcheneru, Londonu 
Windsoru a v přilehlých oblastech!

Najděte si váš  Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager

 a klepněte na “View Locations” 

Nyní je snížená cena o 13 %.
při nákupu 24 láhví o dalších 9%!

Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz

Jak mi přibývají léta, častěji čtu Sinuheta
V mládí jsme my čtenáři často diskutovali, kterou knížku si vzít s sebou pro robinsonovský život na opuštěném ostrově. Paní Firlová 
to řeší dodnes při každém balení na dovolenou. Minulý rok jsme četli při kafi na Trastevere v Římě Waltariho Egypťana Sinuheta 
(finsky Sinuhe egyptiläinen). Tento rok k Mikuláši mně Eva nadělila novější vydání lékaře Sinuheta a začali jsme tedy knihu číst opět.

Eva čte nahlas a hezky; já poslouchám tiše jako pěna, jako bych ten příběh egyptského lékaře napsaný z doby v Egyptě před půlčtvrtým 
tisíciletím, slyšel poprvé. Kniha má přes 800 stran a Mika Waltari Egypťana psal ve skličující době okupace Finska sovětskými 
komunisty a Evropu okupovaly nacistické hordy.

Waltari na pozadí ideologických úmyslů nového faraona Achnatona - zavést mírného boha Atona namísto dřívějšího Amona - očima 
lékaře Sinuheta ukazuje marnost všech úmyslu změnit lidskou povahu (z vlka na beránka); Sinuhet léčí bolesti tělesně, ale vyléčit 
lidskou duši je nemožné, a vše je marnost nad marnost. Kniha vyšla po vítězství nad nacismem a okamžitě se stala mezinárodním 
bestsellerem a byla přeložena do všech světových jazyků.

Waltari, narozen 1908 byl třicátník, když psal Egypťana, jako životní zpověď zestárlého a exilovaného lékaře Sinuheta s neuvěřitelnou 
znalostí znechucení všemi ideologiemi, bohy a lidskou nenapravitelností. Přestože byl Waltari pracovitý a napsal 26 knih, žádná další 
nedosáhla úspěchu Egypťana a troufám si říct, že v temné době nacismu dosáhla jeho tvořivost hvězdné výšky a v míru už mu psaní 
tak nešlo.

Egypťan byl zfilmován v padesátých letech, ani de luxe barvičky nenapravily chudobu tohoto zapomenutelného filmu. Ale kniha je 
nezapomenutelná a za sedmdesát let vůbec nezestárla a co se v ní píše je stále aktuální v nekonečnech půtkách náboženství a ideologií.

Když jsme odjížděli do emigrace, tedy na dovolenku do Jugoslávie, zabalila Eva jedinou knihu na cestu a to byl Sinuhet, kterého 
čítáváme dodnes v pěti různých vydáních a každá repetice čtení nás zaujme a okouzlí.

A kdyby nám hořel barák, nedej bůh, mezi prvními věcmi bych zachraňoval knihu Egypťana Sinuheta v překladu Marty Hellmuthové, 
vydanou v češtině v 1964.

Rosťa Firla – Sudbury
***

Dva české hlasy
Před vánocemi jsem byl upozorněn na dva články, zabývající 
se podobným námětem: stavem naší planety. Autory obou 
článků jsou Češi: jeden žije v České republice, druhý v 
Kanadě. Články jsou zajímavé i svou rozdílností. Ten 
kanadský má o stavu naší planety vlastně jen jeden krátký 
paragraf, zatímco ten český zabírá několik stránek. Autorem 
kanadského článku, který vyšel 18.prosince 2014 v Novém 
domově je pan Rosťa Firla. Svůj článek nazval “Do Silvestra 
zbývá krok, přeji šťastný nový rok!” Ten český vyšel 1. 
prosince 2014 v Mladé Frontě Dnes pod titulem “Stát určil 
65 míst, kde může být přehrada”. Jeho autorem je redaktor 
MF DNES, Pavel Švec,
Začnu tím kanadským: A to nejdůležitější, že planeta Země se 
neotepluje, jak nás desítky let strašili, a v atmosféře nepřibývá 
plynů, co by nás dusily a zahubily život na modré planetě. 
(Kolem vánoc jsem na CBC viděl interview s ministerským 
předsedou Stephenem Harperem. Pan ministerský předseda 
prohlásil, že kdyby všechny země přestaly používat uhlí, bylo 
by po problému. A také prohlásil, že v Kanadě znečišťování 
vzduchu klesá. Jakmile opustil studio, objevil se na obrazovce 
graf, ukazující, že v Kanadě znečišťování přibývá.)
Článek pana Švece v MF DNES začíná: PRAHA Nepršelo 
už týdny. Země je vyprahlá, řeky a studny takřka bez vody. 
Úřady zakázaly napouštět bazény, několik podniků zastavilo 
výrobu, a některá místa v zemi dokonce musí zásobovat pitnou 
vodou cisterny. Klimatická změna se projevila naplno... Toto 
je samozřejmě jen hypotetický scénář budoucnosti. Nicméně 
nikoliv tak vzdálené. Mohla by nastat již za takových padesát 
let. A česká vláda nyní řeší, jak hrozícímu suchu čelit....
Snad ještě jeden citát:
V Kodani před pár dny představily stovky vědců z celého 
světa výsledky Páté hodnotící zprávy mezivládního panelu pro 
změny klimatu. Tvrdí, že oteplování planety je jednoznačné, 
z pohledu staletí bezprecedentní a zřejmě bude dlouhodobé, 
i když se lidstvu podaří zastavit emise skleníkových plynů, 
jež k proměnám klimatu výrazně přispívají.
Hrozně rád bych souhlasil o stavu planety země s panem 
Firlou. Jeho report je daleko chlácholivější, než nález 
stovky vědců. A také kratší. Navíc je skoro ztracený v jeho 
novoročním přání. Ale ono to opravdu nejde...

Josef Čermák
***

Svařák - příjemná prevence 
proti nachlazení

Že svařené víno pěkně zahřeje, není žádná novinka. Že ale má 
skutečně zdravotní účinky, to už zase tak známé není. A jak se 
vůbec správný svařák připravuje?
Nejdříve se podívejme, jak kvalitní víno prospívá zdraví. A potom si 
můžeme říci, jak postupovat, aby ten náš “svařáček” byl, jak má být.
Pro nápoj zvaný “svařené víno” používáme nejčastěji víno červené, 
na odrůdě a klasifikaci v tomto případě moc nezáleží. Červené 
víno ‒ ať svařené, nebo “syrové” ‒ má mnoho prospěšných účinků, 
které jsou obecně známé: čistí cévy, je prevencí chudokrevnosti, 
zlepšuje trávení, pomáhá při hubnutí.
Méně známé už ale je, že červené víno je velice prospěšné také v 
chřipkovém období. Má totiž takzvané antivirální a antibakteriální 
účinky, to znamená, že ničí bakterie (a tedy i streptokoky, původce 
angíny) a viry (původce chřipek, rým a jiných, zejména sezónních 
viróz). Že alkohol v těle oslabuje imunitní systém? Některý možná, 
ale u vína se žádné podobné účinky neprokázaly. Naopak, díky 
obsahu tříslovin je funkce imunitního systému přímo podporována. 
Poslední výzkumy opravdu ukazují, že vínem se lze preventivně 
chránit před virovým onemocněním chřipkou.
To jsou dobré zprávy, že? A teď ještě ten “recept” na správně 
připravený svařák:
Potřebujete červené víno, samozřejmě.
Také koření, které se do svařeného vína přidává, asi znáte: hřebíček, 
skořice, citrónová kůra (ta ale není nezbytná ‒ pokud nechcete, 
nemusí být).
A teď dejte vařit vodu… Ano, vidíte správně, VODU. Vždy použijte 
přibližně desetinu objemu vína. Když se tedy chystáte připravit 
svařák z klasické “sedmičky”, tedy láhve o objemu 0,75 l, použijte 
půl až jeden decilitr vody. Do vody vložte koření, řekněme dva 
dvoucentimetrové kousky skořicové kůry a 6‒8 hřebíčků, případně 
trochu té zmíněné citrónové kůry.
Když tuto směs důkladně povaříte, získáte zlatavou vonnou esenci. 
Do ní nalijte připravené víno, důkladně ho oslaďte a ‒ NEVAŘTE. 
Jenom je třeba tu voňavou léčivou pochoutku pěkně zahřát, 
maximálně však na 80 °C. To je teplota, při které by vám z vína 
začal nenávratně mizet alkohol. A to by byla určitě škoda!
Lékaři, lékárníci i hygienici v těchto dnech bijí na poplach, že 
chřipkové období je tu, že je třeba imunizovat. A mají pravdu. Dejte 
na ně, imunizujte! Nejraději lahodným svařáčkem…

Eva Musilová
***
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Polák získal úctu kanadských médií, 
Pánik zase čas na ledě

Toronto-Columbus 5:2
Pokud byste chtěli hovořit po utkání s Romanem Polákem, 
tak vám tiskový mluvčí v Air Canada Centre, odpověděl, že to 
není možné protože Roman Polák nemůže mluvit. Měl doslova 
rozpáraná ústa z předchozího zápasu proti Washingtonu. Na 
ledě však byl přes 22 minut a připsal si tři body do hodnocení 
plus/minus. Nový trenér Toronta Maple Leafs Peter Horachek, 
dal nejen hodně času na ledě Polákovi, ale i Richardu Pánikovi, 
který odehrál přes 17 minut. 
Po zápase jsme se nového kouče Maple Leafs zeptali, odkud 
přišel k českému jménu. Odpověděl, že jeho dědeček žil na 
ukrajinské straně československo-ukrajinské hranice a že 
v té oblasti hodně lidí mělo česká či slovenská jména. Sám 
byl spokojen s prvním vítězstvím svého týmu. Líbila se mu 
pracovitost hráčů a fyzické nasazení.
Richard Pánik hodnotil pozitivně hlavně zlepšenou defenzívu 
a využité přesilovky. Podle něj se celkově se jednalo o dobrý 
kolektivní výkon. 

ABE: Čemu přikládáte skutečnost, že máte více času na 
ledě? 

RP: Dnes jsem hrál Jamesem van Riemsdykem a Nazemem 
Kadrim a nastupovali jsme proti Johansenově řadě, což 
znamenalo trochu jiné úkoly než v minulosti.

ABE: Do jaké míry byl Columbus obtížný tým?
RP: Je to mužstvo, které tvrdě pracuje od první do poslední 

minuty. V závěru se snažili vyrovnat, ale i tu koncovku jsme 
zvládli. 

ABE: Sledoval jste slovenské hokejisty během nedávného 
MS juniorů zde v Torontu? 

RP: Ano, sledoval jsem je, ale necítil jsem se dobře na to, 
abych byl přímo v hale. 

ABE: Je před Vámi dlouhý zájezd do Kalifornie, jak tyto 
zájezdy snášíte? 

RP: Bude to těžké, čekají nás čtyři kvalitní soupeři. Každý z 
nich je dobrý a nedá se dopředu říci, který bude těžší. 

Skutečností je, že zájezd do Kalifornie a St. Louis Torontu 
nevyšel. Mužstvo ve čtyřech utkáních vstřelilo jedinou branku 
a ani další dva zápasy nedopadly dobře. Proti Carolině Toronto 
prohrálo 1:4 a v Ottawě 3:4. Proto jsme raději udělali po 
posledním zápase v Air Canada Centre před lednovou přestávkou 
rozhovor s hráči Carolina Hurricanes.

***

Jiří Tlustý by chtěl zůstat v Carolině
Toronto-Carolina 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Torontští útočníci naposledy skórovali proti Columbusu před 
zájezdem do Kalifornie a St. Louis. Ani pondělní zápas nebyl v 
této bezradnosti výjimkou. Nový trenér Horachek staví vše na 
obraně a na tomto záměru nemíní nic měnit. Trápící se Carolina 
přijela do Toronta po vítězství v Ottawě 3:2 a v úvodu utkání byla 
lepším mužstvem. V 8. minutě se jí podařilo dvakrát skórovat a 
v závěru první třetiny šel na trestnou lavici Jiří Tlustý. Při jeho 
návratu v úvodu druhé části hry se potkal v útoku se svými 
spoluhráči z první útočné řady s bratry Jordanem Staalem a 
Ericem Staalem a po akci celého útoku Eric zvýšil na 3:0.  Po 
této brance vystřídal Berniera v torontské brance Reimer a Maple 
Leafs vyvinuli patřičný tlak, ale brankář Anton Chudobin byl 
bezchybný. Teprve pět minut před koncem normálního času 
Nazem Kadri zaznamenal první branku útočníka Toronta v 
pěti zápasech. 

V dresu Toronta Richard Pánik strávil na ledě 10:19. Dobře 
hrající Roman Polák 19:07. Obránce Caroliny asistent kapitána 
Andrej Sekera, který zaznamenal jednu nahrávku byl na ledě 
přes 24 minut a Jiří Tlustý, který si připsal také jednu asistenci, 
13 minut. 

Andrej Sekera hodnotil utkání takto: Hráli jsme jednoduše a 
účelně, měli jsme více energie než Toronto, dali jsme dva góly. 
Na začátku druhé třetiny jsme připojili třetí gól a to vlastně 
rozhodlo a pak nás podržel brankář Chudobin.

ABE: Asistoval jste při druhé brance…
AS: Puk mne zasáhl do brusle, od které se odrazil k 

Lindholmovi a ten šel sám na branku a zakončil gólem. 
ABE: Hrál jste v Buffalu, teď v Carolině, mohl byste 

porovnat situaci těchto dvou týmů?
AS: Obě mužstva hrají podobným systémem. V Buffalu 

je teď hodně mladých hráčů a tak se mužstvo transformuje. 
Střídají dobré okamžiky se špatnými, podobně jako my. My 
se snažíme hrát jednoduše a účelně. Jde to krok za krokem a 
bude to dlouhý proces. 

ABE: Podařil se vám i minulý zápas v Ottawě…
AS: Doufejme, že tato druhá výhra nás podpoří, jak psychicky, 

tak fyzicky. Máme teď několik dnů přestávku a tak doufám, že 
budeme po odpočinku zregenerovaní. 

ABE: Hráli jste proti třem kanadským týmům: Vancouveru, 
Ottawě a Torontu Můžete je nějak porovnat? 

AS: Každé z těch mužstev má svou kvalitu a sílu, která 
odpovídá NHL. Proti Vancouveru jsme nevyužili šance a zachytal 

jim dobře brankář. Proti Ottawě a Torontu nás podržel zase náš 
brankář. To je důležitým faktorem.

ABE: Cítíte rozdíl mezi tím, když se hraje v Kanadě a ve 
Spojených státech? 

AS: Záleží na tom, v kterém městě hrajete i v některých 

amerických městech máte skvělou atmosféru, ale v Kanadě 
je přece jen hokej sportem číslo jedna. Tady je přece jen ta 
atmosféra o poznání lepší. 

ABE: Letos došlo k výrazné změně v mužstvu New York 
Islanders, čím to je způsobené?

AS: Majitel investoval do mužstva a nakoupil kvalitní hráče, 
které doplnil mladými hráči. 

ABE: Pokud byste se neprobojovali do Stanley Cupu, 
mohl byste hrát na MS, kde Slovensko má hrát v ostravské 
skupině. Hrál jste již někdy v Ostravě? 

AS: To bylo už hrozně dávno, když jsem byl ještě malý.
A takto hodnotil utkání Jiří Tlustý: Sehráli jsme dobré utkání 

a hráli jsme dobrý hokej. Věděli jsme, že to nebude jednoduché 
a vyšlo nám to. 

ABE: Minulé utkání v Ottawě vám také vyšlo, znamená 
to výrazný obrat? 

JT: Dva zápasy, to zase mnoho neznamená, ale je to dobře, 
protože obě utkání byla venku a v mužstvu je teď dobrá nálada. 

ABE: Jak vzpomínáte na zápas proti Islanders, tehdy jste 
zaznamenal hattrick, v čem je změna?  

JT: Islanders vyměnili hodně hráčů, což jim změnilo celý 
tým. Mají teď skvělé obránce a pokud budou hrát stejně tak 
mají velkou šanci v play-offs. 

ABE: Byl jste již jednou na MS, pokud Carolina nepostoupí 
do Stanley Cup, jel byste opět?

JT: Zatím to neřeším, protože jsem po této sezóně volným 
hráčem a nevím, jestli nebudu před uzávěrkou vyměněn. Zatím 
je moje budoucnost ve hvězdách. 

ABE: Chtěl byste zůstat v Carolině? 
JT: Chtěl bych zde zůstat, protože už jsem v Carolině doma 

a navíc hraji v první útočné řadě, což je super. Vážím si toho, 
ale musíme podávat i super výkony. 

Aleš Březina – Toronto
***

Andrej Sekera
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Jak prodat dům nebo kondo?
Rosti Brankovský, který má hodně zkušností s prodejem,

 to může udělat za vás. 
Jak koupit dům nebo kondo?

Když vidíte inzerát nebo nápis Dům na prodej.
Rosti Brankovský vám ho může ukázat.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268 

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com 
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TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie 

do celého sveta!
Spolahlivo vybavíme!

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

e-mail: 
Tatratravel@hotmail.com

Ve věku 73 let zemřel po dlouhém boji s 
rakovinou v Minnesotě vynikající hokejista 
hrající dlouhá léta právě za Minnesotu North 
Stars J. P. Parise, otec Zacha Parise, který 
hraje za současnou Minnesotu Wild. Parise 
byl členem kanadského výběru, jenž zdolal 
v sérii století sovětskou sbornou v posledním 
utkání na moskevském ledě 6:5 brankou 
Paula Hendersona, ačkoliv Kanaďané v tomto 
zápase po čtyřiceti minutách prohrávali 3:5. 
Parise však toto divoké utkání nedohrál, 
protože se tak rozčílil na německé rozhodčí,  
kteří očividně stranili domácím, že byl 
vyloučen do konce zápasu. 
O pár dnů později hráli Kanaďané poslední 
utkání svého evropského turné v Praze proti 
Mistrům světa Československu. Tentokrát 
v poslední minutě prohrávali 2:3 a trenér 
Sinden odvolal brankáře Drydena. Třináct 
vteřin před koncem se vhazovalo v útočné 

Tabulka české hokejové Extraligy
1. HC Oceláři Třinec 39 145:80 89
2. HC Verva Litvínov 39 127:99 75
3. HC Sparta Praha 39 138:95 71
4. HC Kometa Brno 39 119:108 71
5. HC ČSOB Pardubice 39 120:124 61
6. Mountfield Hradec Kr. 39 102:104 59
7. HC Škoda Plzeň 39 109:97 58
8. Bílí Tygři Liberec 39 95:99 53
9. HC Vítkovice Steel 39 101:115 52
10. HC Olomouc 39 101:112 51
11. PSG Zlín 39 100:122 51
12, Energie Karlovy Vary 39 84:105 49
13. BK Mladá Boleslav 39 113:133 47
14. HC Slavia Praha 39 72:133 32

Tabulka slovenské hokejové 
extraligy

1. Košice 44 116:89 88
2. Ban. Bystrica 44 153:113 87
3. Nitra 44 160:112 86
4. Poprad 44 140:95 82
5. Zvolen 44 143:130 80
6. Trenčín 44 105:86 72
7. Martin 44 107:125 56
8. Piešťany 44 120:163 47
9. Žilina 44 106:135 44
10. Skalica 44 110:175 41
11. HK Orange 20 29:66 7

Čeští hokejisté v NHL
Jakub Voráček PHI RW 48 17 39 56
Jiří Hudler CGY C 45 14 25 39
Ondřej Palát TBL LW 44 11 25 36
Tomáš Plekanec MTL C 45 13 19 32
Radim Vrbata VAN RW 42 18 13 31
Michael Frolík WPG RW 48 10 16 26
Jaromír Jágr NJD RW 43 9 16 25
Martin Hanzal ARI C 35 7 16 23
David Krejčí BOS C 28 6 16 22
Patrik Eliáš NJD C 37 6 14 20
Marek Židlický NJD D 47 4 16 20
Martin Erat ARI RW 44 6 13 19
Aleš Hemský DAL RW 4 7 11 18
Jiří Tlustý CAR LW 39 11 7 18
Tomáš Hertl SJS C 48 8 9 17
Milan Michálek OTT LW 42 6 9 15
Jiří Sekáč MTL LW 38 7 8 15
T. Fleischmann FLA LW 38 5 8 13
Martin Havlát NJD LW 29 5 7 12
Jakub Kindl DET D 28 2 7 9
Roman Polák TOR D 38 5 3 8
Zbyněk Michálek ARI D 42 1 6 7
Jan Hejda COL D 48 0 7 7
Dmitrij Jaškin STL RW 19 4 3 7
David Pastrňák BOS RW 12 4 2 6
Michal Rozsíval CHI D 36 1 4 5
A. Nestrasil DET, CAR C 22 1 4
Radko Gudas TBL D 31 2 3 5
Andrej Šustr TBL D 44 0 5 5
Tomáš Vincour  COL C 7 0 1 1
Ladislav Šmíd CGY D 31 0 1 1
Dominik Uher PIT C 2 0 0 0
Michal Jordan  CAR D 16 0 0 0

Slovenští hokejisté v NHL
Marián Hossa CHI RW 47 10 24 34
Tomáš Tatar DET LW 47 21 13 34
Marián Gáborík LAK RW 34 15 11 26
Andrej Sekera CAR D 44 1 14 15
Tomáš Jurčo DET RW 37 2 10 12
Zdeno Chára BOS D 29 3 8 11
Ľubomír Višňovský NYI D 29 3 8 11
Richard Pánik TOR RW 43 7 1 8
Tomáš Kopecký FLA RW 40 2 5 7
Andrej Meszároš BUF D 31 1 5 6
Marko Dano CBJ C 8 1 1 2
Martin Marinčin EDM D 12 0 1 1

Čeští a slovenští 
brankáři v NHL

Petr Mrázek DET 14 787 2.44 91.4
Jaroslav Halák NYI 34 2043 2.41 91.0
Ondřej Pavelec  WPG 29 1747  2,47 91,3
Michal Neuwirth BUF 18 992 3.39 90,7
Marek Mazanec NSH 1 47 2,55 90,0

třetině Kanaďanů. Na modré čáře zůstal jediný 
obránce Brad Park. Esposito rozdal pokyny 
a Kanaďané vyhráli vhazování.  Vysoký puk 
směřoval na Parka, který nechtěl nic riskovat a 
tak ho sklepl na modré čáře rukou na hokejku, 
což stálo Kanaďany několik vteřin. Nakonec 
ho přece jen nahrál před Holečkovu branku, 
kde se objevila nekrytá dvaadvacítka, která 
čtyři vteřiny před koncem utkání vyrovnala 
na 3:3. 
Číslo 22 měl právě Jean Paul Parise. Psalo 
se 30. září 1972. 
Zatímco Hendersonův gól je v kanadské 
televizi několikrát do měsíce, Pariseho branku 
jsem za čtyřiatřicet let života v Kanadě neviděl 
ani jednou. 

Aleš Březina
***

Zemřel Jean Paul Parise


