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Adventní chvála pacifismu
V neděli 29. listopadu 2015 se ve většině evangelických kostelů na první neděli adventní četl text z Matoušova evangelia z 21. kapitoly: A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli 
do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své, řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je 
a přiveďte ke mně. A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je. Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího: Povězte 
dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té jhu podrobené. I jdouce učedlníci, a učinivše tak, jakž jim byl přikázal Ježíš, Přivedli oslici i oslátko, 
a vložili na ně roucha svá, a jej na vrchu na ně posadili. Mnohý pak zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z stromů sekali, a metali na cestu. A zástupové, kteříž s 
předu i s zadu šli, volali, řkouce: Hosanna synu Davidovu. Požehnaný, kterýž se béře ve jménu Páně. Hosanna na výsostech (Kralický překlad).

Tento text se rovněž čte na květnou neděli. Proč tedy tímto textem začínat nový církevní rok, kterým 
advent je a kterým se začíná také předvánoční období? Zřejmě je to proto, aby se zdůraznilo Ježíšovo 
učení o nenásilí, které se táhne jako červená niť všemi čtyřmi evangelii. V Lukášově evangeliu je 
zasazeno Ježíšovo narození do 2. kapitoly, kdy migranti Josef s Marii přišli do Betléma, ale nebylo 
pro ně místo v hotelu nebo noclehárně, ale ve chlévě. V novozákonní zvěsti je právě důraz na lásku, 
nenásilí, sebeobětování a pravdu. Častokrát se však na tyto základní rysy křesťanství zapomíná i v 
samotné křesťanské církvi. 
Poslouchám s oblibou v neděli Ranní slovo na Českém rozhlasu 3 a týden před tím zde vykládal 
Píseň Mojžíšovu z Exodu kapucín Pacifik Matějka. Se zájmem jsem si poslechl jeho rozbor textu 
i dobové pozadí. Když byl u konce, nechal se vtáhnout do současnosti. Na otázku, jak se slučuje 
starozákonní krutost s Ježíšovým důrazem na lásku a odpuštění Pacifik Matějka odpovídá: „To je 
velmi obtížná otázka. Domnívám se ale, že Ježíšovu výzvu k odpouštění lze vždycky uskutečnit až 
zpětně po konfliktu, když se objeví alespoň nějaký náznak schopnosti k dialogu. Stejně je to s láskou. 
Skutečná láska nemůže mlčet tam, kde se děje křivda, kde je spravedlnost zaměňována s uspokojením 
osobních potřeb. Takové mlčení by nebylo láskou, ale zbabělostí a křivdou. Když je někdo na útěku 
a bez domova, jako tehdy Izraeliti a jako jsou dnes mnozí političtí uprchlíci, má jistě právo domáhat 
se prostoru pro důstojný život. Víte, já se sice jmenuji Pacifik, ale bytostně nesnáším pacifismus, 
který smrtelně ohrožuje naši civilizaci nekonečnými planými debatami. Myslím si, že takto by Ježíš 
nejednal. On se snažil předcházet konfliktům a ve smyslu Starého zákona vybízel k pomoci nepříteli, 
kdykoliv by se ocitl v nouzi. Ale určitě by bylo proti duchu Bible, kdyby věřící člověk nebojoval za 
právo svobodně vyznávat své náboženství a nebýt ničím otrokem.“
Proč právě pacifismus se stává terčem útoku, kdykoliv se rozjíždí válečná hysterie? Podíval jsem 
se na internet a těsně před před invazí do Iráku třeba Tomáš Pojar ze Společnosti Člověk v tísni 21. 
2. 2003 píše (casodej.cz)  Pacifismus se šíří jako mor… Pokud nebude irácký vůdce Husajn svržen, 
budou v platnosti sankce OSN a program ropa za potraviny. Výsledkem budou nové prezidentské 
paláce a další zbídačování Iráčanů. Z jejich peněz bude vypláceno odškodné rodinám palestinských 
sebevražedných atentátníků. Vše bude v souladu s mezinárodním právem a Evropa bude apelovat 
na bagdádský režim, aby se choval slušně. Demonstrace se konat nebudou. V Paříži, Berlíně ani 
v Bagdádu. Leda až ve chvíli, kdy svět obletí fotografie vyzáblých dětí z bagdádské nemocnice. 
Na transparentech se dočteme, že za to může Bush. Nevím proč, ale asi je třeba to stále opakovat. 
Saddám Husajn je diktátor. Některé lidi poslal nesmyslně na frontu, na jiné vypustil smrtící plyn. 
Další postřílel ve vězení. Rozpoutal dvě války. 
Za šest týdnů po tomto bojovném článku G. W. Bush oslavil vítězství nad Saddámem  a zakrátko na 
to tentokrát již v nezfalšovaných volbách v roce 2004 vyhrál. Jenže, jak řekl jeden český spisovatel 
v roce 1967, chytili jsme býka za rohy, ale stále nás něco kope do zadku. Máme zde Islámský stát, 
proti kterému byl Saddám hodným strýčkem. 
Další hodnotou, která je podstatná v Novém zákoně je pravda. Jestliže ve Starém zákoně se ještě 
objevují různé kličky a spekulace, vzpomeňme třeba Jákoba a Ezau. Porodní báby, jak oblbovaly 
faraona. Davidovy kličky… V Novém zákoně jsou již karty dost jasně rozdány. Z toho vychází i 
Husův důraz na pravdu a Masarykův výrok: „Nic není veliké, co není pravdivé!“
Při volbách v roce 2000 byl velice těsný výsledek voleb ve státě Florida. Demokrati žádali přepočítat 
počet hlasů. Při přepočítávání hlasů se náskok republikánského kandidáta George W. Bushe podstatně 
snižoval. Místo toho, aby se zjistil skutečný výsledek, přišlo soudní rozhodnutí o zákazu přepočítávání 
hlasů. Pravda zaplakala. Pravda byla přece i v zájmu samotného G. W. Bushe. V jeho zájmu byla 
jistota, že se stal oprávněně prezidentem. V roce 2003, přestože se žádné zbraně hromadného ničení 
nenašly, došlo k invazi do Iráku. A opět pravda zaplakala. Zde cituji z českého portálu idnes.cz: 
Rafíd Džanábí, přezdívaný americkou a německou rozvědkou Curveball, se v rozhovoru pro list The 
Guardian doznal, že Západu podsunul informace o mobilních laboratořích na výrobu biologických 
zbraní v Iráku, ze kterého uprchl v roce 1999. „Měl jsem tu šanci. Měl jsem šanci vymyslet si něco, 
čím jsem svrhl režim,“ řekl Džanábí britskému listu. Svých lží nelituje. „Jsem hrdý, že i díky mně, 
je dnes v Iráku aspoň trochu demokracie,“ řekl. Nyní sklízíme ovoce této lži.
Ale i dnes jsme bombardováni množstvím podobných lží a polopravd. Před časem, ještě než propukla 
protimuslimská hysterie jsem dostal fotografie z Londýna, kde prý demonstrovali muslimové. 
Fotku jsem poslal na expertízu, dostal jsem odpověď, že se jedná o počítačem upravený obrázek. 
Jestli někdo pouze fotku vylepšoval, anebo si vše vymyslel, to se dá těžko říci. V jiných českých 
novinách, vycházejících zde v Torontu, fotku uveřejnili a neměli s tím žádný problém. Je zajímavé, 
že fotografie různě vylepšená ke mně přichází v pravidelných intervalech dodnes, ačkoliv odesilatele 
vždy upozorním na to, že se nemusí jednat o pravdivý snímek. Fotka koluje dál.
Nedávno v ČR proběhl soud s paní, která dala na internet zprávu, že přistěhovalci vyvraždili hospodáři 
na jižní Moravě domácí dobytek, s výjimkou koně. Soud, který ji obvinil ze šíření poplašné zprávy, 
ji nakonec osvobodil, protože se omluvila. V Německu zase dostal někdo dopis, že musí poskytnout 
svůj dům přistěhovalcům. V poslední době jsem dostal přes internet tři videa. Kuriozní je, že jsou 
si velice podobná. Jsou namluvená anglicky, ale mají slovenské titulky. Za stolem sedí arabsky 
vypadající mladý muž. Pouze vzkaz, který říká je rozdílný. Jednou je to bývalý muslim, z kterého 
se stal křesťan a varuje prezidenta Obamu, že nemá pravdu, když tvrdí, že IS není skutečný islám. 

Na druhém videu zas nějaký muslim tvrdí, že země je placatá. Na třetím postava za stolem tvrdí, že 
v Belgii se už co nejdříve zavede islámské právo šarija. Jinou ukázkou byla kolující fotografie Jana 
Wericha, kde varuje již v roce 1938 před muslimy, kterou jsme jako ukázku hlouposti uveřejnili v 
minulém čísle. Netvrdím, že všechny tyhle „dokumenty“ jsou podvrhy, ale nabádám k opatrnosti. 
Jenže, jak na to reaguje naše komunita: Jeden nositel Masarykovy ceny napsal: Můj problém je, že i 
v dnešní době tomu přes miliardu lidí věří a číslo roste (nevím, odkud vzal tuto informaci pozn. red.) 
Hrdě budu nosit titul rasisty a hájit právo nazývat blbce blbcem bez toho, abych musel brát ohledy, 
jestli se blbec urazí a požene mě před tribunál lidských práv kvůli obvinění, že netoleruji jeho kulturu, 
natož náboženství… Ten problém je, že si skutečně miliarda lidí nemyslí, že země je placatá – to už 
je konstrukce autora. A být rasistou není něco, na co by člověk měl být hrdý, ale spíše se za to stydět. 
Jiný nositel Masarykovy ceny napsal, že není podstatné, jestli výrok o muslimech Werich řekl nebo 
ne. Je to podstatné, jako bylo podstatné, že rukopisy Královodvorský a Zelenohorský byly padělky.
Ale vraťme se k pacifismu, který smrtelně ohrožuje naši civilizaci, jak tvrdí Pacifik Matějka. Byla snad 
Charta 77 násilnou skupinou? Nebyla to právě skupina, která se rozhodla k aktivnímu pacifismu? A co 
křesťanské pacifistické mírové hnutí ve východním Německu (v NDR), které bylo hybným motorem, 
jenž vyvrcholil pádem berlínské zdi. A jdeme-li do minulosti: valdenští, moravští bratří, kvékři… či 
jednotlivci Petr Chelčický, Martin Luther-King, Lev Nikolajevič Tolstoj, Gándhi anebo v nejnovější 
historii Přemysl Pitter. Lze nazvat zbabělostí, když Joan Baez jede udělat do obleženého Sarajeva 
koncert? A při tom tato zpěvačka celý život vyznává pacifismus a hlásí se ke svým kvékerským 
předkům. Pacifik Matějka správně tvrdí, že skutečná láska nemůže mlčet tam, kde se děje křivda, 
kde je spravedlnost zaměňována s uspokojením osobních potřeb, ale nejsem si jist, že k odpuštění 
může dojít až po konfliktu. Podle mne je zapotřebí již během konfliktu hledat odpuštění, jinak se z 
tohoto konfliktu nevybabráme. Po konfliktu může být už pozdě…
Stále je připomínána nutnost vojenského zásahu proti Islámskému státu. Ale odkud Islámský stát 
bere zbraně, když okolo něj jsou pouze jeho nepřátelé.  Jak je možné, že ještě funguje. Nestačilo by 
místo neúčinného bombardování tam přestat dodávat zbraně? Čí 
jsou to zbraně? Kdo je tam dodává? Saudská Arábie, Katar. A kdo 
dodává zbraně Saudské Arábii a Kataru…
Království Boží se v době Adventu a Vánoc přiblížilo. Pacifismus 
neznamená vyhnout se konfliktu, ale nasadit sebe místo druhého. 
Pacifisté nejsou ti, kteří, jak uvedl v českém rozhlase 2 politolog Jiří 
Robejšek, utíkají přes svíce a květiny při poplašné zprávě, že se blíží 
teroristé. Skutečným pacifistou byl černoch, který při teroristických 
útocích v Paříži nastavil své vlastní tělo, aby zachránil svou bílou 
přítelkyni. 
Ježíš Kristus, jehož narození v těchto dnech budeme oslavovat, byl 
ten, který se tímto způsobem obětoval za nás a v tom je poselství 
Vánoc. Proto se čte na první adventní neděli text o Ježíši a oslátku. 
A oslík jako symbol pokoje je i u jeslí v Betlémě.

Aleš Březina
***

Útěk do Egypta   (Zdroj: vira.cz)
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Financial
Kursovní lístek

100 Kč 5,39 CDN 
1 CDN $ 18,54 Kč
1 EURO 1,46 CDN $
1 CND $ 0,69 EURO
1 US $ 1,33 CDN $
1 CND $ 0,75 US $

Universal Currency Converter - 3. 12. 2015

1 CDN $ 18,81 Kč
1 EURO 27,03 Kč
1 US $ 25,04 Kč
ČSOB -  3. 12. 2015

Toto číslo jsme dali 
do tiskárny 

10. 12. 2015 v 3:00
Příští číslo vyjde: 

14. 1. 2016
Uzávěrka: 7. 1. 2016

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. Zásadně 
však neuvěřejňujeme články s rasistickým zaměřením, nepřátelské jiným 

národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí.
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 2016
# 1 - 14. 1. 2016

# 2 - 11. 2. 2016
# 3 - 10. 3 2016
# 4 - 7. 4. 2016
# 5 - 5. 5. 2016
# 6 - 2. 6. 2016
#7 - 21.7. 2016
# 8 - 8. 9. 2016

# 9 -  6. 10. 2016
# 10 - 3. 11. 2016
# 11 - 8. 12. 2016

***

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 správci: Tomáš 
Kaňa a 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.

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.

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.

Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran 
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.  
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan Tóth.  
Nejbližší bohoslužby: 13. 12. 2015 ve 13 hodin 
a 24. 12. 2015 v 16:30.

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: St. John Baptist
2016 Blairholme Ave., Burlington, ON.  -  
Bohoslužby každou druhou neděli v měsíci v 
15:00  hodin. Duch. správce: Jiří Macenauer. 
Tel.: 289/337-2911

Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby: 
12. 12. 2015 v 11 hodin.

Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale 
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší 
bohoslužby: 12.12. 2015 v 17 hodin

Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish, 
4156  Maple Grove Rd.
Nejbližší bohoslužby: budou oznámeny.

Kat. bohoslužby mimo Ontario
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272 
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 
13. 12. 2015 v 11 hodin.

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.12.satellite1-416.com
www.12.zpravy.ca
www.12.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
***
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SPOLEČENSKÝ PLES 
pořádaný farností sv. Václava v Torontě 

se uskuteční v sobotu 30. ledna 2016. 
K poslechu a tanci bude hrát 

„Soundscape Music“ 
(pan Miro Letko). 

Vstupné včetně večeře $30.00, studenti $ 15.00. 
Vstupenky se prodávají po každé bohoslužbě v neděli 

a nebo telefonicky 905-838-5269 (paní Hana Jurásková). 
Pestrá tombola. Hala bude otevřena v 18.00 hod. 

Večeře se podává v 19.00 hod. 
Mše svatá s nedělní platností bude v kostele v 18.00 hod. 

Všichni jste srdečně zváni!
***
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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 hodiny: 
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 09.00 - 12.00

Montreal, Quebec
Honorary Consul: 
JUDr. Hynek Žikovský
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

12. 12. (so) 13:00
Vianočný turnaj v stolnom tenise

Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

***
13. 12. (ne) 10:00

Vánoční trhy s nabídkou vánočního pečiva, 
domácích klobás, špeku uzeného masa,

 knížek, DVD s českými filmy, rukodělných 
produktů, které mohou být překvapením 

pod vánoční stromeček.
Restaurace Praha – Masaryktown 

450 Scarborough Golf Club Rd.
*** 

18. 12. (pá) 19:00
Vánoční večeře MMI pro členy, jejich 

rodiny a přátele ústavu
se svátečním programem a zpěvem 

vánočních koled. 
Rezervace nutná 416/439-4354

Restaurace Praha – Masaryktown 
450 Scarborough Golf Club Rd.

*** 
20. 12. (ne) 17:00

Česká mše vánoční J. J. Ryby
Koncert v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

*** 
24. 12. (čt) 22:00
25. 12. (pá) 10:30

Česká mše vánoční J. J. Ryby
Slavnostní bohoslužby u sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

25. 12. (pá) 12:30
Česká mše vánoční J. J. Ryby

Slavnostní koncert v kostele sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

*** 
2016

17.1. (ne) 17:00
Jiří Grosman a Bohemian Jazz Quartet

Restaurace Praha
Nokturna na Masaryktownu

450 Scarborough Golf Club Rd.
*** 

30. 1. (so) 19:00
Farní ples kostela sv. Václava

Hudba Miro Letka
Soundscape Music

Hala kostela sv. Václava
Mše sv. 18:00

Objednávky H. Jurásková 905-838-5269
496 Gladstone Ave., Toronto

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

Adam Zukiewicz – piano
Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

3. 4. (ne) 17:00
Jan Novotný – piano

Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

22.4. (pá) 20:00
23. 4. (so) 16:00 a 20:00

24.4. (ne) 16:00
Antonín Procházka: Jednotka intenzivní 

lásky
Maja Prentice Theatre 

3650 Dixie Rd., Mississauga 
***

1. 5. (ne) 17:00
Drew Jurečka – Jazz Trio

Restaurace Praha
Nokturna na Masaryktownu

450 Scarborough Golf Club Rd.
*** 

29. 5. (ne) 17:00
Karolína Kubálek - piano

Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

Kalendář
www.kalendar.zpravy.ca
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Translations

Greetings

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

An appartment in 
Prague for sale. 

1+1+ kitchen line, bathroom 
with bathtub, separate toilet, 

small pantry, 2nd floor (elevator), 
storage room in the basement. 

Near Náměstí bratří Synků, 
Nusle. 

Needs some renovations. 
99 000,- US $. (132 274 CND $)

Call US (516) 365-7904.
***

Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok 2016

přeje všem pilotům ve vzduchu,
poutníkům po zemi 
i čtenářům Satellitu

Milan Kroupa

Již v 19. století hledali pocestní v Ontariu útulnou hospůdku, ale 
marně!
Dnes ji naleznete v Edenvale!

Bistro 26 se nachází na 5195 Hwy 26 East, Stayner Ontario, L0M 1S0
Tel.: (705) 428-3112, www.bistro26.ca, info@bistro26.ca 
Rezervace: (705) 428-4703

Pozdrav Velvyslance ČR v Kanadě 
Vážení čtenáři, milí krajané,
dovoluji si Vám popřát klidné a zároveň radostné vánoční svátky a také vše nejlepší 
v Novém roce 2016.
S řadou z Vás jsem se letos setkal osobně a věřím, že v našich setkáních budeme 
pokračovat i nadále, jsou pro mne nesmírně cenná a srdečná. Doufám, že se mi v průběhu 
již téměř jedenácti měsíců mého působení v Kanadě podařilo hlouběji proniknout do 
Vašich „kanadských“ osudů, a mohu tak se svými kolegy pohotověji reagovat na Vaše 
potřeby a iniciativy.
Vánoční svátky jsou pro mne vždy úzce spojeny s rodinným setkáním, s českými tradicemi 
a s českým pojetím „savoir-vivre“ obecně. Zde v Kanadě si mnohem silněji uvědomuji 
bohatost a pestrobarevnost české kultury, která se nesoustředí pouze na jednu oblast, 
ale zahrnuje všechny umělecké disciplíny, od kongeniální muzikálnosti našich klasiků, 
přes výtvarné novátorství české malířské školy až po středoevropskou svébytnost české 
literatury či filmového umění. Vynikáme ale i v dalších disciplínách, daří se nám 
např. postupně obnovit světově uznávanou sklářskou výrobu, stále častěji přicházíme 
s inovativními nápady v oblasti nových technologií, dokážeme šetrně restaurovat vzácné 
památky našich historických měst apod. Pevně doufám, že všechny úspěchy, kterých 
dosahujeme, přispívají k posílení našeho zdravého sebevědomí, které je základem i pro 
morální rozvoj našich osobností a sociální dimenzi našeho uvažování. 
Právě v předvánočním čase bych rád připomněl potřebu solidárnosti, humanitární 
pomoci anebo „jen“ přátelského podání ruky sousedům. Kde jinde než právě v Kanadě 
lze pojem sousedství vnímat v tom nejširším slova smyslu, od přátel ze stejné čtvrti, přes 
rozmanité identity krajanských komunit či národního vlastenectví až po zodpovědnost 
nad pohnutými osudy lidí i na těch nejvzdálenějších kontinentech.
Těším se na Vás v novém roce!
Přátelsky,
 Pavel Hrnčíř 
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Mimořádné vánoční bohoslužby 
v kostele svatého Václava

Středa 16. prosince 

12.00 hod. Mše sv.

Čtvrtek 24. prosince 

22.00 hod. Půlnoční mše sv.

Jakub Jan Ryba: Hej mistře, vstaň bystře

Pátek 25. prosince 

10.30 hod. Mše svatá 

Jakub Jan Ryba: Hej mistře, vstaň bystře

Sobota 26. prosince 

10.00 hod. Adorace; 12.00 hod. Mše svatá

Čtvrtek 31. prosince 

18.00 hod. Adorace; 19.00 hod. Mše svatá

Pátek 1. ledna 

10.30 hod. Mše svatá

*** 

Masaryktown: 

Sobota 26. prosince 15.00 hod. Mše svatá

Vzácni priatelia, naši krajania, bratia a sestry, tiež v tomto roku 2015 

chceme s Božou pomocou spoločne v bohoslužobnom zhromaždení nášho 

Evanjelického a. v. Slovenského cirkevného zboru sv. Pavla 
na 1424 Davenport Rd. v Toronte, 

Pánu Bohu ďakovať za lásku nám danú v Betlehemskom dieťati Ježišovi Kristovi 
S Hospodinom naším pánom chceme prežiť záver roku 2015 
a potom v jeho požehnaní vkročiť do roku Nového - 2016. 

 Vianočné sviatky 
Štedrý večer 

24. decembra 2015 o 18.00
Slávnostné služby Božie 

***  

Narodenie Pána 
25. decembra 2015 o 10.45

Sviatostné a slávnostné služby Božie (Večera Pánova) 
O 12.30 začína v kostole, 

Vianočný koncert – vánoční mše jakuba jana ryby
Sólisti a zmiešaný zbor a orchester, za vedenia Karla Tamchynu. 

***

Druhý sviatok vianočný 
26. december 2015 o 15.30 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor sv. Kríža v Kitchener 
Sviatostné a slávnostné služby Božie (Večera Pánova) 

*** 

 Kalendárne sviatky 
Starý rok - 2015 

31. decembra 2015 o 18.00
Slávnostné služby Božie

***

Nový rok - 2016 
1. januára 2016 o 10.45

Sviatostné a slávnostné služby Božie (Večera Pánova) 
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! (Lukáš 2, 14)

 Pokoj vám!
Váš farár, Rev.Ladislav Peter Kozák 

***

Radosťou naplnené Vianočné sviatky 
a šťastný nový rok prajú
Fr. Jozef Vaňo, farár, 

   farská Rada a farské združenia 
a organizácie slovenskej farnosti 
sv. Cyrila a Metoda v Mississauge

Program bohoslužieb
24. decembra: 17:00 hod. Vianočná vigilia -  po anglicky 
  23:30 hod. Vianočné koledy 
                             24:00 hod. Polnočná svätá omša
25. decembra: 9:00 hod. Slávnosť Božieho narodenia – po anglicky
  11:00 hod. Slávnosť Božieho narodenia
26. decembra: 10:00 hod. Sv. Štefana, diakona a mučeníka
27. decembra:   9:00 hod. Slávnosť Sv. Rodiny – po anglicky                                                                         
  11:00 hod  Slávnosť Sv. Rodiny 
31. decembra: 17:00 hod. Vigilia Panny Márie Bohorodičky   
     s poďakovaním za starý rok

   
Nový rok 2016

1. januára:  9:00 hod. Bohorodičky Panny Márie – po anglicky
                              11:00 hod. Bohorodičky Panny Márie
 3. januára:           9:00 hod. Zjavenie Pána – po anglicky                                                              
  11:00 hod. Zjavenie Pána

Dovoľte mi 
v mene Veľvyslanectva Slovenskej 

republiky v Ottawe 
zaželať všetkým čitateľom a našim 
krajanom pokojné vianočné sviatky 
a veľa zdravia, šťastia a úspechov 

v novom roku 2016. 
So srdečným pozdravom,

Andrej Droba
veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade
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Sunny Shore's Dental

Vše, co měla Babička Boženy Němcové 
Magdalena Novotná ve špajzu,to naleznete u nás v obchodě: 
hrozinky i rozinky, oříšky i oriešky, mandle i buráky, křížaly 

i sušené meruňky a brusinky. 
Navíc zásoby čokolády, medu a jiných sladkostí. 

PROCK INSURANCE  
BROKERS LTD.

Všeobecné pojištění

102 Benson Ave.
Toronto, Ont. M6G 2H8

Tel.: (416) 651-7837

Veselé vánoce 
a PF 2016

Vánoce v teple?
Děkuji, nemusím, zažila jsem to a stačilo.  
Jednou takhle z nenadání mi zavolal syn 
z Hong Kongu, že se chce ženit a že svatba 
bude v Malajsii, odkud jeho nastávající 
pochází. Byla jsem samozřejmě ráda, že 
si našel životní partnerku, ale nebyla jsem 
nadšena, že zrovna před Vánoci máme (dcery 
a já) letět na druhou stranu zeměkoule. Ale 

kufry jsme zabalily a odletěly. Odlétaly jsme 
ze studené Kanady a přistály v teplé Malajsii. 
Nová země, nové poznatky, svatba syna, byla 
jsem šťastná. Ubytovaly jsme se v hotelu 
přímo u moře s krásným bazénem opodál, 
zkrátka pětihvězdičkový pobyt. Předvánoční 
čas, vánoční výzdoba, Santa Klaus se na nás 
usmíval z každého rohu a Rolničky, rolničky.. 
byly slyšet všude kolem nás. Bylo horko, a 
jak čas dovolil, tak jsme se chtěly jít vykoupat 
do moře. Už jsem si však dříve všimla, že u 
hotelu je veliká a jak se i zdála nádherná pláž, 
ale nikde nikdo. Stejné tak u bazénu. V jeho 
středu plovoucí bar a žádní zákazníci u něho. 
V hotelu jsme potkávaly dost lidí, že by nikdo 
z nich nezatoužil se osvěžit v bazénu či u moře? 
V plavkách a s ručníky jsme se vydaly k moři a 
tu na nás čekalo hned první překvapení - voda 
byla děsně špinavá, teplá a všude cedule – 
Zákaz koupání! První velké zklamání pro nás! 
Jak mi pak syn vysvětlil, tak toto město, Miri, 
které se nachází v malajské části na severu 
ostrova Borneo, tzv. Sarawak, je střediskem 
olejového průmyslu a v dáli v moři jsou i vidět 
těžní věže společnosti Shell. Proto bylo moře 
tak odpudivě špinavé!  Naše dobrá pohoda 
byla tím tak trochu narušena a tak jsme se 
rozhodly, že půjdeme vyzkoušet bazén. Zde 
také liduprázdno, ale voda byla na rozdíl od 
moře velmi čistá, jakoby až nepoužívaná. 
Opět vybaveny  ručníky, s Rolničkami v ozónu 
a usmívajícím se Santou v pozadí, kráčíme 
k modré ploše a nedočkavě se do ní vrháme… 
A přišlo další rozčarování – voda je teplá 
jako “kafe“! Žádné osvěžení tedy nenastalo a 
po pár minutách jsme z vody vylezly, slunce 
pražilo, vlhkost vysoká a tak kde se schladit? 

Jedině v koupelně pod sprchou! Rozladěny, 
jsme si „ pro útěchu“ objednaly snacks 
s doručením do pokoje, tzv. room service. U 
baru jsme se zklidnily studeným exotickým 
nápojem a kynuly Santa Klausovi na pozdrav. 
Do třetice všeho dobrého i zlého, co se nestalo 
dál – podnos s pochutinami byl přinesen dříve, 
než jsme došly nahoru a byl ponechán u dveří 
na zemi – barbarský to zvyk!! – a kdo si na 
nich pochutnával? Divoké kočky!! Takže jsme 
jen nevěřícně zíraly! 
 Malajsko je jako dvě země v jedné, rozetnuta 
napůl Jižním čínským mořem. Rozkládá 
se na jihu Malajského poloostrova a na 
severu ostrova Borneo. Trochu z historie – 
nejstarší obyvatelé přišli asi 300 let př. n. 
l. z Číny a vytvořili prosperující obchodní 
společnost, obchodovali hodně s Indií a 
s Čínou. V roce 1509 přišli Portugalci, začala 
evropská nadvláda, roku 1614 byli vystřídáni 
Nizozemci, Britové přibyli 1795 a roku 1819 
získali i Singapur. Na severu Bornea založil 
anglický dobrodruh James Brooke roku 1841 
dynastii bílých rádžů ze Sarawaku, jež vládla 
oblasti 100 let. Za druhé světové války byla 
Malajsie okupována Japonci, po válce začíná 
malajská válka za nezávislost a sjednocení, 
podařilo se to v r.1957. V roce 1963 byly 
připojeny ostrovní státy Sarawak a Sabah na 
Borneu. O dva roky později opustil federaci 
ostrov Singapur a prohlásil se nezávislým 
městským státem. V Malajsii žije skoro 30 
mil. obyvatel, směsice ras – 52% Malajci, 
27% Číňané a 9% Indové, plus málo jiných. 
Politickou moc v zemi mají v rukách Malajci, 
ale Číňané ovládají hospodářství. Hlavním 
náboženstvím je islám (55%), ale jsou zde i 
budhisté, hinduisté i ti, kteří vyznávají některé 
z čínských náboženství a asi 6% křesťanů. 
Mezi hlavní průmyslová odvětví země patří 
zemědělství, těžba ropy, hornictví a další. 
V posledních pětadvaceti letech prožívá 
Malajsie rozkvět, který ji umožnil se změnit 
ze země třetího světa v převážně průmyslovou 
zemi. Malajský poloostrov je směsice kultur, 
kdežto Borneo je stále divočina s orangutany 
a domorodými kmeny, sběrači lidských lebek 
i lidojedů. (Při jiné návštěvě této země jsem 
se byla u nich podívat, ale naštěstí neměli na 
mne chuť, haha)!  Je zde i nádherný přírodní 
park Gunung Mulu s přírodou vytvořenými 
jeskyněmi a skály s granitovými špičkami, 
tzv. pinnacles. Letěla jsme přes ně, byla to 
nádherná podívaná! 
 Svatba mého syna byl křesťanský obřad, ale 
v jiné verzi. Původní je dlouhotrvající a trvá to 
několik týdnů, než si ženich může odvést svoji 
nevěstu jako již svou manželku do společné 
ložnice. Naštěstí existuje i krátká obměna, 
ale hlavní obřad začíná vždy v domě nevěsty. 
Po okázalých ceremoniálních projevech 
nevěstiných rodičů k přijmutí ženicha do 
rodiny a kdy je i obdarován, jako punc toho, 
že je akceptován, je na řadě kněz, který pár 
oddá. Následovala by odluka novomanželů na 
pár týdnů, ale v našem „zrychleném“ obřadu 
to bylo jen pár hodin. Po odluce se oba sejdou, 
nevěsta si mezitím vyměnila šaty, opět za 
bílé, následuje velké objetí a tradiční svatební 
zvyky. Hostina už na nás ale v restauraci čeká 
a tak se jede. Ke stolu přišly skoro dvě stovky 
svatebčanů, jedlo se kolem kulatých stolů  s 
mnoha chody! Samé mořské „nestvůry“, jak 
já jim říkám, ani jsem se neptala co jím, ale 
vím, že jen jedna mi nějak do krku nechtěla 
jít. Vše bylo ale velmi chutně připravené a 
obsluhující personál v černé livreji to uměl! 
Na svatbách není zvykem popíjet alkohol a 
jíst upejpavě. Taktéž se nehledí na to, kolik 
fleků z jídla zůstane na bílém ubruse. Nový 
stolující, nový čistý ubrus, pračka to vypere. 
Po obědě opětná odluka manželů (to by byl 
další týden) a oddech pro svatebčany. Večer 
hlavní hostina v krásně vyzdobené hotelové 
místnosti. Nevěsta měla opět jiné šaty, opět 
vkusné bílé – více šatů k převlekům svědčí 

o statusu rodiny, stejně tak jako počet chodů 
jídel při hostině. Všimla jsem si, že i někteří 
hosté se převlékli, jen já měla na sobě celý 
den stejnou róbu! Co je velmi rozdílné od 
svateb, na které my jsme zvyklí, že za prvé 
- se nepije alkohol, tudíž přípitky byly jen 
s nealkoholickými bublinkami;  za druhé - není 
tance;  za třetí - se rychle sní naservírované 
chody jídla – bylo jich určitě aspoň deset – 
tentokráte kombinace masa a ryb; za čtvrté 
- patnáct minut po dojedení posledního 
sousta se místnost vyprázdní do posledního 
hosta; no a za páté - není zde zvykem dávat 
svatební dary, ale jen červená malá pouzdra 
s penězi. Takže už asi v deset hodin večer 
svatební hostina skončila a novomanželé měli 
konečně soukromý čas jen pro sebe. Jediným 
programem večera byly karioky a dívka co 
většinou zpívala, měla příjemný hlas. Moji 
jedinou povinností bylo stát u východu, podat 
ruku a poděkovat všem hostům, že přišli. Tahle 
jedna svatba ale nestačila, následovala druhá, 
tato již jen civilní, na úřadě v Hong Kongu. 
Jiná země, jiné mravy, jiné zákony. Aby bylo 
jejich manželství právně uznáno, muselo být 
spojení ve svazek manželský potvrzeno i zde. 
To jsme také zvládly, ale nevěsta měla už jen 
civilní šaty a k obědu nás bylo už jen sedm.
 V malajském teple jsme celkem strávily 
horkých deset dní. Až překvapivě opulentní, 
k nízkému procentu žijících zde křesťanů, byla 
zdejší vánoční výzdoba. Bydleli zde ale také 
zaměstnanci Shell spol. a ti do počtu hodně 
přidali. Písně typu Bílých Vánoc a jiné, sice 
zaplavovaly všechny areály, na náměstí stál 
velký ozdobený strom, nescházel ani kočár 
se Santou a jeho soby, ale vánoční nálada se 
mi neustále vyhýbala. Ani nákupy na trhu 
nezabraly. Bodejť by jo, vždyť i čokoláda byla 
měkká a vánočku tu také nedostanu koupit! 
Prostě to nebyl pro mne onen vzrušující 
předvánoční čas se stupňující se denní euforií, 
který mám tak ráda a přičítám to zdejšímu 
tropickému podnebí. Takže na Vánoce pro 
mne třeba na severní pól, ale ne do tepla! 
Letos budu trávit vánoční svátky s maminkou 
v Čechách, těším se, doufám, že ještě stihnu 
pár koncertů v kostele, kapři se snad stále 
v třeboňských rybnících chovají, třeba i 
trochu sněhu napadne… Purpura na kamnech, 
nazdobený stromeček, štědrovečerní večeře, 
vanilkou vonící vánočka, mísa s cukrovím, 
milé kolem sebe, tak nějak to mám ráda. 
Obchodům se raději vyhýbám, ale v této době 
to jaksi úplně nejde. Vždyť i jen maličkost 
pod stromkem potěší a hlavně ukáže, že jsme 
nezapomněli a trochu radosti chceme dát. A 
copak my, dorostenci, nerozzáří se nám oči za 
brýlemi nad otevřeným dárečkem? Mně ano, 
připadám si jako holka stále školou povinná!       
Vánoce – onen magický čas neobyčejného 
poetického kouzla, vzpomínek na dětství, 
hlubokých prožitků zapsaných do naší mysli 
natrvalo. Poprvé, co Řím slavil narození 
Kristovo, podle dochovaných pramenů, to 
bylo 25. prosince roku 336. Odkud plyne 
stálá působivost těchto svátků?? Už několik 
let mám v notesu založen papežův vánoční 
citát z 19. prosince 2004, který mi připadá 
velmi důležitý, protože si myslím, že oslava 
narození Ježíška je často zaměněna anebo i 
nepochopena, za jen materialistický přístup 
k oslavám vánočního času a zapomíná se na 
to podstatné a tak je dobré čas od času si to 
znova připomenout. 
 Citát k Vánocům „Pamatujme na jedno: 
Poselství vánočního stromku spočívá v tom, že 
život zůstává zelený, pokud obdarováváme. Ne 
však tolik dary hmotnými, ale sebou samými: 
přátelstvím, upřímným citem, bratrskou 
pomocí a odpouštěním, společně stráveným 
časem a vzájemným nasloucháním.“ 
Přeji hezké Vánoce i vám!

Naďa Humlová
***

přeje čtenářům Satellitu
příjemné prožití svátků 
a hodně  zdravých úsměvů
do roku 2016
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Vánoce, Vánoce, přicházejí …
Ano, blíží se nenápadně, ale žádnými 
malinkatými krůčky a budou tady co by dup. A 
zase budeme, jako každý rok, zdobit stromeček, 
obdivovat krásu betlémů, balit dárky, chystat 
slavnostní večeři s kaprem, bramborovým 
salátem a ozdobně rozkládat na míse naši pýchu 
– předem napečené vánoční cukroví. Kolikže to 
bude letos druhů? U dokonalých hospodyněk i 
více než deset, u těch méně dokonalých alespoň 
těch pár základních, což znamená vanilkové 
rohlíčky, pracny, linecká kolečka a vosí hnízda. 
Vánoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské 
svátky, připomínají nám narození Ježíše Krista 
a my rádi věříme, že se v těch dnech opravdu, 
kdesi v Betlémě, narodil. V Čechách se za 
nejvýznamnější den Vánoc považuje datum 
24. prosince – jinde většinou den následující. 
Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. 
století, ale někteří teologové uvádějí, že se 
připomínaly už mnohem dříve a oslava je 
dosvědčena v Římě už v roce 336. Oslava 
křesťanských svátků sebou přinesla i určité 
tradice dob předkřesťanských, což souviselo 
s oslavami slunovratu. V současné době se, 
bohužel, do značné míry vytrácí původní 
náboženský význam a Vánoce mají stále více 
charakter svátků občanských. A s tím je spojeno 
i prožívání Vánoc tak zvaně konzumně a tržně 
a sem také právem patří znovu povzdech 
„bohužel“.
Nechci a nebudu už dál nikoho moralizovat a 
poučovat, protože sama mám tyhle mimořádné 
svátky hodně ráda a tak se i snažím o jejich 
prožití, jak jen nejlépe dovedu a stále při nich 
nechci nic nechat napospas z toho, s jakými 
přívlastky jsou spojovány. Snad jen několik 
málo z těch výrazů: pokojné, klidné, krásné, 
bílé, šťastné, příjemné. 
Každopádně si myslím, že je více než zajímavé 
povšimnout si, jaké Vánoce bývaly u některých 
námi obdivovaných osobností z kulturního 
života a jak tyto osobnosti Vánoce vnímaly. 
Začnu u Jana Wericha – ten dokonce chtěl být 
Ježíškem, neboť kdesi o sobě řekl: „ Já myslím, 
že nikoho neurazím z věřících, ale já bych chtěl 
být Ježíšek. Měl bych hezkou maminku, hodnýho 
tatínka, truhláře, no a pak by mi vrtalo hlavou, 
co to je impérium, co to je drzost římská a co 
to je patolízalství, a tak bych proti tomu mluvil 
a lidi by mě poslouchali a někteří by nadávali 
a házeli po mně kamenem, já bych si toho 
nevšímal a říkal bych, co si myslím a dostal 
bych spoustu lidí na svou stranu, no a pak 
by mě museli ukřižovat. Silní vždycky musejí 
někoho ukřižovat, poněvadž by nebyli silní, 
to by pak lidi byli jako jsme my. To je taková 
vlastně úvaha ne vánoční, spíš celoroční. O 
Vánocích aspoň na chvilku je pokoj, narodil 
se totiž Syn člověka, jak na něj volali Židé. 
No, divili se, protože bylo málo synů člověka. 
A Vánoce mají jednu výhodu, že se chováme 
aspoň dva dny slušně.“ Z Werichových slov je 
jednoznačně poznat jeho celá, česká povaha. 
Dost parodie a humoru – chtěl by být Ježíškem 
– také se zobrazuje jeho trpělivost, sebedůvěra, 
ale i umíněnost a tvrdost – dostal bych na svou 
stranu spoustu lidí. Prostě Werich, vše co činil, 
činil s plným zaujetím. Měl hodně rád děti a 
ty zase milují Vánoce, takže je logické, že i 
Werich Vánoce miloval. Miloval je s jemným 
humorem, s tím svým! 
A přejdu k další osobnosti, jejíž zobrazování 
vánoční atmosféry je stále milým a jaksi 
samozřejmým doplněním českých Vánoc. 
Jde o malíře Josefa Ladu. Jako malý nežil 
v žádném přepychu a Vánoce pro něho byly těmi 
nejkrásnějšími svátky vůbec. Dárky dostával 
určitě jen velice skromné, přesto po celý svůj 
život na své obrazy přenášel opravdové kouzlo 
Vánoc a dobré vzpomínky na své dětství. Řadu 
let se kritikové přeli o to, že je doba na jeho 
obrazech značně zidealizovaná, jak se zdá, 
nevadilo to.
Lada měl v sobě vysokou inteligenci a 
ukrývanou touhu po nezávislosti a originalitě, 

rád po oknech, kde k večeru září vánoční 
stromky. Bývaly to milé večerní chvíle a bylo 
pěkně u srdce. Jaká je to radost sednout si pak 
u kamen s hrnkem čaje a vzpomínat na dávné 
Vánoce doma.“ K tomuto člověčímu prožitku 
opravdu není co dodat, jen bych básníkovu 
vyznání ublížila.
Také Karel Čapek nezapřel ve svém hodnocení 
Vánoc svou povahu. Po celý svůj život se obával 
toho, že lidská morálka nebude stačit tempu 
dopředu se hrnoucího technického pokroku. 
Uznával pragmatismus, filosofický směr 20. 

miloval venkov a přírodu a do nich umisťoval 
svoje umělecké nápady. Jeho zobrazení Vánoc 
dýchá venkovskou nostalgií a dobou, která 
je nenávratně pryč. Ještě, že máme ty jeho 
postavičky pospíchající k Ježíškovi, vodníky 
sedící v mrazivé noci na vrbě a pokuřující 
dýmku a mnoho dalších.
Třetím je mistr Jaroslav Seifert a použiji 
přímo básníkovo vyjádření: „Vždy o Vánocích 
chodíval jsem rád zasněženými břevnovskými 
ulicemi. U nás v Břevnově bývá sníh, když 
v Praze už dávno roztál. A cestou dívám se 

století. Čapkovu povahu charakterizoval 
zvláštní pojem pravdy, užitečnost, hodnota, 
úspěšnost. Pravdivé bylo pro něho vše, co 
se osvědčilo svými praktickými důsledky. 
Nadevše ctil morálku, mravnost, lásku, 
srdečnost a víru v lidský rozum a cit. Z toho 
všeho vzniklo i jeho pojetí Vánoc, když napsal: 
„V  tom je právě zvláštní zázračnost dárku, že 
radost z něho přesahuje jeho cenu. Přeju všem, 
aby dávali a dostávali jen dárky šťastné, třeba 
byly sebelacinější.“
A celé mé vánoční povídání ukončím 
vzpomínkami významného českého herce 
Rudolfa Hrušínského. Ten mnoho Vánoc 
prožíval v divadelní společnosti svého dědečka 
v malých divadelních sálcích různých hostinců 
v nejrůznějších českých vesnicích. Kdesi 
vzpomíná na vůni petrolejového vařiče, na 
kterém jeho babička dokázala vykouzlit 
štědrovečerní večeři pro celou divadelní 
společnost. A vzpomíná i na to, jaká byla 
vzájemná úcta těch obyčejných lidiček, kteří 
chodili na divadelní představení a těch, kteří 
divadlo pro ně hráli. Pan Hrušínský svou 
tvořitelskou silou jednoznačně patřil mezi ty, 
co své počínání řešil přes cit, hlubinu krásy, 
smyslu a pravdy a ve stejném pojetí viditelně 
řešil i prožívání svých Vánoc. 
Takže to je ode mne dnes úplně vše – jen bych 
Vám všem ještě popřála, abyste si u svých stolů 
na Štědrý večer rozřízli jablko a z něho se na 
vás usmála dokonalá jadérková hvězdička – to 
totiž bude znamenat, že se za rok opět všichni 
společně sejdete. A také si pro štěstíčko dejte 
jeden druhému nějakou tu šupinku pod talíř. 
Tak šťastné a veselé!

Jana Fafejtová – Praha
***

Josef Lada: Vánoce 1933
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Události v Torontu
Koncerty Petra Lipy

14. a 15. listopadu 2015 se uskutečnily dva koncerty 
slovenského zpěváka Petra Lipy. Jeho první představení 
bylo beznadějně vyprodané a tak posluchači v kostele u sv. 

Václava mohli vidět jeho hodinovou show. Peter Lipa zpíval 
v minulosti s takovými hvězdami jako Luboš Andršt nebo 
Peter Breiner. V Torontu však vystupoval pouze s playbackem, 
což byla škoda, protože, jak se později ukázalo, bylo v sále 
dost dobrých muzikantů a bylo místo pro improvizaci, což 
se potvrdilo v druhé části večera, kdy Lenka Nováková a 
Eliška Latawiec zazpívaly Gershwinovo Summertime z opery 
Porgy a Bess. Z Lipových písniček pak zaujaly hlavně ty, 
které byly na texty Milana Lasicy Balada o štyroch koních, 
či Lipova chvála na lipový čaj.

***

Eliška Latawiec na Nokturnech
Elišku jsme mohli vidět v poslední době několikrát. Na 
začátku září při společném koncertu Masterpieces, v kostele 
sv. Václava, v Novém divadle ve hře Past na osamělého muže, 
během koncertu Petra Lipy a naposledy při Nokturnech v 

městě. Zde vystoupila s klavíristou Ross Inglisem. V první 
části to byla skladba Johanna Sebastiana Bacha Jesus bleibt 
meine Freude. Následovaly skladby Antonína Dvořáka, 
včetně čtyř biblických písní. Z nich nejznámější je Žalm 
23 Hospodin jest můj pastýř. Dvořák jako předlohu použil 
překlad z Bible kralické z roku 1613. V druhé polovině 
zaujala málo známá skladba Petra Ebena Theresiae a Jesu 
Infante. Skladby Bohuslava Martinů z roku 1943 Písničky 
na jednu stránku připomínaly kompozice z pozdější doby, 
kdy žil Martinů ve Švýcarsku. Osobně mám rád z tohoto 
období Otvírání studánek. Kuriozitou je, že oblíbenou 
lidovou písničku Jana Masaryka Dobrú noc má milá, dobrú 
noc, zhudebnil na popud svého nakladatele Fritze Simrocka 
i Antonín Dvořák. Během večera jsme mohli také vychutnat 
sólo Rosse Inglise Dílo 35 Antonína Dvořáka Dumku. 
Elišku Latawiec budeme moci slyšet ještě během vánočních 
svátků při mši Jakuba Jana Ryby Hej mistře, vstaň bystře. 
První koncert se koná v rámci Nokturen 20. prosince 2015 v 
kostele sv. Václava od 17 hodin. Následující dvě provedení 
budou během půlnoční mše ve stejném kostele od 22 hodin 
a bohoslužeb na Hod Boží vánoční v neděli ráno od 10:30. 
Čtvrté představení se koná v Evangelickém kostele sv. Pavla 
(1424 Davenport Rd., Toronto) rovněž na Hod Boží vánoční 
krátce po bohoslužbách ve 12:30.

*** -

Eliška Latawiec a Lenka Nováková v Summertime

Peter Lipa

Nokturna: Ross Inglis a Eliška Latawiec

Filmový festival EU
Letos od 14. do 28. listopadu proběhl v torontském 
kině Royal jedenáctý Filmový festival Evropské 
unie, který uspořádaly konzuláty a zastupitelské 

v odcizené rodině bude pro chlapce štěstím zůstává 
otázkou. Film je také někdy uváděn pod názvem 
Jak jsme hráli čáru.

úřady z 28 zemí EU. Výhodou tohoto festivalu je, 
že jsou zastoupeny i země, které na Torontském 
mezinárodním filmovém festivalu obvykle 
zastoupeny nejsou jako Lucembursko či Malta. 
Polsko naopak přišlo s filmem Tělo Malgorzaty 
Szumowské, který jsme již na TIFFu mohli vidět. 
Česká republika v hlasování diváků skončila na 
pátém místě s filmem Jiřího Mádla Pojedeme k 
moři. Jiřího Mádla známe spíše jako herce než 
režiséra a jeho filmový debut byl příjemným 
překvapením. Desetiletý chlapec Tomáš dostane 
kameru a hraje si na Miloše Formana. Skrytou 
kamerou natáčí své rodiče. Najednou však zjistí, 
že otec s něčím podvádí… Chce zjistit, jestli je to 
obyčejná nevěra. Nic tomu však nenasvědčuje. 
Po detektivní zápletce objeví příčinu. Otec jezdí 
navštěvovat jeho nevlastního tělesně (mentálně) 
postiženého bratra. A nejen to, Tomáš je vlastně 
adoptované dítě. Skutečnost je vlastně krutá, ale 
možná, že by byla krutější, kdyby to byla obyčejná 
manželská nevěra.
Svět dětí byl velice často i v pozadí ostatních 
filmů. Slovenský film  Rukojemník Juraje Nvoty 
je o chlapci, který vyrůstá poblíž československo-
rakouských hranic na slovenské straně. Rodiče 
emigrovali. Prostředí je profízlované. Jeho dědeček, 
kterého hraje Milan Lasica je antikomunista, ale 
vlastní hospodu, kde se scházejí místní opilci, 
pohraničníci i komunističtí papaláši. Do toho přijde 
rok 1968 a rodiče se na jedno odpoledne vrátí. Po 
invazi chlapec odjíždí do Rakouska, když velitel 
pohraniční stráže mávne rukou nad tím, že ho nemá 
dědeček v cestovním pase. Jestli život v Rakousku 

Český film Pojedeme k moři

Slovenský film Rukojemník

Světem dětské prostituce, drog a kriminality se 
zabýval i závěrečný lucemburský film Baby(a)
lone. Francouzský film Divoký život byl natočen 
podle skutečného příběhu, kdy otec unese své dva 
syny a utíká roky před zákonem a žije s nimi v 
přírodě, v horách a v různých komunách na okraji 
společnosti. Film má až křesťanské poselství, kdy 
dochází na přání dětí k odpuštění mezi stárnoucími 
rodiči a k spojení rodiny. 
Již zmíněný polský film Tělo vypráví o komunikaci 
mezi otcem kriminalistou a dcerou, která vyrůstá 
bez matky. Problém dvou generací řeší i portugalský 
film Kočky nemají závrať. Příběh vdovy po 
spisovatelovi, který byl kdysi politickým vězněm a 
literárně nadaného mladíka, jenž se však pohybuje 
se na pokraji zákona. Zajímavé bylo to, že podobně 
jako u nás o době totality, tak i v Portugalsku mladá 
generace nic neví o období Salazarovy diktatury. O 
tom, že spisovatelé byli vězněni, že byla cenzura, 
že v zemi byla negramotnost.
Dalším tématem festivalu byli staří osamocení 
lidé jako tomu bylo ve finském filmu Bručoun 
nebo švédském Domů, kdy se vrací vnučka ke 
své osamělé babičce, aby s ní strávila poslední 
měsíc života. Nelze ani nezmínit rumunský film 
A Love Story, Lindenfeld. Lindenfeld je vesnice v 
rumunském Banátu, kde od osmnáctého století žila 
nejen česká, ale i německá komunita, která byla 
po roce 1945 deportována do Sovětského svazu. 
Dospívajícímu chlapci se podařilo před deportací 
uprchnout a usadit se v německém Frankfurtu, 
kde dosáhne vysokého postavení. V okamžiku, 
kdy se blíží konec života se rozhodl vrátit do své 
rodné vesnice. 

Filmový festival EU tedy nabídl jiné filmy, než na 
jaké jsme zvyklí a také do kina přišli jiní diváci 
než na ostatní festivaly, kteří v hlasování zvolili 
toto pořadí: 1. Admiral (Holandsko), 2.  Cats Don’t 
Have Vertigo (Porutgalsko ), 3. 1944 (Estonsko ), 
4.  The Fox Fairy (Maďarsko), 5. To See The Sea 
(Česká republika).

Aleš Březina
***

Rumunský film: A Love Story, Lindenfeld.
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Požehnané Vánoce
a radost z příchodu Spasitele

přeje

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

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

Vánoce nemáme chudé 
a konec světa nebude

Naši adventní euforii při přípravě prvních Vánoc s vnoučaty, když se naši kosmopolitní synové 
konečně vrátili s rodinami z veliké dálky do Ontaria, nemůže zakalit ani kamarád Zdeněk svým 
alarmováním o konci ne roku, ale světa.
Seděli jsme v kavárně Books&Beans, káva voněla a Zdeněk vzdychal: od masakru v Paříži, kde 
on má přátelé, a následné paniky v Bruselu, kde žijí příbuzní, nelze Zdeňka utěšit z těch konců 
co vyslovuje, konec civilizace, konec světa jaký známe.
Paní Firlová vyslovila povzbudivý lingvistický původ všeslovanského slova KONEC, z 
prapůvodního dějového slova čin, tedy činit, obsaženého ve slovech končit, ale taky slov začít 
a pocit, aby něco mohlo skončit.
A tak furt dokola, dodala, aby smazala Zdeňkovy vrásky z tváře. Sám jsem přidal z jiného úhlu, 
že spočítáná pravděpodobnost teroristického zmaření života je spočítána na jednu z dvaceti 
milionů a člověk má dvakrát vyšší pravděpodobnost zemřít bleskem než teroristou. Ale Zdeňkovo 
bolavé srdce mluvilo hlasitěji než rozum a vidí v těchto dnech jen zmar a kalamitu, kam jen se 
kukátkem televize podívá.
Eva bez milosti začala ze své paměti lovit informace jak lepší je svět, než byl před desítkou let 
a některé její věty jsem si zapamatoval: Bojíme se o život, ale za 20 let se statistika délky života 
prodloužila ze 76 na 79 let a dá se snadno říct, že kdo se dožil 70, ten bude žít dalších 12 let.
Zdeněk se ušklíbl, jakoby tento pokrok neviděl a Eva pokračovala.
Cena benzínu klesá, i když se předpovídal vzrůst. „A to mne má utěšit?“ zavrčel Zdeněk, i když 
do kavárny přijel autem. Tak něco lepšího, navrhla Eva, počet rozvodu klesl za posledních 30 
let o čtvrtinu, i když se předpovídal konec rodiny, a svateb rok co rok přibývá.
„Opravdu?“ vzdychl Zdenek spíš údivem, nikoliv pochybami, což si Eva všimla a pokračovala 
ve chvále: „Před padesáti lety neměla pětina rodin kanalizaci ani pitnou vodu do domu, což si 
dnes ani nedovedeš představit.“
„Nedovedu,“ připustil Zdeněk tónem hospodáře, který ví co je důležité.
Bylo vidět, že hledisko civilizačních úspěchů nestačí, a Zdeněk promluvil o lotrech, kteří nám 
to chtějí vzít, ale Eva mu skočila do řeči slovy: „Oni nám to nechtějí vzít, ale chtějí to mít taky, 
a otočila se ke mně, abych se přidal na obranu civilizace proti lotrům.“
„Největší lotr současnosti je Putin, který za 15 let své podvodné vlády rozdrtil úsilí o samostatnost 
Čečenska, způsobil invazi do Gruzie, rozrušil integritu Ukrajiny a provedl okupaci Krymu. A 
teď se přidal na stranu padoucha Asada v Sýrii a včera vyhrožoval Turecku za sestřelení ruského 
letadla ohrožujícího turecké hranice; a Turecko je členem NATO. Ten lotr Putin provokuje venku, 
aby zklidnil své Rusy před revoltou proti caru Putinovi.“
Sotva jsem dokončil větu, zastyděl jsem se, že vnáším do tohoto slunného adventního dne 
rozvědčíka KGB, který se proslavil tím, že je evropský parchant.
Obrátil jsem se na Evu a připomenul, že musíme koupit balící papír na dárky a doplnit žárovky 
na dvoumetrovém stromu v našem obýváku.
Eva i Zdeněk se společně zasmáli, jak jsem otočil od Putina k nákupům, když oba vědí, že mne 
to první - Putin, zajímá stokrát víc než nákupy a oni dva ještě neměli dopité kafe.
Zdeněk s úsměvem řekl, že se nová vláda hezky ztrapnila, když včera slevila z úmyslu přivézt 
25.000 uprchliků do Vánoc a teď slevila na 10.000 jak chtěl Harper, čímž připustili vítězství 
rozumu na propagandou.
„Takové a podobně kotrmelce od liberálů mne nepřekvapily,“ odfrkla Eva.
„Ani mně,“ řekl jsem, jsa velice zvědavý na cirkus ekologistů v Paříži, přidal jsem se v pohodě v 
kroužku konzervativců, kteří nemají rádi změny doma v rodině ani ve federální vládě, a míníme 
se tomu smát co nejčastěji.
Popřáli jsme si hezkou oslavu Mikuláše a slíbili, že se sejdeme po pařížské konferenci ekologů 
urvaných z řetězu reality.
Venku poletoval sníh a přeji hezké Vánoce všem lidem dobré vůle!

Rosťa Firla – Sudbury
*** 

Faktická poznámka – předvolební sliby podle The Globe and Mail 16. 10. 2015: 
Conservatives: The Conservative government began opening spaces for Syrian refugees in 2013, with the goal 
of taking in 11,300 refugees by the end of 2018. Of those, only about 2,500 had arrived by early September. In 
August, Conservative Leader Stephen Harper promised to bring in an additional 10,000 Syrian and Iraqi refugees 
over four years if re-elected.
NDP: The New Democrats have committed to bringing 46,000 Syrian refugees to Canada over four years if elected. 
However, NDP Leader Tom Mulcair has come under pressure from within his own party to double that number.
Liberals: Leader Justin Trudeau has pledged that, if the Liberals are elected, they would resettle 25,000 Syrian 
refugees by Jan. 1.
Reality: The government will identify all 25,000 refugees to come to Canada by December 31, 2015. Of those 
selected, the target is to have 10,000 Syrian refugees arrive in Canada by the end of this year, and the remainder 
to arrive by the end of February 2016.

***-

Migrace
I já mám problém s migrací. Jako ten starý indián mezi dvěma puky z dýmky míru….. Taky jsme 
to podcenili …Mám problém s migrací těch, kteří začali před léty v Americe vyměňovat sklíčka a 
whisku za zlato a v tom procesu vyvraždili původní obyvatelstvo. Následovně zničili v té zemi, co se 
dalo, a jejich země se stala perfektně organizovaným militaristickým státem a pod ideologií bourání 
států (kromě ovšem jejich vlastního) začala pronikat zpět do Evropy pomocí té samé finty. Vyměňuje 
potištěné papírky za naši půdu, za naše pracovní místa a za naši budoucnost.
Zatímco našinci poslouchají Jamaturu s čínskou čelenkou, který jako moravský nacionalista burcuje 
lidi proti uprchlíkům, pilní lupiči vedení Babinským, známým to lotrem ze Špilberku, vzali kontrolu 
nad veškerou ornou a využitelnou půdou, tedy tou co zbyla, když Kablousek, kající se hříšník, dal naší 
církvi za odpustek to, co bylo naše. Mezitím Monsanto vlastní téměř celou ornou půdu Ukrajiny a brzy 
budou u nás a naše děti budou ještě více nemocné ze všech těch herbicidů. Náš jediný omnipotentní 
Protektor Šapéro, dejž mu křesťanské nebe život věčný, buduje hradby proti našim odvěkým nepřátelům 
-slovanům-, které budou průchodící jenom pro vyvolené. 
A my si fandíme, jak jsme moudří a jak opravdu nemáme rádi ty muslimy a jiné pronárody. A jak 
ubráníme náš stát proti všem, stát, který jsme si však dávno nechali ukrást.
A až budu stavět za pár dní betlémek, nezapomenu na pět minut nenávisti ke všem uprchlíkům ze 
středomoří.

Aleš Macháček – Londýn
*** -
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Zemřel dr. Jiří Začal 

Dne 3. prosince 2015 zemřel v okruhu svých blízkých 
v Hospicu v Huntsvillu můj manžel zubní lékař 
dr. Jiří Začal. Byl milovaným bratrem, laskavým 
otcem, dědečkem a tchánem. Jako zubař působil 
přes padesát let. Před odchodem do krátké penze 
na Muskoce měl ordinaci v Mississauze. Oslava 
jeho života se koná 12. prosince 2015 v 11 hodin v 
římsko-katolickém kostele Nanebevzetí sv. Marie v 
Huntsvillu. Místo květin můžete dát dar Huntsville 
Hospicu (705-789-6878) nebo místní St Vincent de 
Paul Society.

Jarmila Začalová – manželka
***

Oskar Kokoschka – Jiří Tomiška a Josef Čermák
Nevím proč mne napadlo jméno Oskara Kokoschky mého 
oblíbeného malíře při odhalování portrétu Josefa Čermáka na 
Torontské univerzitě. Oskar Kokoschka (1. března 1886, Pöchlarn, 
Dolní Rakousy — 22. února 1980, Montreux, Švýcarsko) byl 
rakouský malíř, ilustrátor a grafik, kromě toho ale i spisovatel a 
autor divadelních her (dramatik). Nejznámější jsou jeho intenzivní 
expresivní portréty, u kterých se snaží vystihnout psychiku a emoce 
modelu, a malby krajin, především množství městských a krajinných 
panoramat. Jeho tvorbu ovlivnila vídeňská secese, německý 
expresionismus a fauvismus. V malbě používá syté barevnosti, 
energické tahy štětce, deformaci figur (wiki).
Portrét Josefa Čermáka není ani v sytých barvách. Dokonce ani 
nevidím energické tahy štětce, ale přesto v něčem tvorbu Oskara 
Kokoschky připomíná. V Buzkově síni Munkova centra se odhalení 
zúčastnila řada krajanů, přátel Josefa Čermáka i zástupců univerzity. 
Zde jsou slova Josefa Čermáka při odhalení portrétu:

Since I am in a thanking mood and am not quite sure if we ever thanked 
the Univesity of Toronto and the other organizations and individuals 
for the celebration of our native country’s seventieth birthday, let 
me thank them all now. That celebration included  a seminar at 
the University of Toronto entitled Czechoslovakia – 1918 to 1988. 
Seven Decades from Independence organized by Gordon Skilling 
and attended by leading scholars from some twenty universities 
and other institutions,  including Yeshayahu A. Jelinek from Ben 
Gurion University of the Negev and Vilém Prečan, Documentation  
Centre for the Promotion of Independent Czechoslovak Liteature. A 
reception was held at the Thomas Fisher Rare Books Library, where 
Luba Fraštacký arranged an exhibition of the Special Collection of 
the Petlice and other independent literature.
CBC Radio featured a five-part program written by one of the most 
outstanding CBC writes, John Reeves, who was fascinated with 
Czechoslovakia since 1968.  The reason for his prolonged interest 
in Czechoslovakia: “What was going on there was in my view – and 
in the view of many – as important a movement as the Reformation 
had been in the medieval period.”  “The regime regarded me   as 
a hostile journalist, but I consider myself a lover of the country.”
A concert organized by Josef Čermák featured pianist Antonín 
Kubálek, composer Oskar Morawetz, Slovak soprano Maria Mattei, 
her daughter, a semi-finalist in the Singing Stars of Tomorrow, 
Nina Mattei, pianist Dagmar Rydlová and cellist Vít Fiala. The  
guest speakers were Chaviva Hošek (then a member of the Ontario 
Government), Věra Fraštacký and  one of the last living Russian 
Legionnares, Major Rudolf Hásek.
 Then there was the meeting between Professors Gordon Skilling 
and Cathryn Feuer and Josef Čermák, representing The Czech 
and Slovak Association of Canada, at which it was decided to 
introduce a Czech and Slovak laguages and Literatures Program at 
the University of Toronto, with the Czech and Slovak Association 
agreeing to make a contribution towards payment of the costs. At 
that time, negotiations were also going on regarding establishment 
of the Centre for Russian, European and Euro-Asian Studies in the 
Munk Centre. I recall professor Bob Johnson. at that time reponsible 
for such matters, making decisions which affected us all. One of 
his decisions was not to move the lecture room named after Frank 
Joseph Scheybal at the Unversity Library. Money was needed – in 
addition to what Peter Munk was prepared to contribute. These 
are the people who came up with  it: Karel Buzek, Josef Čermák, 
Rudolf and Věra Fraštacký, J. Kukula, Mr. and Mrs. Jan Papež, Vasta 
Scheybal, Mr and Mrs. Steinsky. They may have saved the project. 
More recently, seizable donations were received from a younger 
generations: Cvachovec Foundation, Georgina Steinsky, Milan 
Kroupa, Hanuš family, David Plch (Prague lawyer). Thanks to all.“

*** 
A ještě na čem Josef Čermák, který nedávno oslavil 91. 
narozeniny pracuje nyní: Časem nabídneme krajanskému tisku 
ukázku z 3. (posledního) vydání knihy It All Began With Prince 
Rupert… The Story of Czechs and Slovaks in Canada, která má vyjít 
někdy na jaře. Poněvadž kniha je určena především pro univerzitní 
knihovny v Evropě a Severní Americe, objednaný počet pro normální 
prodej bude záviset na počtu objednávek. Je zajímavé, že letos máme 
několik objednávek na tři výtisky, zřejmě pro děti. Máte-li zájem, 
prosím, přihlaste se.  Dnešní ukázka z knihy je o Masarykovi a jejím 
autorem je americký profesor S. Harrison Thomson: He  (Masaryk) 
came from one of the smallest and almost unknown peoples of 
Europe... But size is not quality, and history ultimately judges 

„Ladies and gentlemen, but most of all friends, I  am not vain enough 
to assume that the hanging of my portrait is a deserved honour. 
Rather I see it as an act of kindness and because I see kindness 
as the finest human quality, I am deeply grateful. The story of the 
portrait is actually much more interesting than the person depicted 
in the portrait. It started – as quite a few things in our community  
often do – with Zuzana Hahnová . Apparently, some time ago, she 
saw Dr. Josef Škvorecký and me sitting on a bench and talking. 
Since she is a lady of action, she took a photograph. Some years 
later, she showed it to her friend, a brilliant practitoner of the art 
of electronics but also a talented painter, Mr. Tomiška The next 
thing I heard was that they cut the photo in two and Mr Tomiška 
used my half to paint my portrait which he offered to Professor 
Robert Austin. Professor Austin - surely after consultation with 
his colleages - accepted and here we are. I would like to thank all 
who brought this matter to such an incredible ending: to Zuzana 
Hahn for all the things I already  mentioned, to Mr. Tomiška for 
taking the risk with his reputation, to Professor Austin for risking 
his career.  But also to the distinguished Czech historian,Vilém 
Prečan, for allowing me to use the most benevolent and  eloquent 
assessment of me in the letter he sent me for my 90th birtday, a 
possible explanation why anyone would want to paint me. So thank 
you all. I am your debtor.

quality. Fifth-century Greece was small, even in its own day, but it 
produced men and ideas, a society, and a culture we humbly envy 
and admire today… The Czech and Slovak peoples have a spiritual  
tradition which may be regarded as unique among the peoples of 
Europe, whether Slavic or non-Slavic. Whereas the heroes of most 
of the peoples of Europe are their great conqueros – Charlemagne, 
Napoleon, Frederick Barbarosa, Frederick the Great,  Gustavus 
Adolphus, Peter the Great – the heroes of the Czechs and Slovaks 
are men of sensitive heart and mind. The greatest is John Hus, a 
religious reformer, a lover of truth...
Kniha bude mít stovky fotografií a  500 stránek.

Josef Čermák
***

Josef Čermák před svým portrétem od Jiřího Tomišky

Mladí hokejisté do Kanady
Chtěl bych upozornit, že tento týden začne v Ontariu, 
jmenovitě v Coburgu  World Junior A Hockey Challenge, na 
který Hockey Canada zve nejlepší juniory U18 z hokejové 
silných zemí – Kanada (postaví dva týmy – Canada East and 
Canada West), USA, Rusko, Česká Republika, Švýcarsko. 
Jde o akci srovnatelnou s mistrovstvím světa juniorů, z 
pohledu severní Ameriky možná ještě významnější, protože 
ji organizuje Hockey Canada, ne IIHF a zúčastní se jí tři 
týmy ze severní Ameriky a tři z Evropy. Českou reprezentaci 
U18 vede legenda českého hokeje Robert Reichel, spolu s 
dalšími skvělými bývalými hokejisty Jiřím Lálou a Patrikem 
Augustou.
Přípravný zápas sehrají ve Welingtonu, ONT v pátek 11. 12. 
2015 od 15.00 proti týmu OJLH All Stars. Vlastní turnaj 
zahajují v neděli 13.12.2015 v 13:00  v Cobourgu, Ontario 
proti Canada West, v pondělí 14.12.2015 je na pořadu zápas 
ČR-USA.

Slí
***
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Zemřel náš spolupracovník Jaroslav Kirchner
S Jaroslavem Kirchnerem jsem se seznámil 
v prosinci roku 1989. V té době to v 
Československu vřelo. Od listopadových 
událostí neuplynul ani měsíc. Starý režim 
již nefungoval a nový neměl žádná pravidla. 
Krásná revoluční doba. Pamatuji se, že jsem 
jel taxíkem a když jsem chtěl platit, tak 
taxikář řekl: „Dnes je to pro vás zadarmo!“ 
Svoboda pronikala všude. Když jsem přišel 
na fotbal, některé novináře jsem již znal, 
třeba ze Zimních olympijských her v Calgary. 
Jiné jsem viděl po prvé. Pouze jeden z 

tenisu - z Wimbledonu, z Davis Cupu či 
Poháru Federace; z mistrovství světa v hokeji, 
z důležitých fotbalových zápasů. Vždy až 
netrpělivě volal, kdy mám uzávěrku a když 
něco slíbil, tak to splnil. Naposledy poslal svůj 
příspěvek z Wimbledonu letos v létě. Hovořili 
jsme o tom, že pro naše čtenáře byl zajímavý 
také Kanaďan českého původu Vašek Pospíšil 
a on mne poprosil, abych to do jeho článku 
doplnil, což jsem učinil. Netušil jsem, že v 
tu chvíli již bojuje s akutní leukemií, které 
16. listopadu 2015 podlehl. Bylo mu 62 let. 
Jako novinář pracoval v denících Svoboda 
a Zemědělské noviny, v Československé 
tiskové kanceláři (1978 - 1988), slovenském 
Športu, Novinách, Expresu, Tenis revue, 
Stadiónu nebo Večerníku Praha. Byl 
autorem dvou desítek knih: o hokejových 
legendách jako Ivanu Hlinkovi, Vladimíru 
Růžičkovi, bratrech Holících, či boxéru 
Lukáši Konečném nebo i fotbalovém trenéru 
Františku Strakovi. Poslední dvě knihy, které 
napsal letos, byly Desátý svátek hokeje o 
letošním Mistrovství světa v hokeji v Praze 
a Ostravě a s Pavlem Procházkou a Zdeňkem 
Pavlisem dokončil knihu o Mistrovsví Evropy 
do hráčů do 21 let EURO 21 – ČESKO 21. 
Jaroslav Kirchner zemřel krátce po tom, 
co české tenistky vyhrály letošní Pohár 
Federace, o kterém v minulosti pro Satellite 
s takovým nadšením vždy psal. Letos jsme 
již jeho reportáž nedostali, takže přinášíme 
alespoň fotografii, kterou nám poslal pan 
Fojtů ze Vsetína. 

Aleš Březina
***

nich však přišel ke mně a řekl: „Já s vámi 
udělám interview pro bratislavský Šport!“ 
A rozhovor skutečně druhý den vyšel pod 
názvem: Novinář ze Svobodné Evropy na 
Slavii. Pod rozhovorem v té ještě ne zcela 
jisté době byl podepsán Jaroslav Kirchner. 
Od té doby jsme se pravidelně potkávali při 
mých návštěvách v Praze a Jaroslav Kirchner 
se spolehlivostí profesionála posílal Satellitu 
pravidelně sportovní příspěvky hlavně z 

J. Kirchner (vlevo) s K.Gutem 
Foto: tyden.cz

FED CUP Praha 2015  

Až poslední čtyřhra, v které zvítězila dvojice Plíšková-Strýcová nad Ruskami Pavljučenkovová-Vesninová rozhodla 
o devátém vítězství českých reprezentantek ve finále Fed Cupu 4:6, 6:3 a 6:2 a celkovém vítězství 3:2. Vítězné 
tažení byť z větší části zraněných hráček českého týmu se nakonec podařilo dotáhnout do vítězného konce a 
získat velmi cennou trofej.  K tenisu mám více jak vřelý vztah, také proto, že šéf českého svazu tenisu, s nímž 
se delší čas znám, Kaderka je ze Vsetína. stejně tak se znám s dalšími osobnostmi českého tenisu nevyjímaje 
Tomáše Berdycha ze sousedního Val. Meziříčí.

news photo Allen Mirko Fojtů- Vsetín
***

Chára nemyslí na penzi
Toronto-Boston 3:4

Od 13. května 2013 je mezi Torontem a Bostonem 
zvláštní rivalita. Leafs tehdy vedli v sedmém utkání 
Stanley Cupu nad Bostonem deset minut před koncem 
4:1. V závěru utkání se Bostonu podařilo vyrovnat a 
v prodloužení Patrice Bergeron zajistil Bruins postup 
do druhého kola. Od té doby je souboj Bruins a Maple 
Leafs vždy něčím zvláštním. Nebylo tomu i jinak tento 
víkend, kdy Maple Leafs sehráli v sobotu vyrovnanou 
partii, připomínající hokej starých časů v Bostonu. 
Teprve v závěru utkání Zdeno Chára dokázal prostřelit 
vynikajícího Reimera a domácí zvítězili 2:0. Poněkud 
jinak se vyvíjela pondělní odveta. Bruins se ujali rychle 
vedení 2:0 brankami Marchanda a Rinalda a zdálo se, 
že ani druhý zápas nebude pro ně problémem. Jenže v 
prostřední části hry Lupul a Komarov vyrovnali na 2:2. 
Byl to opět Marchand, který dostal Bruins do vedení, ale 
po 89 vteřinách již na ukazateli skóre, díky torontskému 
Bozakovi, svítily dvě trojky. Tento stav utkání svítil na 
ukazateli skóre i po 65 minutách, takže následovaly 
samostatné nájezdy a jediný, kdo proměnil byl v pořadí 
třetí střílející David Krejčí, který se poměrně rychle rozjel, 
ale na úrovni kruhů zpomalil a nastalo několikavteřinové 
vyčkávání, které David Krejčí korunoval krásnou střelou 
mezi Reimerovy betony. 
David Krejčí k tomu říká: „Čekal jsem jestli Reimer, 
roztáhne betony, což se stalo a pak bylo pouze otázkou, 
jestli se do té skuliny trefím!“
K rozdílnosti obou utkání byl asistent kapitána David 
Krejčí velice kritický k výkonu Bruins v druhé třetině. 
Totéž potvrdil i bostonský kapitán Zdeno Chára: 
ZCh: Jednalo se o dva úplně rozdílné zápasy. Doma 
jsme hráli lépe než dnes. V dnešním utkání jsme hráli 
dobře pouze v první třetině, špatně v druhé, obdrželi 
jsme góly po chybách které musíme napravit. Nakonec 
jsme vyhráli na nájezdy. Můžeme mít radost z vítězství, 
ale ne z výkonu, který jsme dnes předvedli. 
ABE: V prvním zápas jste vstřelil důležitou první 
branku, mohl byste něco k ní říci?
ZCh: Za stavu 0:0 jsme měli několik dobrých příležitostí. 
Snažili jsme se přečíslit soupeře. Náš pravý obránce 
mne uviděl na hranici kruhu. Vystřelil jsem a puk 
skončil v brance. 
ABE: Je vám 38 let, jak dlouho si myslíte, že může 
hokejista vydržet hrát profesionální hokej v NHL?
ZCh: Pokud budu stačit, myslím si, že tam nejsou 
žádné limity. Stále miluji tuto hru, miluji každodenní 
soutěživost. Díky disciplíně se snažím být, v co nejlepší 
kondici. 

Aleš Březina
***

Polák pomohl Sparksovi 
přepsat historii

Toronto-Edmonton 3:0 
Trenér hokejistů Toronta Mike Babcock dal důvěru až 
třetímu brankáři Garretu Sparksovi a tento tah se vyplatil. 
Dvaadvacetiletý Američan se stal prvním brankářem v 
torontské historii, který debutoval s čistým kontem. K 
tomuto úspěchu mu pomohla i výborná obrana Maple 
Leafs, kde hráli Roman Polák a Martin Marinčin, který 
pochází z Košic.
Poprvé nastoupil Garret Sparks, jaké to bylo pro 
mužstvo?
Myslím si, že jsme necítili žádnou nejistotu, spíše 
zodpovědnost. Chtěli jsme mu pomoci. Nakonec vychytal 
nulu, takže jsem rád i kvůli němu.
Když na konci utkání je na ukazateli skóre nula, tak je 
to nejen dobrá vizitka pro brankáře, ale i pro obranu...
Asi nám to vyšlo. Možná také proto, že jsme měli nového 
gólmana. Nejen obrana, ale celý tým hrál dobře hlavně 
v obranném pásmu.
Máte v obraně slovenského kolegu Martina 
Marinčina. Mohl byste o něm něco říci?
Je to vynikající hokejista, který dokáže přesně nahrát. 
Když hrajeme spolu, tak já mám defenzivní roli a on 
rozehrává puk.
Čím se liší systém nového trenéra Babcocka od 
předchozího?
Je to hlavně o detailech a Babcock na nich bazíruje. 
Pracujeme na tom během tréninku. Samotný systém 
se změnil. Je více agresivní. Stále se bruslí a nakonec 
jsou z toho i nějaké šance. To, co jsme hráli loni, asi ani 

nebyl nějaký systém. Zkrátka jsme nedodržovali úkoly 
trenérů. Letos přece jen přišla disciplína a všichni hráči 
musí dodržovat příkazy, které mají.
Začátek sezóny byl rozpačitý, dokonce jste v prvních 
dvou utkáních nehrál...
To už je za námi. Vyříkali jsme si to s trenérem. Jednotlivé 
zápasy jsme nestačili dotáhnout do vítězného konce, ale 
hráli jsme podobný systém jako nyní.
Sehráli jste několik smolných zápasů. Inkasovali 
jste v závěru utkání. Jak se to podepsalo na psychice 
mužstva?
Myslím si, že se to nepodepsalo. Tohle se stává, ale 
hráče to nesmí ovlivnit. Do každého zápasu se musí jít 
s čistou hlavou.
Je zde v Torontu větší tlak od médii než byl třeba 
v St. Louis?
Tady to je trochu silnější. Ale já s tím nemám problém. 
Dokáži se proti tomu obrnit.
Dá se říci, že tento zápas byl nejlepší v této sezóně?
Hráli jsme dobře, ale nevím, jestli byl nejlepší. Pořád 
je co napravovat.

Aleš Březina (Toronto), Sport.cz 
***Eliáš je rád, že je opět na ledě

Toronto-New Jersey 3:2
Až samostatné nájezdy rozhodly o vítězi úterního zápasu 
v Torontu. Ve vyrovnaném střetnutí nastoupilo Toronto 
opět se svým třetím brankářem Garretem Sparksem, 
kterému kryl záda čtvrtý brankář Antoine Bibeu. 
Skutečností je, že se Sparksovi zápas vydařil a byl opět 
vyhlášen nejlepším hráčem utkání, přestože inkasoval 
již po 84 vteřinách hry, když Stepniak tečoval Moorovu 
střelu, kterému nahrál Patrik Eliáš. Byla to letošní 
čtvrtá Eliášova asistence a 615 v NHL. Patrik Eliáš byl 
draftován mužstvem NJ Devils již před 21 léty v roce 
1994 a po celou tu dobu působil v NHL v jednom týmu. 
Jelikož byla i výluka v NHL, odehrál za New Jersey 17 
sezón. Vstřelil 407 branek a toto je jeho 1022. bod v 
kanadském bodování. 
Na druhé straně torontský Roman Polák si připsal kuriózní 
asistenci. Nahrál ve středním pásmu Parenteauvi, který 
vyslal za modrou čárou plachtivou střelu na Schneidrovu 
branku. Puk dopadl těsně před brankáře New Jersey 
na hranu a odrazil se přesně na opačnou stranu než ho 
hostující gólman očekával. V druhé třetině šlo do vedení 
Toronto van Riemsdykem, ale Palmieri z levého křídla 
vyrovnal na 2:2. 
Jelikož se ani po prodloužení při hře tři na tři nic 
nerozhodlo, následovaly samostatné nájezdy. Patrik 
Eliáš mohl ve čtvrté sérii rozhodnout, ale torontský 
brankář Sparks ho vychytal. Dlouhodobě má Eliáš při 
samostatných nájezdech padesátiprocentní úspěšnost. 
V páté sérii pak rozhodl torontský Kadri, že oba body 
zůstanou v Torontu. 
Po utkání jsme se zeptali nejstaršího hráče New Jersey, 
jestli dokáže sledovat ještě statistiky, kolik zaznamenal 
v NHL branek, asistencí, kolikátou sezónu hraje v NHL?
PE: Sezónu to vím bezpečně, ale asistence a ostatní 
statistiky tolik nesleduji. Pro mne je důležité, že jsem 
opět na ledě zpátky, že zranění, s kterým se potýkám 
v posledních letech se vyléčilo natolik, že mohu hrát 
NHL a užívám si to. 
ABE: Jaké to bylo zranění? 
PE: Mám trochu problém s kolenem. Již to trvá dva až 
tři roky, takže je to dlouhodobé. Teď je to ve stavu, kdy 
mohu hrát na této úrovni, což nebylo před začátkem 
sezóny a mám radost z každého momentu na ledě, z 
každého zápasu. 
ABE: Když jsme u těch zranění, jak to vypadá s 
Jiřím Tlustým? 
PE: Jirka se potýká se zraněným ramenem, již začal 
trénovat a doufejme, že se brzy vrátí. 
ABE: Jednalo se o váš osmý zápas v této sezóně, 
hrál jste naplno? 
PE: Zatím se necítím herně na sto procent. Fyzicky 
je to náročné, protože jsme hráli během jedenácti dnů 
šest zápasů, což je namáhavé pro každého hráče a 
pochopitelně i pro mne. Vím, že mám, co zlepšovat. 
ABE: Samostatné nájezdy, nevadilo vám malé vytížení 
v prodloužení?
PE: Byl jsem tam na jedno střídání tři na tři. Ten 
samostatný nájezd se mi nepovedl a puk mi sjel z hokejky, 
takže jsem ho už nemohl zvednout. 

Aleš Březina
*** 

Evropská liga
Pouze Sparta postupuje 

Do závěrečných bojů EL se z českých celků probojovala 
pouze Sparta. V závěrečném utkání na Kypru 
prohrávala sice až do 63. minuty s Apoelem Nikosie 
0:1, pak však brankou Juliše a dvěma góly Lafaty 
otočila skóre a zvítězila 3:1. Plzeň, která již neměla 
naději na postup hrála v 90. minutě s pátým týmem 
španělské ligy Villarrealem 2:2.  V poslední minutě 
se dočkala zásluhou Hořavy  třetí trefy. Vítězná však 
nebyla, neboť Bruno v posledních vteřinách nastavení 
vyrovnal a Plzni tak výhru sebral. Pro českého mistra 
tak mohlo být útěchopu alespoň to, že neskončil 
ve skupině poslední. Dramatické utkání se hrálo v 
Liberci. Fotbalisté Liberce dotáhli své účinkování ve 
skupině Evropské ligy až k velkému domácímu finále, 
potřebné výhry nad Marseille se však v závěrečném 

zápase u Nisy nedočkali. Olympique si výhrou 4:2 
pojistil postup. Slovan v soutěži končí, za pohárový 
podzim mu ovšem patří velká poklona. Marseille 
vedla již v Liberci 3:0, ale domácí nejprve Bakošem z 
penalty a pak Šuralem snížili na rozdíl jediné branky. 
Vyrovnat se jim však nepodařilo. V závěru Ocampos 
pojistil hostum vítězství a postup do dalšího kola. 

***

Mezinárodní zápasy
Čeští i slovenští fotbalisté si již zajistili postup a tak 
využili přestávky k přátelským utkáním. Češi nejprve 
porazili Srby a trenér Pavel Vrba dovedl fotbalovou 
reprezentaci k výhře 4:1. „Jsem rád, že i po nepříliš 
vydařené první půli zůstali diváci trpěliví. Myslím, 
že jsme je v závěru o to víc potěšili,“ pochvaluje 
si kouč atmosféru na vítkovickém stadiónu během 

prvního přípravného duelu na EURO 2016. České 
fotbalové reprezentaci se poslední duel roku proti 
Polsku nepovedl. Tým trenéra Pavla Vrby se už 
nedokázal zvednout z katastrofálního začátku. 
Podle Sport.cz si na hřišti nejhůře počínali stopeři 
Václav Procházka s Markem Suchým. Pochvalu při 
porážce 1:3 zasloužili jen Jaroslav Plašil se střelcem 
jediného českého gólu Ladislavem Krejčím. Slováci 
pro nikoho teď nejsou příjemným soupeřem. Ani 
pro přímé konkurenty, na něž mohou narazit během 
evropského šampionátu, kam sami teprve poprvé v 
historii postoupili. Fotbalisté Slovenska to potvrdili 
závěrečnými letošními zápasy. V Trnavě porazili 
Švýcarsko 3:2 a v Žilině pak Island 3:1. V úterý jim 
přitom chyběly opory jako Škrtel, Hamšík, Kucka 
či Hubočan.

***

Synot liga
16. kolem se skončila podzimní část Synot ligy. Na čele 
zůstala Plzeň, která zdolala Duklu 3:0. Druhá Sparta se 
trápila v Ostravě a za celý zápas vystřelila pouze jednou. 
Lafatova střela však skončila v brance, zatímco dobře hrající 
Baník odešel s prázdnou. V utkání o čtvrtou příčku sice vedla 
Slavia v Liberci brankou Zmrhala, ale v druhém poločase 
Bakoš a Pavelka otočili skóre. Bohemians sice prohrávali 
0:1 s Jabloncem, ale během tří minut v druhém poločase 
dokázali otočit skóre. Tabulka: 1. Plzeň 38, 2. Sparta 35, 3. 
Mladá Boleslav 29, 4. Liberec 29, 5. Slavia 26, 6. Zlín 24, 
7. Brno 22., 8. Jablonec 20, 9. Příbram 20, 10. Slovácko 20, 
11. Dukla 19, 12. Teplice 18, 13. Bohemians 16, 14. Jihlava 
16, 15. Olomouc 15, 16. Ostrava 4.

*** 
Slovenská Fortuna liga - tabulka po 19. kole: 1. Trenčín 
48, 2. Slovan 41, 3. Myjava 35, 4. Žilina 33, 5. Dunajská 
Streda 28, 6. Trnava 28, 7. Senica 25, 8. Ružomberok 24, 
9. Zlaté Moravce 19, 10. Michalovce 15, 11. Podbrezová 
13, 12. Skalica 10. 

***

Obituary/Sport
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Rosti 
Brankovsky 

Broker 
Jedinečné služby

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.

Humor

Air Canada Rouge starts flying non stop to Prague the 29th of May to 
the 29th of September 2016.

 Departures to Prague are Wednesday, Friday and Sunday, and Prague 
to Toronto would be Thursday, Saturday and Monday.

 Fights are available for booking now.

Veselé Vánoce, 
pohodu od Vánoc do konce roku

a hodně štěstí v roce příštím
přeje 

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9575

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.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

Balada pro miliony Čechů
(na melodii „Zahučaly lesy...)

Zahučal mi mobil,
zahučal mi ajped,
co by na to řekl
můj slovutný praděd. 

Chtěl jsem volat do Loun,
špatně jsem pochodil,
tak sem ten svůj ajfoun
do vody zahodil. 

Ešče se ten laptop
ve vodě obrátí,
není jako za dob
ztraceného mládí. 

Zlobí mě kompjutr,
ímejl poslat nechce,
hodím po něm šutr,
vyřeším to lehce. 

Už se mnou nemluví
ani slečna Siri,
pochytila asi
virtuální viry. 

Rozčet sem si íbuk,
došly mi baterky,
byl sem z toho Azbuk,
šel sem do Večerky. 

Ve Večerce praví:
„Baterky nemame,
ale na tu vifi
hned vás napojime. „

Byl jsem tam až k ránu,
signál se nám tratil,
bez konce románu
domů jsem se vrátil. 

Teď tu sedím schlíplý,
smutek chcu zahánět,
všecky bajty scíply,
ten blbý inter-nět!

Ján Gaboš z Orlího Potoka

Hlášky pro dobrou náladu
Děti na táboře: „Nemám nic proti stezkám odvahy, ale 
jít mimo dosah wi-fi, je už trochu moc...“

***
S manželkou si často vyměňujeme názory. Já přicházím 
se svým a odcházím s jejím.

*** 
Když žena říká „Cože?“, tak není hluchá. Je jen milá 
a dává ti šanci říct svůj názor lépe, nebo-li opačně…

*** 
„Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních 
zaměstnanců nevyplnil anonymní dotazník.“

***   
Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro 
věčné mládí. Jde o recidivistu, který za to byl trestán 
již v letech 1721, 1845 a 1926.

*** 
Dostal jsem nějaký prášky na tu moji paranoidní 
schizofrenii, ale nežeru to. Myslím, že ten doktor po 
mně jde.

*** 
V životě je potřeba se pro něco zapálit.V krematoriu 
už bude pozdě.

*** 
Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do 
práce zvolá: A pozítří už máme středu!“

***
 „Vegetarián“ je starý indiánský výraz pro „špatný lovec“.

*** 
Kdo chce psa jíst, hůlky si vždycky najde.

*** 
 Včera ve 3 hod. v noci u mě zvonil soused. Normálně 
přišel ve 3 hod. v noci a zazvonil! Sem se tak lekl, že 
mi málem vypadla vrtačka z ruky.

***
Jsem jako džin ... Zjevím se všude, kde se otevře láhev.

***

Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané 
hovory od Járy Cimrmana.

*** 
 Víte, kdy kuře naposled pípne? - V Tescu u pokladny.

*** 
 Muži mají také city. Například cítí hlad.

***
 „Podle mě nemůže být pravda, že na Měsíci není život. 
Jedna známá odjela na měsíc na dovolenou a vrátila 
se těhotná.“

***
 Nikdy se nevzdávej svých snů. Prostě spi dál.

***
Proč ženy vždy vědí, kde co je? Protože to tam přendaly 
z místa, kde to bylo.

 ***
„Seznámila jsem se s perfektním chlapem. On měl peníze 
a já zkušenosti.“
„A jak to dopadlo?“ „Teď mám peníze já a on zkušenosti.“

***
Facebook spadl a nefunguje. Produktivita práce po celém 
světě stoupla o tisíce procent.

 ***
„Proč jdeš vždycky na balkon, když tvá žena zpívá?“ 
„Aby si nikdo nemohl myslet, že ji biju.“

***
Život je jako bonboniéra. Tlustým lidem nevydrží dlouho.

*** 
Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou obezitou 
žije déle než muž, který se o tom zmíní.

***
Chytré telefony, chytré hodinky, chytré oblečení, chytrá 
auta ... jen ty lidi jsou čím dál blbější.

*** 
Baví se dva kapři a ten jeden se ptá: „Věříš na život 
po Vánocích?“

***


