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Koncerty Borise Krajného ve Vancouveru a v Torontu

Boris a Milo‰ Krajní po koncertû v Torontu v kostele svatého Václava, kdy zaznûly skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Josefa Suka, Bedfiicha Smetany a
Klementa Slavického. O koncertû ve Vancouveru je zpráva na‰eho zpravodaje Vladimíra Cíchy.
Dal‰í koncert z cyklu Nokturen bude 1. prosince  od 17 hodin na Masaryktownu v restauraci
Praha, kdy vystoupí jazzman Drew Jureãka.

Vancouversk˘ koncert se konal v sobotu 2. 11. 2013 v Canadian Memorial Church
v produkci dr. V. Neumana a vancouverské odboãky âSSK. V bohatém programu
vystoupil The Great Moravian Choir a klavírní virtuos, krajanÛm jiÏ dobfie znám˘,
Boris Krajn˘.
Aã milovník hudby, nemám dostateãného hudebního vzdûlání, abych mohl o
zajímavém a bohatém hudebním programu referovat zasvûcenû, takÏe do odborn˘ch
úvah se pou‰tût nebudu a sdûlím jenom své pocity a názory.
V první ãásti vystoupil dnes uÏ jedenáctiãlenn˘ pûveck˘ sbor pod vedení Pavola
Simomãice. Dirigent mÛÏe b˘t právem hrd˘ na v˘sledek snad jen více neÏ rok trvající
práce, coÏ se projevilo ve sborovém provedení ãesk˘ch a slovensk˘ch lidov˘ch
písní pûti autorÛ (Dvofiák, Eben, Moyzes, Hronek, Smetana) stejnû jako sólistky,
mezosopranistky Dany Cline. Zazpívala s nesmírn˘m citem nároãné Dvofiákovy
Biblické písnû Opus 99.
NeÏ spokojení posluchaãi mohli se o pfiestávce vûnovat kulinárním poÏitkÛm u
bohaté tabule, ke klavíru usedl Boris Krajn˘. Osobnû jsem jej vidûl vystupovat ve
Vancouveru nejménû pfied jedenácti lety v recitálu Harmony, kdy hrál dílo ZdeÀka
Fibicha. V první ãasti svého programu pfied pfiestávkou hrál nesmírnû obtíÏného
Ludwiga van Beethovena (Piano sonáta No 31 v C dur, op. 53 Waldstein, Allegro
con brio, Adagio molto). Po pfiestávce pak díla Josefa Suka (1874-1935), Frederika
Chopina (1810-1849), Antona Rubinsteina (1829-1894) a Bedfiicha Smetany
(1824-1884). Bravurnû, technicky dokonale a jsem si jist, Ïe i mnohem zdatnûj‰í
odborník v klasické hudbû byl stejnû spokojen a uchvácen pfiednesem Borise
Krajného, kter˘ se nijak nedal vyru‰it potleskem mezi vûtami, coÏ v pfiípadû
nároãného repertoáru není vhodné, a odmûnil nad‰ené posluchaãe dvûma nesmírnû
technicky nároãn˘mi pfiídavky: skladbami Manuela de Fally (1876-1946) a Klementa
Slavického (1910-1999).
ProtoÏe bûhem shora zmínûného vystoupení pfied léty, pofiádaném tehdej‰í na‰í
vancouverskou agenturou Art Pacific Production, pan Krajn˘ projevil pfiání trochu
na piano cviãit a k tomu do‰lo na na‰em pianû, o pfiestávce jsem si dovolil pana
Krajného pozdravit. KdyÏ si tak dokonale pamatuje neuvûfiitelnû bohat˘ repertoár,
nepfiekvapilo, Ïe si pamatoval po tolika letech i mne. V závûru kratiãkého setkání
jsem projevil obdiv k muzikální pamûti virtuosÛ klasické hudby.

„No, jen se podívejte, jak ptáci odletí do Afriky a zase se vrátí, coÏ to nic není?“ pravil
s li‰áck˘m úsmûvem.
Velik˘ dík patfií organizátorÛm koncertu!

Vladimír Cícha - Vancouver

***

Foto: Maria Gabánková

Dûjiny a listopad
MÛj dûdeãek mûl v obãanském prÛkazu dvû data narození.
Narodil se totiÏ ve Var‰avû v roce 1881 a ta tehdy byla pod
ruskou nadvládou, takÏe tam platil i jin˘ kalendáfi. Úfiedníci z
této situace byli natolik zmatení, Ïe tuto skuteãnost vyznaãili
pomlãkou, jako Ïe se rodil pln˘ch ãtrnáct dnÛ. Díky tomu jsem
na rozdíl od sv˘ch spoluÏákÛ vûdûl, proã byla Velká fiíjnová
socialistická revoluce v listopadu dfiíve, neÏ to paní uãitelka
vysvûtlila. Z celého názvu V¤SR se vytrácelo postupnû jedno
slovo za druh˘m. Nebyla to tedy fiíjnová, ale listopadová.
Nebyla Velká, ale lokální - do‰lo k ní v jedné ãtvrti Petrohradu.
RovnûÏ se dá pochybovat o tom, Ïe byla socialistická a nakonec
nebyla to revoluce, ale obyãejn˘ puã.

Státní svátek 17. listopadu, kter˘ pfiipadl letos na nedûli, zÛstal
jaksi v pozadí. Pfiesto je co slavit. Ten den v roce 1989 padl
komunismus v âechách. Historici se budou dal‰ích nûkolik
století hádat o to, kdo to zpÛsobil a my mÛÏeme mít rÛzné teorie:
Gorbaãov perestrojkou, Carter dÛrazem na lidská práva, Reagan
politikou zbrojení, polská Solidarita, v˘chodonûmecké mírové
hnutí, které vedlo k pádu Berlínské zdi, maìarské ekonomické
reformy, prohraná válka v Afganistanu, neschopnost
socialistického ekonomického systému, nástup nov˘ch
technologií… Zfiejmû to byla souhra v‰ech tûchto okolností.

Pfied padesáti léty 22. listopadu 1963 byl v texaském Dallasu
zastfielen prezident John Fitzgerald Kennedy. V‰ichni pamûtníci
tohoto data si dokáÏí vybavit okamÏik, jak se to dovûdûli. Já
osobnû jsem ten veãer chtûl poslouchat v rádiu MÀaãkovu
povídku Kde konãí pra‰né cesty. Najednou v‰ak pfieru‰ili vysílání
a hlasatelka oznámila zprávu o atentátu. JelikoÏ v té dobû byl

kaÏd˘ den nûjak˘ atentát, nevûnoval jsem zprávû ze zaãátku
pozornost. V okamÏiku, kdy oznámila, Ïe prezident Spojen˘ch
státÛ zranûní podlehl, jsem tomu nemohl uvûfiit. Najednou se
v‰e zmûnilo. Dokonce v rádiu zahráli nûjakou smuteãní hudbu
a pak pokraãovali v programu. V deset hodin jiÏ toto oznámení
bylo na prvním místû ve zprávách. Druh˘ den zprávu o
Kennedyho smrti hlásil i ‰kolní rozhlas. Jako kdyby se na
okamÏik skonãila studená válka. O pár dnÛ pozdûji do‰lo k dal‰í
historické události. Pohfieb amerického prezidenta byl vysílán
âeskoslovenskou televizí. Byl to první transatlantick˘ pfiím˘
pfienos. Ani Svobodná Evropa nebyla ru‰ená. Skupina studentÛ
z umûlecké prÛmyslové ‰koly ‰la Prahou s transparentem Cítíme
s americk˘m lidem.  A mÛj bratr se ‰el podepsat do kondolenãních
archÛ na americkém velvyslanectví.

Zvlá‰tní… Bylo to deset let po Stalinovû smrti a tolik se toho
zmûnilo. Netrvalo dlouho a Nikita Sergejeviã Chru‰ãov byl
nahrazen soudruhy BreÏnûvem a Kosyginem, následoval proces
se SiÀavsk˘m a Danielem a v‰e bylo zase jinak a teãku za
nadûjn˘m obdobím napsal 21. srpen 1968. A opût si v‰ichni, co
jsme to proÏili pamatujeme, co jsme dûlali, kdyÏ jsme se o vpádu
„spfiátelen˘ch vojsk“ dovûdûli.

KaÏdou nedûli v 20:05 vysílá první program âeské televize
seriál âeské století. ReÏisér Robert Sedláãek (objevil se nedávno
v ãeském vysílání TV OMNI) s historikem Pavlem Kosatíkem
(napsal mimo jiné vynikající biografii o Pfiemyslu Pittrovi Sám
proti zlu) ukazuje neortodoxním zpÛsobem dÛleÏité okamÏiky
ãesk˘ch dûjin. Robert Sedláãek mû zaujal sv˘m v˘rokem:
„Nenechme se terorizovat historiky!“ Nebazíruje tedy na tom,

jak vypadal Masaryk, jak vypadala jeho pracovna… SnaÏí se
dopídit podstaty Masarykova my‰lení, jeho víry v Boha, v
pokrok, v západní demokracii. Masarykovi oponenti nejsou
hlupáci, argumentují rozumnû a pfiesvûdãivû. Ve filmu vidíme
právû Masaryka v zoufalství, kdy se mu psychicky zhroutila
Ïena, jedna dcera je s ním v exilu, druhá je ve vy‰etfiovací vazbû.
Jeden ze synÛ, Jan, je ve válce na opaãné stranû fronty a syn
Herbert (coÏ ve filmu není), nadûjn˘ malífi a zároveÀ hokejista,
hráã praÏské Slavie, zemfiel 15. bfiezna 1915 na skvrnit˘ tyfus,
kter˘m se nakazil od haliãsk˘ch uprchlíkÛ v Borové u Poliãky.
Není jisté, Ïe urãité v˘roky v tomto snímku pronesl Masaryk
pfiesnû na tomto místû, ale jsou dÛleÏité jeho my‰lenky a
pohnutky, z kter˘ch vycházel. Robert Sedláãek letos v Plzni
fiekl: „Nenechme se terorizovat historiky, pro mne, abych se
dovûdûl nûco o roce 1951 bylo dÛleÏitûj‰í vidût film Dovolená
s Andûlem neÏ v‰echna prohlá‰ení ÚV KSâ z toho roku.“
Nedávno se mi dostal do rukou dokument z roku 1979 tzv.
Svodky z BorÛ. Pokud by nûkdo vycházel z tohoto pramene, pak
dostane zcela jin˘ obrázek neÏ to, co se na Borech v kriminále
dûlo.

Pamûtníci v Torontu by moÏná nebyli spokojení se
Sedláãkov˘m pojetím Února 1948, moÏná Ïe by jim pfiipadalo,
Ïe opominul dÛleÏité okamÏiky, pochod Národních socialistÛ,
Sokoly, ale o to v seriálu nejde, zrovna tak jako v ãásti o
Masarykovi není období, kdy byl v Americe… Sedláãek se
snaÏí proniknout k tomu, jak tehdej‰í politici mysleli a to je
dÛleÏité.

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

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

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

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

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

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an Tóth.
NejbliÏ‰í bohosluÏby:   8.12. ve 13 hod. a 24.12
v 16:30 .

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

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

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

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

30. 11. (so) 10:00
Bazar kostola sv. Pavla

1424 Davenport Rd.
***

30. 11. (so) 18:00
Kaãacie hody

Restauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga

(kriÏovatka ulic Cawtra a Lakeshore)
***

30. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava

Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Av., Toronto
***

1.12. (ne)  17:00
Nokturna na Masaryktownu
Drew Jureãka - Jazz Quintet

Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.

Tel.: 416/481-7294
***

7.12. (so) 14:00
Mikulá‰ská nadílka  pro dûti

Masaryktown
450 Scarborouth Golf Club Rd.

Scarborough
416/439-4354

***
7. 12. (so) 18:00
Kaãacie hody

Restauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga

(kriÏovatka ulic Cawtra a Lakeshore)
***

8.12. (ne) 11:00
Tradiãní vánoãní trhy

Masaryktown
450 Scarborouth Golf Club Rd.

Scarborough
416/439-4354

***
13.12. (pá) 19:00

Restaurace Praha
Masaryktown

450 Scarborouth Golf Club Rd.
Scarborough
416/439-4354

***
31.12. (út) 19:00

Silvestr 2013
Restaurace Praha

Masaryktown
450 Scarborouth Golf Club Rd.

Scarborough
416/289-0283

***
2014

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

Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.

Tel.: 416/481-7294
***

23. 3. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Duo Ventapane

Martin Karlíãek - piano
Mana Shiraishi -housle

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto

Tel.: 416/481-7294
***

27. 4. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû

Jan Novotn˘ - piano

Toronto

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

Tel.: 416-439-0792

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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

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

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

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

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

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

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

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

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

za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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

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

pfied tím jsou od 12 hodin bohosluÏby.

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

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

# 13- 4.9.2014
# 14 - 25.9. 2014

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

# 17/18 - 18.12. 2014

Sokol Toronto
Vás srdeãnû zve na

Mikulá‰skOU
ZáBaVU

pofiádanou
v sobotu 30. listopadu 2013
Hala kostela Sv. Václava

496 Gladstone Avenue, Toronto
Lístky: $25.00  Studenti : $ 15.00

MoÏnost zakoupení veãefie od 19:00 hod.;
hudba zaãne hrát ve 20:00 hod.

Pfiineste dárky, Mikulá‰ je bude rozdávat!
K tanci hraje skupina Du‰ana Drobného
Ve‰keré informace a pfiedprodej lístkÛ:

Marie Crháková: 416 242 5914
mariecrha@yahoo.ca
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Financial

1 CDN $ 19,27 Kã
1 EURO 27,34 Kã
1 US $ 20,17 Kã
âNB -  20. 11. 2013

Kursovní lístek
100 Kã 5,14 CDN
1 CDN $ 19,45 Kã
1 EURO 1,40 CDN $
1 CND $ 0,71 EURO
1 US $ 1,04 CDN $
1 CND $ 0,96 US $

Universal Currency Converter - 20. 11. 2013

Toto ãíslo jsme dali
do tiskárny

26. 11. 2013 ve 2:00

Pfií‰tí vánoãní dvojãíslo vyjde:

19. 12. 2013
Uzávûrka: 10. 12. 2013

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

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

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

âesk˘ generální konzulát
Czech General Consulate

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

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

Úfiední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
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Milí krajania, krajanky,

vás v‰etk˘ch poz˘vame, na ná‰ uÏ tradiãn˘ tohoroãn˘

Bazár - 2013
Slovenskej Evanjelickej cirkvi a. v.

dÀa 30.novembra 2013, v sobotu ráno od 10 hodiny.
Ako minulé roky, vám opäÈ ponúkame v˘robky mäsiarskej kuchyne: klobásy,
pálivé i nepálivé, jaternice, slaninu, údenú a paprikovú. A tieÏ rezance, rôzne

cukrárske v˘robky, koláãe a zákusky, vianoãné oblátky a iné.
Poãas BAZÁRU 2013 budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej kuchyne a

presvedãiÈ sa tak o ‰piãkovej kvalite na‰ich v˘robkov. Pripravili sme pre vás, i
va‰e pobavenie aj hodnotnú tombolu.

Bazárová hala je v prízemí

 kostola sv. Pavla, Evanjelickej a. v. Slovenskej cirkvi

na 1424 DAVENPORT Rd. -
100 metrov na západ od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin Str.

UpozorÀujeme a prosíme vás, väã‰í nákup si objednajte uÏ teraz.

Tel.: 416/658-9793

DVD
o zboru sv. Pavla

V‰etko to zaãalo pred sedemdesiatymi
rokmi, keì si slovenskí evanjelici zaloÏili
v Toronte svoj cirkevn˘ zbor sv. Pavla. V
päÈdesiat minútovom dokumentárnom
filme sa môÏete dozvedieÈ o ich
cirkevnom, ale aj spoloãenskom Ïivote.
Film predstavuje ich sedemdesiat roãné
duchovné pôsobenie v Toronte, ako aj
rozhovory s dlhoroãn˘mi ãlenmi. Ich
spomienky dokumentujú archívne zábery.
âasÈou filmu je aj pôsobenie slovensk˘ch
zborov - sv. Matú‰a v Smithville a sv.
KríÏa v Kitchener.
Na záver filmu je divákom predstaven˘

aj Evanjelick˘ a. v. cirkevn˘ zbor sw.
Jana v Toronte. DVD v cene 25,00 dolárov
si môÏete objednaÈ na telefónnom ãísle
416/658-9793.

lpk
***

Na‰e internetové
stránky

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

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

www.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF

www.18.satellite1-416.com
www.18.zpravy.ca
www.18.spravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo

O jednotliv˘ch pfiedstaveních
Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL

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

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

Arts/E-mail

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.

CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND

CULTURE

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

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Integrated Medicine Clinic
we provide

Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy

Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment

Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser

Naturopathic Medicine
Acupuncture

Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

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

www.integratedmedicine.ca

Dvû v˘stavy v Torontu

V pátek 22. listopadu 2013 bylo zahájení
pûtidenní v˘stavy dvou v˘tvarnic,
Nicolette Jakovac a Vladûny Krykorkové
v Laurier Gallery v Torontu. Zatímco
Nicolette vystavovala barevné kva‰e,
Vladûna se soustfiedila na perokresby.
SnaÏí se vloÏit do kaÏdého obrazu jakési
tajemství - skr˘vaãku. V nûkter˘ch je to
andûl, jindy se objevuje mezi vûtvemi
mûsíc, jako kdyby se chtûla vrátit k
Rusalce, kterou pfied ãasem ilustrovala.
Jindy se soustfiedila na cestu, která lemuje
bfieh jezera. Celá v˘stava prací z leto‰ního
léta pÛsobila ucelen˘m dojmem. Krajina
v‰ak nepÛsobí dojmem léta, ale spí‰
podzimu nebo dokonce zimy, takÏe dobfie
koresponovala s mrazivou podzimní
náladou tûchto dnÛ. Její práce známe
spí‰e z ilustrací knih. Velice ãasto
spolupracuje s eskymáck˘m
spisovatelem Michaelem Kusugakem a
se sv˘m synem Ianem, s kter˘m kromû
jiÏ zmínûné Rusalky ilustrovala i dûtskou
kníÏku Carl the Christmas Carp. Velmi
úspû‰ná byla skupinová v˘stava s dal‰ími
tfiemi v˘tvarnicemi a fotografkou Helenou

Druhé zahájení v˘stavy, která potrvá
zhruba do konce roku bylo v Mind and
Body Integrated Medicine Clinic and
Gallery na 2921 Lakeshore Blvd. West v
Torontu. Zde jsem mûl poprvé moÏnost
vidût akvarely Vûry Dernovsek. Jednalo
se o záti‰í a krajiny z okolí Owen Soundu,
kde v˘tvarnice Ïije. Podobnû jako
Vladûna vychází z motivÛ severního
Ontaria. Vûra pochází z malífiské rodiny,
její dûdeãek byl vídeÀsk˘ malífi Albert
Paris von Gutersloh, kter˘ mûl vliv na
figurální tvorbu pro Fantastic School of
Vienna. Velk˘ vliv mûla na ní její matka
Alexandra Budlovsky. Letos Vûra

Wilsonovou v Praze v roce 2005 pod
zá‰titou tehdej‰ího ministra kultury Pavla
Dostála Art Canada Five. V minulosti jiÏ
obû v˘tvarnice spolu v této galerii v Liberty
Village vystavovaly.

vystavovala v Meafordu, v Legacy Gallery
v Owen Soundu a ve Flesherton Art
Gallery. Vûnuje se rovnûÏ figurální tvorbû,
k ãemuÏ jí dopomáhá i znalost anatomie,
s kterou se seznámila bûhem studia
mediciny. Kombinace barev i styl
nezapfiou vliv Vincenta van Gogha. Z
akvarelÛ na v˘stavû je tento vliv patrn˘
zejména na obrazech Záti‰í s karafiáty  a
Rocky Shore in Georgian Bluff. Obû vûci
pocházejí z leto‰ního roku. (Více o malífice
je na www.veradpaintings.com .)

abe
***

Patnáct procent!
Uvedeno pfiesnûji, pfii posledních volbách
do parlamentu v âeské republice 14,91%
voliãÛ volilo komunistickou stranu (KSâM).
Nad takovou skuteãností je záhodné se
pozastavit z nûkolika dÛvodÛ.
V první fiadû vyvstává otázka „Proã tolik

lidí uÏ zapomnûlo na nesvobodn˘ Ïivot
národa v totalitním reÏimu komunistÛ?“
Mají opravdu âe‰i (aspoÀ 15 %) tak
krátkou pamûÈ? Nebo je k tomu vedou
dal‰í záminky?
Pfii zji‰Èování jaké dÛvody vedou ãesk˘

národ nejen k roztfií‰tûnosti pfii v˘bûru
vládních reprezentantÛ (volba mezi 24
stranami a hnutími), ale také k inklinaci k
extremistick˘m a extravagantním stranám
jsem narazil na nûkolik zajímav˘ch
dÛvodÛ.
K tûm extrémním nepatfií jen komunisti

ale i dal‰í, co chtûjí vládnout, jako strana
PirátÛ, Zelen˘ch, Hlavu vzhÛru, Romská
demokratická strana, Zmûna.
Zamûfiím se v‰ak na tu extrémnûj‰í, na

KSâM. DÛvodem je, Ïe se nedovedu
dostat do my‰lení jejich voliãÛ, co vlastnû
sv˘mi hlasy chtûjí docílit, nebo co si
pfiedstavují pod eventuální vládou
komunistÛ.
Na otázku proã je nûktefií stále volí,

dostávám mnoho nejasn˘ch odpovûdí.

Jedna z nich je „Za socialismu rohlík stál
30 haléfiÛ a teì stojí 3 Kã! (Typick˘ pfiíklad,
je jich ale více).
Voliãe této kategorie bych fiadil mezi ty,

ktefií, aã chodili do ‰koly, se nenauãili
poãítat. Proã? Je‰tû v roce 1988 - necelé
dva roky pfied sametem se mi pfiíbuzná
chvástala tím, Ïe vydûlává mûsíãnû nûco
pfies 2000 Kãs, coÏ odpovídá zhruba 6600
rohlíkÛm. Dnes podle statistiky je
prÛmûrná mzda kolem 20 000 Kã rovnající
se pfiesnû stejnému poãtu rohlíkÛ! Nûktefií
dokonce tvrdí, Ïe rohlík stál 40 haléfiÛ, pak
pro nû by poãty dopadly mnohem hÛfi.
Ti, ktefií volí KSâM kvÛli nezamûstna-

nosti si také neuvûdomují celosvûtov˘
problém, kter˘ by se nevyhnul ani
komunismu.
Umûlá zamûstnanost, jakou provádûli

by se jim opût vymstila nûjak˘m nov˘m,
moÏná pro nû hor‰ím sametem. Zlep‰ila
by se ekonomika tím, kdyby mladé lidi
odvádûli hned z pracáku do kasáren na
vojnu, aby se sníÏila nezamûstnanost?
Byli to právû komunisté, ktefií vlastní

systém ekonomicky nezvládli, coÏ vedlo i
k politickému zhroucení.
Zde bych uvedl v˘rok Tomá‰e Bati z roku

1932: „To ãemu jsme zvyklí fiíkat
hospodáfiská krize je vlastnû mravní bída.

Mravní bída je pfiíãina, hospodáfisk˘
úpadek je dÛsledek“. V˘rok tohoto velikého
prÛmyslníka a filantropisty dnes platí více
neÏ v minulém století.
Socialistické státní hospodáfiství nelze

jinak vést, neÏ jak bylo vedeno a stále je
vedeno ve svûtû. Je to vidût i v souãasné
Venezuele, v zemi bohaté na zásoby ropy,
která sv˘m socialismem se opakovanû
pot˘ká s nedostatkem základních druhÛ
zboÏí. Hlavnû potravin.
¤e‰it problém tisknutím penûz, jak to v

souãasnosti provozuje USA, se mÛÏe jen
do urãité míry, neÏ se zjistí, Ïe nemají
hodnotu (nebo jim dojde inkoust!).
Do skupiny nemyslících, ktefií se dají

nazvat hloup˘mi, bych zafiadil voliãe,
kter˘m nevadila jejich nesvoboda za
ostnat˘mi dráty, kdyÏ to bylo aplikované
na v‰echny spoluobãany. Dal‰í skupina
rozhofiãen˘ch nad vytunelováním
republiky dává své hlasy komunistÛm,
patrnû z protestu. Neuvûdomuje si pfiitom,
Ïe vlastnû nejvût‰í tuneláfii svûta byli právû
komunisté.
Ve v‰ech zemích, kde vládli do‰lo k

ukradení majetku lidí. Dá se fiíct ve‰kerého.
(Tzv. znárodnûní). Hodnoty, které se ve
svûtû nedají vyãíslit ani v miliardách, jdou
spí‰e do mnoha trilionÛ.

Vladěna Krykorková

V. Krykorková: Skrytý anděl

Rocky Shore in Georgian Bluff

Věra Dermovsek

Foto: M. Gabánková

Foto: M. Gabánková
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Pokud se nad tímto tahem komunismu ãlovûk nezamyslí,
ani nepozná, co se vlastnû stalo. Továrny, pozemky,
statky, nájemní domy a ostatní budovy, v mnoha
pfiípadech i osobní majetky, jako auta, stroje, pfiístroje
atd., v‰echno bylo vyvlastnûné reÏimem. Pfii pfiitakávání
tûch, ktefií zatím byli vynecháni z tohoto procesu.
Pfiesto totalitní reÏim z obrovského vyvlastnûného

majetku dokázal poskytnout svému lidu jen bídu a
nesvobodu. Lze to vidût do dne‰ních dnÛ v Severní
Koreji a na Kubû.
Navíc ti, co jsou tak rozhofiãení by se mûli v první fiadû

podívat, kdo ti tuneláfii vlastnû byli a nadále jsou, neÏ
hloupû utíkat ke komunistÛm.  Hor‰í je v‰ak dal‰í, snad
uÏ pátá kategorie lidí, „závistivci“, ktefií také dávají hlas
komunistÛm v domnûní, Ïe moÏná tím u‰kodí tûm, ktefií
si vedou dobfie. Voliãi této skupiny se nedokáÏou dostat
na úroveÀ sv˘ch sousedÛ, ktefií vlastní domy, byty, auta
a cestují, coÏ oni si nemÛÏou dovolit.
Závistivci v domnûní, Ïe komunisté u vlády by to tûmto

spoluobãanÛm zatrhli, oÏebraãili je, a pak by opût nastala
pomyslná rovnost.
Tu rovnost pfiesnû vystihl Churchill sv˘m v˘rokem „V

kapitalismu je nerovnomûrnû rozdûleno bohatství,
zatímco v socialismu je rovnomûrnû rozdûlena chudoba“.
Jak se dostat do logiky a chování této skupiny, kter˘m

vlastní chudoba ani nevadí, kdyÏ jsou na tom stejnû i
ostatní.  Pomûrn˘ blahobyt v zemi je jim trnem v oku,
kter˘ neu‰el ani Václavu Klausovi, kdyÏ prohlásil, Ïe
„Nikdy v historii se âe‰i nemûli tak dobfie jako v
souãasnosti“!
Tato skupina voliãÛ sv˘m hlasem pro KSâM snad

doufá, Ïe komunistická vláda by opût znárodnila (ukradla)
majetky bohat‰ím a rozdala to chud‰ím. Pí‰u chud‰ím,
jelikoÏ v porovnání s chudobou ve tfietím svûtû i „chud‰í
v âesku“ se mají stále v˘sostnû.
Jak dlouho by v‰ak takové nové pfierozdûlení statkÛ

vydrÏelo? Kolik je v âesku tûch miliardáfiÛ a kolik penûz
dohromady mají? Vystaãilo by to na jednoroãní státní
rozpoãet, kter˘ na rok 2013 ãiní 1181 miliard Kã? Zfiejmû
asi ne. Kde by potom braly peníze? Zfiejmû od kaÏdého,
i od chuìasÛ, jak to pfiedvedli v roce 1953 mûnovou
reformou.
Závûr z uveden˘ch bodÛ nemÛÏe b˘t jin˘, neÏ Ïe voliãi

komunistÛ mají zfietelnû niÏ‰í IQ, vedoucí k nelogickému
rozhodnutí. Tragické v‰ak na vûci je to, Ïe navzdory
uveden˘m skuteãnostem a povzbuzeni Karlem Marxem
chtûjí nadále vládnout lidu.

Vilém A. Kun, Winnipeg
***

VáÏen˘ pane Kune,
dûkujeme Vám za ãlánek, ale nevím, proã jste ke komunistÛm

zafiadil i následující, jak tvrdíte, extremistické strany: Strana
PirátÛ, Zelen˘ch, Hlavu vzhÛru, Romská demokratická strana,
Zmûna.
Sám osobnû se nepokládám za extremistu, aãkoliv jsem volil

Zelené, o ãemÏ svûdãí skuteãnost, Ïe to byla druhá nejsilnûj‰í
strana volená v zahraniãí po TOP 09. Zelení se dostali v
mnoha západních zemích, vãetnû Kanady, do parlamentu a
nikde demokracii neohrozili. Naopak velice ãasto upozornili
na korupci ãi ekologické problémy v dané oblasti.
Dále nevím, proã do této skupiny fiadíte âeskou pirátskou

stranu. I tato strana není pouze ãesk˘m fenoménem, vyskytuje
se i na Západû a má za cíl kompetentní vyuÏívání technologií,
svobodu informací a soukromí. Nemyslím si, Ïe je to
extremistick˘ program.
RovnûÏ nevím, co je extremistického na Romské

demokratická stranû, která preferuje zamûstnanost pfied
pasivním pobíráním dávek.
Strana Václava Klause Hlavu vzhÛru nepatfií k tûm, které

bych volil, ale pokud bychom ji poãítali jako extremistickou
stranu, pak bychom si museli pfiiznat, Ïe v âeské republice
dominoval od jejího vzniku extremista.
A je‰tû jsem si vyhledal program Politického hnutí ZMÉNA:

Na‰í vizí je âeská republika jako zemû, kde se dobfie Ïije.
Inspirací jsou pro nás zemû s vysokou kvalitou Ïivota, jako
napfiíklad Norsko, ·védsko, ·v˘carsko ãi Kanada. Nabízíme
cestu, jak tuto vizi postupnû naplnit.
Pokud by zmizela pûtiprocentní klausule pro vstup stran do

parlamentu, zfiejmû by se nûkteré z tûchto stran dostaly do
parlamentu a jsem naopak pfiesvûdãen, Ïe by to ãeské politické
scénû prospûlo. Je zajímavé, Ïe mezi extremistické strany
nepoãítáte Dûlnickou stranu sociální spravedlnosti, která v
pfiedãasn˘ch volbách obdrÏela 43 tisíc hlasÛ a která má silnû
rasistick˘ program.

Ale‰ Bfiezina
***
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John Freund a jeho vnuãka Amanda Bell
ãtou na koncertu Orpheus Choir

Vynikající kanadsk˘ sbor Orpheus Choir, kter˘ letos
slaví pÛl století své existence, zahájil 5. listopadu 2013
novou sezónu v kostele Grace Church on-the-Hill
programem nazvan˘m Triumph of the Spirit (Triumf
ducha).
V první ãásti programu, fiízeného Robertem Cooperem,

jsme sly‰eli World of Spirit, skladbu sloÏenou
Benjaminem Brittenem, povaÏovan˘m v‰eobecnû za
nejvût‰ího britského skladatele své generace (1931-
1975) a mnoh˘mi za nejv˘znamnûj‰ího skladatele své
generace vÛbec. V skladbû se stfiídá ãten˘ text (bible,
historick˘ chorál a texty autorÛ jako Emily Bronte,
Tennyson a jiní) s hudebními ãísly pro sólisty nebo sbor.
Ústfiedním motivem druhé polovice programu byly

vzpomínky Johna (tehdy Jana) Freunda, popsané v
jeho knize Spring’s End, z nichÏ John Freund a Amanda
Bell ãetli pasáÏe stfiídavû s hudebními ãísly zvolen˘mi
tak, aby hudebnû umocnily ãten˘ text, mezi nimi kantáta
‘Terezin’ from Songs of Children, zhudebnûné básnû
dûtí vûznûn˘ch v Terezínû, o nichÏ jsme podrobnûji
psali pfied nûkolika roky.
Jan se narodil v âesk˘ch Budûjovicích v roce 1930,

syn oblíbeného lékafie a matky milující literaturu a
hudbu, oba z rodin, které spoleãnosti daly - v Praze i ve
Vídni - hudebníky, vûdce, nakladatele, bankéfie a
v˘znaãné státní zamûstnance. Jejich krásn˘ rodinn˘ i
spoleãensk˘ Ïivot (i kdyÏ ne vÏdycky snadn˘, ponûvadÏ
spoleãnost oãekávala - i kdyÏ nevymáhala - Ïe se
vzdají své Ïidovské totoÏnosti), skonãil pfiíchodem
nacismu. 18. dubna 1942 celá Freundova rodina, rodiãe,
Jan i jeho bratr Karel, byli deportováni do Terezína.
(Bûhem onoho dubna bylo z Prahy a okolí do Terezína
deportováno 4832 ÎidÛ. V té dobû bylo v terezínském
ghetu umístûno 12 986 ÎidÛ, vesmûs z âech a Moravy.
Bûhem tfií a pÛl roku jeho existence Terezínem pro‰lo
140 000 ÎidÛ z Moravy, Nûmecka, Rakouska,
Holandska, Dánska a Slovenska. Jedním z nich byl
Karel Anãerl).
V prosinci 1943 byli v‰ichni ãtyfii ãlenové Freundovy

rodiny odvezeni v dobytãím vagónû do tábora Osvûtim

(Auschwitz), kde byli umístûni v oddûlení známém jako
tábor ãeské rodiny. Tento tábor byl zfiízen po pfiíjezdu
5006 ÎidÛ z Terezína 8. záfií 1943.  Jeden tisíc z nich
pomfiel v zimû a zbytek v plynov˘ch komorách v den

montrealského lékafie a Sokola, dr. ·tefana Horného).
Vrba pracoval v registraãním oddûlení v Birkenau. V
bfieznu 1944 pfiedal táboru zprávu z odbojového hnutí
v Osvûtimi, Ïe pfiíslu‰níci Sonderkommanda (odstra-
Àovali tûla z plynov˘ch komor) byli pfiipraveni zahájit
odbojovou akci 7. bfiezna, jestliÏe ãe‰tí Îidé akci zaãnou.
Do‰lo k potyãkám, ãe‰tí Îidé pfii vstupu do plynov˘ch
komor zpívali Kde domov mÛj a izraelskou národní
hymnu. Vrba s dal‰ím slovensk˘m Îidem, Alfredem
Weztlerem z Osvûtimi uprchli 7. dubna a jejich zpráva
o Osvûtimi, spolu se zprávami dal‰ího slovenského
Îida Anosta Rosina a polského Îida Czeslawa
Mordowicze tvofiily první zprávu oãit˘ch svûdkÛ o situaci
v Osvûtimi, která se na západ dostala. Z vyprávûní dr.
Horného se pamatuji, jak jeho str˘c Vrba v dobû, kdy ho
Gestapo hledalo, se po Pie‰Èanech procházel v bílém
obleku. V lednu 1945 nacisti Osvûtim evakuovali pfied
postupující sovûtskou armádou. Jan byl jedním z tisícÛ
vûzÀÛ v pochodu smrti, kter˘ skonãil osvobozením
americk˘mi jednotkami. V roce 2007 vydal kníÏku sv˘ch
vzpomínek Spring’s End.
Na pfiední stranû obálky jeho knihy je fotografie

smûjícího se chlapce Jana Freunda. To bylo pfiedtím,
neÏ jeden z nejvzdûlanûj‰ích národÛ na svûtû, národ
Goetheho a Beethovena, se nechal zavést zrÛdn˘m
krysafiem Adolfem Hitlerem do katakomb hrÛzy, v nichÏ
ve jménu ãisté rasy jeho ãlenové t˘rali a vraÏdili miliony
lidí jen proto, Ïe se vzhledem a vírou nebo Ïivotním
stylem dovolili li‰it od Hitlerov˘ch nadlidí. Janova
fotografie v programu koncertu ukazuje podivuhodnû
vyrovnanou, u‰lechtilou tváfi ãlovûka, kter˘ navzdory
hrÛze, jíÏ pro‰el ten chlapec na obálce knihy vzpomínek,
vyrostl v tvofiivého a laskavého ãlena lidské spoleãnosti,
vûrného své náboÏenské tradici a i své rodné zemi. Îe
to nebylo snadné, snad nejlépe dosvûdãuje poslední
vûta jeho knihy: ”BÛh ke mnû byl dobr˘. Nepopírám
Jeho existenci, ale modlím se k Nûmu jen s velkou
pochybností.”

Josef âermák
***

Masarykov˘ch narozenin 7. bfiezna 1944. Janova matka
zemfiela - jedna z 3,000 Ïen a dûtí - v plynové komofie
10. ãervence 1944.
Jednou z nejpozoruhodnûj‰ích, skoro quijotsky

hrdinn˘ch postav tábora ãeské rodiny byl slovensk˘
Ïidovsk˘ vûzeÀ Rudolf Vrba (mimochodem str˘c

Sokolské hroby

Jedním z krásn˘ch darÛ, které Jan Waldauf po sobû
zanechal, byla tradice náv‰tûv sokolsk˘ch hrobÛ kolem
du‰iãek, svátku V‰ech svat˘ch. Jan vûdûl o hrobech

v‰ech torontsk˘ch sokolÛ a sokolek. Setkali jsme se v
sobotu ráno u jednoho z nich a potom nás Jan vedl k
dal‰ím. U hrobu kaÏdého Jan fiekl nûkolik slov, poloÏili

jsme vûnec a udûlali fotografii. Nemyslím, Ïe nûkdo z
nás ví, kde ti (dnes ãastûji jejich popel), ktefií nás o pár
let nebo jen mûsícÛ pfiede‰li, odpoãívají. Letos jsme se
zastavili jen u hrobu Miroslava Pouzara na Sanctuary
Cemetery. Vzpomínku u jeho hrobu, které se zúãastnila
jeho vdova, Nofi Pouzar, zahájila starostka Kanadského
Sokola a vzdûlavatelka Torontské jednoty, Anna
Janou‰ová. Îivotopisnou ãrtu, zaloÏenou na textu v
knize It All Began with Prince Rupert, pfieãetla b˘valá
dlouholetá starostka Torontské jednoty, Hana
Jurásková: Miroslav Pouzar pfii‰el do Kanady v dubnu
1949, pracoval jako úãetní pro drobné firmy, vãetnû
italské pekárny dvou partnerÛ, ktefií zpracovávali dva
pytle mouky dennû; stal se partnerem, firma rostla,
zaãala dodávat hlavnû rÛzné druhy chleba leteck˘m
spoleãnostem, nejznámûj‰ím hotelÛm a restauracím; v
dobû pfied prodejem firmy majitelé zamûstnávali 155
lidí a její roãní prodej dosáhl sedmi milionÛ dolarÛ.
Fotografie zachycuje úãastníky vzpomínky; Jarmilu
Beãkovou, Otu Biu, Nofi Pouzarovou, Annu
Janou‰ovou,  Mily Syptakovou, Josefa âermáka,  Hanu
Juraskovou, Ivo Syptaka a Kamilu Biu.
Jen nûkolik dnÛ po náv‰tûvû u hrobu Miroslava Pouzara

nám sestra Marie Crháková poslala zprávu o dal‰í smrti
v na‰í torontské sokolské rodinû. Zprávu o to smutnûj‰í.
Ïe pfii‰la od maminky zemfielé, Zdeny Hollerové: její
dcera ·árka, která mládí proÏila v Torontu, zemfiela v
Belgii. Rozlouãili jsme se s ní pfii m‰i, kterou slouÏil
Rev. Libor ·vorãík v kostele sv. Václava v Torontu 7.
listopadu 2013. Její mamince vyslovujeme upfiímnou
soustrast.

Josef âermák
***—-
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BrouCzech - svûtlé pivo
V Ontariu si mÛÏete po‰máknout  na novém ãeském pivu

 z malého pivovaru v Nové Pace

K ochutnání v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough

K dostání je ve víc jak ãtyfiiceti
prodejnách s pivem v oblasti Toronta:

od Oshawy aÏ po St. Catharines.

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

Collingwoodu, Kitcheneru/Waterloo,
Windsoru a v pfiilehl˘ch oblastech!

Hledejte  Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager

 a klepnûte na “View Locations”

E-mail: paulk171@sympatico.ca
Doporuãte pivo BrouCzech  va‰emu oblíbenému Beer Storu!

Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz

Pár slov ke sbírce Masarykova
ústavu na opravu památníku

Znovu ukfiiÏovan˘
Souhlasím s v˘rokem ministra Kenneyho, Ïe je ‰koda, Ïe
tento památník stojí na místû, kde ho vidí málo lidí. Ale
souãasnû obdivuji malou skupinu lidí kolem Klubu 231,
ktefií postavení tohoto monumentu, díla akademického
sochafie Josefa Randy, organizovali a uskuteãnili, mezi
nimi Zdenûk Otruba, Lumír Salivar, Jan KÛstka, Franti‰ek
Ota, Eda Otová, Karel Pinke, Karel Palát a Jifií Krupiãka.
Bylo by smutné, kdybychom dovolili, aby se tento jedineãn˘
památník rozpadl.
Brzy po uvefiejnûní v˘zvy pana Franti‰ka Jeãmena,

pfiedsedy Masarykova ústavu, vyhla‰ující sbírku, jsem
MMI poslal mal˘ pfiíspûvek s dopisem, kter˘ více ménû
pfiesnû cituji:
VáÏen˘ pane Jeãmene,
pfiikládám svÛj ‰ek na padesát dolarÛ na opravu

památníku. Je mi líto, Ïe nemohu poslat víc, ale bûhem
posledních dvanácti mûsícÛ jsem na charitativní úãely dal
28 000  dolarÛ (hlavnû na Program ãesk˘ch a
ãeskoslovensk˘ch studií na Torontské univerzitû), prakticky
dvû tfietiny svého roãního pfiíjmu, a ponûvadÏ se blíÏím
devadesátce a nechci pfiijít na obtíÏ ani úfiadÛm ani
pfiátelÛm, musím se zaãít trochu starat o sebe. Ale i tak,
jestliÏe jen tfii sta krajanÛ kaÏd˘ dá padesát dolarÛ, máte
15 000 dolarÛ. Moc Vám pfieji, aby Vám to vy‰lo.

Josef âermák
***

Vzpomínka na konec
první svûtové války

Desítky let v 11 hodin 11. listopadu stojím zpokornûl˘ pfied
torontskou radnicí, abych pozdravil stále se zmen‰ující fiady
úãastníkÛ první a druhé svûtové války. ·el jsem i letos. Po
Queen Street pochodovala k radnici hrstka vojákÛ druhé
svûtové války a myslím i korejské, skupina kadetÛ a
Kolumbov˘ch rytífiÛ. O nûkolik víc letadel neÏ jiná léta pfieletûlo
nad na‰imi hlavami. Úãast na vzpomínce byla veliká. Program
se málo li‰il od pfiede‰l˘ch let.
¤eãníkem za mûsto Toronto byl ohlá‰en starosta Rob Ford.

Cestou na vzpomínku se ve mnû praly dva pocity. Jeden,
vyjádfien˘ historikem Jackem Granatsteinem, Ïe Rob Ford je
starostou mûsta (jiná otázka je, zda by jím mûl b˘t) a dokud
jím je, má právo shromáÏdûní na vzpomínce oslovit. Technicky,
nepochybnû správn˘ názor. To ov‰em neznamená, Ïe obãané
musí jeho projev poslouchat. Prostû jsem se nedovedl pfiinutit
na jeho projev poãkat. Pro mne je nemocn˘m ãlovûkem,
jemuÏ se podafiilo sama sebe svûtu ukázat jako opilce, kter˘
neví, co dûlá, lháfie, v˘trÏníka a kamaráda zloãincÛ k‰eftujících
s drogami; a mûsto, jeÏ zastupuje, zesmû‰nit po celé
zemûkouli. Mohu mít soucit s ním s jako naru‰enou lidskou
bytostí. Ale nikoliv jako se starostou mûsta, v nûmÏ Ïiji.

Josef âermák
***

Filmov˘ festival EU
JiÏ se stalo témûfi tradicí, Ïe v druhé polovinû listopadu je v
kinû The Royal pfiehlídka filmÛ jednotliv˘ch zemí EU. Letos
jsme mûli moÏnost vidût filmy z 28 zemí. Zajímavostí festivalu
je, Ïe filmy nevybírají filmoví kritici, ale zastupitelské úfiady
jednotliv˘ch zemí a Ïe podobné festivaly probíhají souãasnû
i v Ottawû a ve Vancouveru. Diváci tak mohou zdarma vidût
filmy, které by jinak v tûchto mûstech nevidûli. V minulosti se
ãasto stávalo, Ïe o nûkteré filmy byl takov˘ zájem, Ïe nestaãil
pokr˘t poptávku divákÛ. Pofiadatelé tomu chtûli letos zabránit
tím, Ïe pokud dal nûkdo dar vût‰í neÏ deset dolarÛ, mohl film,
o kter˘ mûl zájem vidût pfiednostnû. Navíc zde mÛÏeme vidût
zcela odli‰né filmy neÏ na bûÏn˘ch festivalech. Na druhou
stranu jako slovensk˘ film Zázrak jsme vidûli uÏ letos na
TIFFu. Organizátofii pfiedpokládali, Ïe vût‰inu filmÛ uvidí
právû jejich etnikum a podle toho vybírali filmy, coÏ bylo tfieba
v pfiípadû filmu Volare o Ïivotû zpûváka Domenica Modugna.
Nûkteré zemû otevfienû hovofiily o sv˘ch problémech jako
tfieba rakousk˘ film Kuma o turecké men‰inû v Rakousku.
âastokrát se objevuje problém nezamûstnanosti (Francie,
·védsko). Polsk˘ film Otcovo kolo srovnává Ïivot dûdeãka -
divokého jazzmana, otce - koncertního virtuoza a jeho syna
- studenta na prestiÏní ‰kole v Lond˘nû. Spoleãn˘m
jmenovatelem pro v‰echny je, Ïe se jim nedafií vytvofiit
harmonick˘ vztah. Pfiínosem pro festival a zfiejmû i pro EU
byly filmy z Rumunska a Bulharska. Rumunsk˘ film ·Èastn˘
pohfieb se zab˘vá posledními okamÏiky Ïivota, jestliÏe víme
pfiesnû ãas, kdy k nûmu dojde a vlastnû, Ïe je dobfie, kdyÏ k
nûmu pfiece jen nedojde, a bulharsk˘ film Love.net je o tom,
Ïe láska je pofiád láskou i v internetovém svûtû. Nakonec
tomuto tématu se vûnoval i ãesk˘ film Láska je láska. Prolíná
se zde nûkolik pfiíbûhÛ, ale hlavní je o lásce slepé osmnáctileté
Maru‰ky a rómského chlapce Marka.

abe
***
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Obrázky z âech (2)
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(Pokraãování z minulého ãísla.)
Z klá‰tera v Husovû ulici aÏ na koneãnou stanici metra âern˘ most cesta mi trvala
35 minut! A sotva jeden sejde ke stanovi‰tím autobusÛ, mÛÏe se najíst a jinak
obãerstvit v pfiilehlém bistru. S pfiítelem jsme vyjeli do Kerska, autobusová linka je
v okruhu zmínûné integrované dopravy a coby osoba star‰í 70 let vezl jsem se
gratis. Tento v˘let snad by si zaslouÏil podrobnûj‰ího pojednání, coÏ moÏná nûkdy
udûlám. Zde jen tolik, Ïe v místû proslaveném B. Hrabalem jsem se ocitl v dÛsledku
1. ceny v literární soutûÏi k nadcházejícímu v˘roãí 100 let od autorova narození,
básní Pábitel neumírá. Náv‰tûva byla vyjednána s panem Janem ¤. spisovatelem
a ãlenem spoleãnosti B. Hrabala, kter˘ mne a kamaráda seznámil se znám˘mi místy
Bohumilem Hrabalem proslaveného Kerska, jeho chatou, hostincem Hájenka,
srubem-mal˘m muzeem KUBA a posléze v Nymburce nav‰tívili jsme muzeum B.
Hrabala, téÏ neveliké, ale zajímavé. Bylo nám sdûleno, Ïe spisovatel nijak na
vûcech nelpûl a mnohé odkázal a nebo je‰tû pfied smrtí rozdal.

Od Hrabalovy chaty jsme po krátké cestû, na které svého pána vítaly jeho literárnû
zvûãnûné koãky, ‰li jsme rovinou mezi krásn˘mi borovicemi, mezi nimiÏ na velik˘ch
pozemcích nachází se vût‰inou rekreaãní chaty. A kdyÏ jsme tím klidem krajiny za
pûkného poãasí do‰li k té hospodû Hájence a tû‰ili se na kanãí k˘tu, kterou tam
podávají, jak sdûlil pan ¤ehounek, Hájenka sice byla ten den zavfiená, ale právû se
dostavili filmafii, aby natoãili dokument ke tfiicátému v˘roãí natáãení filmu Slavnosti
snûÏenek J. Menzlem dle knihy B. Hrabala. A já se setkal s panem Fialou, místní
celebritou, mal˘m star˘m pánem, kter˘ zfiejmû patfií ke Kersku podobnû jak k nûmu
patfiil B. Hrabal, ten pán se dokonce objevil ve zmínûném filmu, v tu chvíli stál u
svého velocipédu a bezmála bezzub˘mi dásnûmi s úsmûvem mne informoval, tedy
ãlovûka z Vancouveru, Ïe on v tom mûstû byl v ãase Svûtové v˘stavy a dokonce
pohovofiil a potfiásl si pravicí s Jimem Pattisonem, nejbohat‰ím muÏem BC a
hlavním organizátorem tehdej‰í v˘stavy.

Ten vzpomínkov˘ film byl, jak jsem se od pfiátel dozvûdûl, je‰tû ten veãer vysílán
televizí, ‰koda, Ïe filmafiÛm mnû pan J. ¤. nepfiedstavil jako vítûze literární soutûÏe,
moÏná, Ïe bych se v TV objevil na vtefiinu nebo dvû; byl tam ale v zábûru J. Menzel
a ten sdûlil, pfii pohledu na jednu z krásn˘ch a pfiepychov˘ch vil, Ïe takovou by si
mohl koupit okamÏitû za hotové … prodávám jak jsem koupil, ale informující pfiátele
nemám za lháfie.

S na‰ím prÛvodcem do Nymburka, do zmínûného muzea B. Hrabala a jiného,
vûnovaného Ïeleznici, kde v prvním patfie je na veliké zdi namalován obraz A.
Muchy, vûnovan˘ Nymburku. Pfii procházce k Labi mne napadlo, Ïe Ïivot v klidném,
malém mûstû mÛÏe mít fiadu znamenit˘ch pfiedností pfied tím v metropoli jakou je
tfieba Vancouver a nebo i Praha.

Závûrem, snad ponûkud del‰ím, ale struãnû: Na Staromûstském námûstí pfiivábí
náv‰tûvníka vÛnû na dfievû opékané ‰unky.

·patnû jsem si spoãítal dny pobytu, shledal to na poslední chvíli, dal‰í den uÏ je
v mém pokoji zadán, ale ochota paní Tuãkové je veliká, poslední noc pfieb˘vám v
Hovornû II, nikoli za extra poplatek, ale fie‰ím to odmítnutím zálohy za klíã a ãip k
pokoji, kter˘ jsem tak rád ob˘val.

a pfiíjemné místo kde moÏno strávit chvíli pfied kulturní akcí knihovnou pofiádanou
a nebo po ní.

V antikvariátu, kter˘ jsem míjel pfii kaÏdé cestû na metro A v‰iml jsem si na poliãce
pod nápisem Knihy 20 Kã pûtistránkové knihy b˘valého pfiítele I. S. Básnû. Tu knihu
mám od ãasu jejího vyjití, je pûkná. Koupil jsem si tam kníÏku Kliãky na kapesníku,
rozhovor s B. Hrabalem a Curriculum Vitea N. Terleckého, osoby zajímavé, o které
jsem kdysi ãetl.

Jak si lidé v âR Ïijí, napadlo mne, kdyÏ mi pfiítel, kdysi léta Ïijící ve Vancouveru,
sdûlil, Ïe uÏ je od roku 2011 bez zamûstnání, bral 11 mûsícÛ nezamûstnaneckou
podporu, teì si zaÏádal o dÛchod, kter˘ ale je‰tû nedostává, na‰tûstí bydlí v bytû
po matce, kde platí jen velmi mal˘ nájem, odmítl dvacet pût pracovních pfiíleÏitostí
v zahraniãí, neboÈ ‰lo o místa se zodpovûdností - a pár dnÛ po návratu ze spoleãné
náv‰tûvy Kerska odletí na t˘den all inclusive pobytu v Tunisu za 6700 Kã.

V pfiedveãer odletu ve Stavovském divadle na obnovené premiéfie Havlovy
Zahradní slavnosti. Místo na druhé galerii není to nejlep‰í pro chabû sly‰ícího
diváka, ale pfiesto se mi zdálo, Ïe úprava hry (zaãátek i konec a stálé svlékání, kdy
V. Javorsk˘ jako zahajovaã Plzák prakticky hrál kromû kratiãkého úvodu jen v
kalhotách do pÛl tûla nah˘) nebyla ‰Èastná, stejnû jako reÏie a scéna Du‰ana
Pafiízka.

Kdybych si poãínal jako moje Ïena, která z dÛvodÛ mnou nepochopiteln˘ch se
ráda dostavuje na leti‰tû na poslední chvíli, malinko bych se po leti‰ti Václava Havla
probûhl. Letos na e-ticketu (letence) nebylo nic neÏ odlety a dolety a vystoupil jsem
tedy na Terminálu 2, odkud se dfiíve do Ameriky odlétalo. Z nûjakého dÛvodu
Terminál zmûnûn na T1, coÏ tedy mi ukrátilo ãas v klidu si dát poslední plzeÀské
od pípy. Pfiekvapila mne velmi rozumná cena pûknû vypadajícího jídla, které jsem
si, zásobován dostateãnû, neobjednal - 135 Kã.

Zpozornûl jsem, kdyÏ mi vyfiizování letu bylo sdûleno, Ïe aãkoli mám zaji‰tûné
místo z Lond˘na do Prahy, budu se muset je‰tû v Lond˘nû znovu na pfiíslu‰ném
místû pfiihlásit. Ale Ïádné strachy, místo máte zaji‰tûné, povídala milá sleãna u
pfiepáÏky.

V Praze ale byla mlha a odlétali jsme s velik˘m zpoÏdûním. V Lond˘nû mi pak jiná,
také pohledná sleãna od BA, vystavila t. zv. vouchers na dopravu do hotelu
Sheraton, veãefii, snídani, obûd a dopravu zpût na leti‰tû na úãet BA, odlet do Prahy
o 24 hodin pozdûji.

V tom luxusním hotelu Sheraton jsem dosud nemûl moÏnost pob˘t a tak jsem
zku‰enost uvítal. Ne tak ale to, co následovalo na leti‰ti. Nikdy jsem u bezpeãnostní
kontroly na kterémkoli leti‰ti nestrávil víc neÏ deset minut; tentokrát to bylo minut
40. S rostoucí nelibostí jsem sledoval ãlovûka na koleãkové Ïidli, kter˘
pravdûpodobnû byl rád, Ïe je‰tû existuje, jak je nucen se ‰acovat, pak z té pojízdné
Ïidle se belhat kam poslán a pak jsem sledoval vyjímání v‰ech vûcí z pfiíruãního
zavazadla pasaÏéra v fiadû pfiede mnou a stejnû se tak dûlo s m˘mi vûcmi, klouzání
detektoru po v‰em, co bylo vyÀato vãetnû elektrick˘ch pfiístrojÛ a pfiístrojkÛ, knih,
se‰itu, zdálo se mi, Ïe ‰varn˘ vykonavatel díla kochá se netrpûlivostí majitelÛ tûch
vûcí a kdyÏ jsem koneãnû ukládal do batohu zkontrolované vûcí, rozhodl jsem se:
Pfies Lond˘n, Heathrow, NEVER MORE! A moÏná, Ïe W. Churchill na mém místû
by pfiinejmen‰ím zlostnû zadupal.

Ve Vancouveru jsme pfiistáli jen s mal˘m zpoÏdûním. Moje obava, Ïe moÏná v
dÛsledku zme‰kání letadla v Lond˘nû na vancouverském dopravníku budu marnû
hledat svÛj kufr, ukázala se zbyteãná. Byl tam …

A je‰tû maliãkost: v obchodû Levné knihy v Praze jsem si koupil tfii v˘borné
propisovaãky za 5Kã kus. Doma pak rozhodnut dát si diplom za báseÀ do rámeãku,
zakoupil v podobnû levném, osobou ãínského pÛvodu vlastnûném obchodu,
rámeãek oznamující rozmûr 11x8,5 inchÛ, pfiesnû, co jsem potfieboval. JenÏe,
v˘robek to Made in China, uvedené rozmûry se t˘kají vnûj‰ího okraje rámeãku a
tak je tedy nepouÏiteln˘. ProtoÏe úãty na malé poloÏky neschovávám, majitel,
chlapík znaãnû arogantní, si tu nepodafienost nevzal zpût…

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Naproti klá‰teru je restaurace U dvora, pûkná, s interiérem vûnovan˘m jazzu, má
i velikou verandu, kde obãas hrají jazz … byl jsem tam kolem deváté veãer jedin˘m
hostem, cena piva jen 26 Kã a kdo se neptá, nic se nedozví, fiekl jsem si a optal se,
jak to, Ïe tato pûkná restaurace je prázdná, zatímco dal‰í v okolí jsou plné.

„Je to sezónou, v létû je to jiné,“ sdûlil mi pan vrchní. Dle mého názoru je to
umístûním ve dvofie.

V Mûstské knihovnû nedaleko mého bydlení je kinosál a dal‰í sál k jin˘m úãelÛm
a také bistro, kde lze zakoupit v‰e, od kávy po jídlo, chlebíãky, pivo, víno. Vhodné

Musíme to zamíchat,
aby drink mûl fiízn˘ ‰mak

V prvním t˘dnu listopadu byly milióny KanaìanÛ pfiilepeny k televizi, kdyÏ vrcholilo
hlasování v Senátu o vyhazovu tfií darebn˘ch senátorÛ, ktefií si z pokladny daÀov˘ch
pokladníkÛ mastili vlastní kapsu; pfiedlouhá debata senátních stafie‰inÛ a nûkoliker˘
odklad hlasování naznaãuje, Ïe skoro polovina senátorÛ má máslo na hlavû a
vskutku skoro polovina se zdrÏela hlasování, aby padou‰i letûli ze Senátu. Tedy
malou nadpoloviãní pfievahou jsou tfii senátofii vykopnuti s kolosální ostudou.

Média toto hlasování v úter˘ naz˘vala ãern˘m dnem kanadské politiky, coÏ bylo
urãitû pfiehánûní, i kdyÏ osud Senátu se blíÏí k zániku, coÏ si asi 75% KanaìanÛ
ponûkud zavile pfieje.

Leã v úter˘ explodoval druh˘ skandál, kdyÏ torontsk˘ zvolen˘ starosta Rob Ford
zjistil, Ïe video, na kterém on holduje cracku, coÏ pfiedchozích ‰est mûsícÛ
vehementnû popíral, existuje. Toto pfiipomíná neménû srandovní situaci presidenta
Clintona, kter˘ lhal, Ïe s tou Ïenskou sex nemûl, a pak ona Ïalovala, Ïe mûl v orální
formû.

Rob Ford pravil, Ïe není svatou‰ek, Ïe crack zpruboval, ale Ïivot jde dál a on se
nemíní dobrovolnû vzdát své pozice starosty megametropole Toronto.

Z besedy právníkÛ po tomto fantastickém pfiiznání vyplynulo, Ïe neexistuje
mechanismus, jak sesadit starostu a pokud Rob Ford sám neodstoupí na bázi
provinilosti ãi morální zkaÏenosti, mÛÏe v pozici starosty pokraãovat do konce
volebního období.

Vl. Cícha s bustou B. Hrabala
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Vittorio

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

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

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

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

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

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

ProtoÏe se obojí stalo v úter˘ 5. listopadu, tedy Senát se oãistil od lapkÛ, ale
torontská radnice se neoãistila od narkomana, znovu bylo sly‰et kvílení, Ïe toto je
ãern˘ den kanadské politiky.

Vehementnû protestuji proti tomuto oznaãení, protoÏe totéÏ úter˘ kanadsk˘
magazín MacLeans publikoval zprávu, Ïe podle hodnocení OECD, svûtová
Organizace pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj se sídlem v PafiíÏi vyhlásila, Ïe
Kanada patfií mezi sedm nejvyspûlej‰ích zemí svûta, jmenovitû vedle Kanady do
vrcholové sedmiãky patfií USA, Austrálie, ·védsko, ·v˘carsko, Dánsko a Norsko.

Kanada skórovala na vrcholu v ukazatelích jako je nezamûstnanost, dostupnost
zdravotní péãe, kvalita bydlení, úroveÀ ‰kolství a spokojenost obãanÛ s Ïivotní
úrovní.

Tato zpráva z magazínu MacLeans nebyla zmínûná v televizním zpravodajství ani
jednou, coÏ lze povaÏovat za vût‰í hanbu mediálních prorokÛ neÏ hfiíchy tfií senátorÛ
a narkomanské v˘stfielky torontského starosty.

Pochopitelnû, pro televizní diváky je pohled na kroutící se senátory napíchnuté na
roÏni sv˘ch vlastních lotrovin nemalé potû‰ení, protoÏe skandál prÛmûrného diváka
pfiitahuje, zatímco dobré vûci ho veskrze nudí; zvlá‰tû kdyÏ Ïije v jedné ze sedmi
nejlep‰ích zemí na svûtû.

Ross Firla - Sudbury
***

Krása a zajímavost ãesk˘ch
kfiestních jmen

Pfied nûkolika dny jsem potkala v krásném sluníãkovém odpoledni mou kamarádku,
která hlídala své dcefii nedávno narozeného kluãíka a jiÏ dfiíve narozenou holãiãku.
Podívala jsem se do koãárku, tam kluk jak buk, viditelnû spokojen˘ s dudlíkem v puse.
A aby fieã nestála, jsem fiekla „No, pánbÛh poÏehnej“ A jak se jmenuje?“ „Silvestr“ znûla
odpovûì. Znovu jsem se podívala na kluka v modrém kulichu a v duchu jsem si
nevûfiícnû pomyslila „Proboha, Silvestr a k tomu je‰tû Silák. Cos jim chlapeãku udûlal,
Ïe Ti dali takové jméno? No, ona tvoje sestfiiãka má také dost odváÏné“. Ale nic jsem
nahlas nefiekla, vím, co se slu‰í a tak jsem se jen rozlouãila s kamarádkou, Silvestrem
a Ur‰ulou a spûchala za sv˘m.  Cestou domÛ jsem si vzpomínala jak, pfii‰la k jménu moje
dcera a musím si pfiiznat, Ïe v˘bûr byl také podivuhodn˘. Tûsnû pfied m˘m odchodem
do porodnice jsem totiÏ doãetla spoleãensk˘ román paní Trioletové „RÛÏe na úvûr“ ve
kterém se dûj odehrával kolem Ïenské hrdinky jménem Martina - takÏe jsem pak
nechala mé dcefii hned v porodnici zapsat do matriky tohle jméno a úÏasnû jsem s ním
byla spokojená. Hor‰í to pak bylo doma, neboÈ tch˘nû si pfiála Barborku a tu nedostala.
Nejménû pÛl roku mou dceru Ïádn˘m jménem nepojmenovala, nad post˘lkou ãi
koãárkem vyluzovala jen takové to „≈ u, Àu, Àu, ty na‰e malá holãiãko“.
KdyÏ dcera vyrostla, vdala se a ãekala prvního syna, vûnovala i ona v˘bûru jména
neuvûfiitelnou pozornost, zvaÏovala v‰echna plus, v‰echna mínus. V˘slovnost, zvuãnost,
ãeskost, nemûlo v nûm b˘t „r“, co kdyby dítû pozdûji ráãkovalo a úplnû nejdÛleÏitûj‰ím
bylo, Ïe jméno mûlo vylouãit moÏnost    zdrobnûlého tvaru. Moje návrhy zavrhla v‰echny.
KdyÏ z porodnice donesla mezi nás ·imona, vzala si ho prababiãka do náruãí a fiekla
„Tak tû vítám u nás doma, ty ná‰ malej ·imoneãku“. A byla zdrobnûlina jak vy‰itá. Moje
dcera se mohla zbláznit, bylo to na ní jasnû vidût. Dneska uÏ je z nûho dospûlák a v‰ichni
mu fiíkáme ·imone nebo ·ímo, ov‰em kdyÏ mám na nûho vztek, tak ho úlisnû oslovuji
·imonku - samozfiejmû, Ïe to neb˘vá ãasto, ale b˘vá to a ·imonek tomu moc dobfie
rozumí a dûlá v‰echno proto, aby byl zase v˘hradnû ·imonem.

âeská kfiestní jména jsou nesmírnû zajímavá a stejnû tak v‰echny jejich statistiky a
odborné i laické úvahy kolem nich. Dfiíve platilo, Ïe se jméno nikdy dítûti nevybíralo z
nabídky jmen v kalendáfii pfied datem narození. To uÏ se tolik nedodrÏuje, snad je‰tû v
oblastech, kde jsou lidé více upnuti k vífie, coÏ je vût‰inou venkov a hlavnû venkov
moravsk˘. Nemohu se v téhle vûci nezmínit o témûfi sadistickém  a ekonomicky
úsporném rozhodnutí mého bratra, neboÈ jeho druh˘ syn se narodil 24. dubna kdy je v
kalendáfii svátek Jifiího a tak tohle jméno i dostal a tím pádem pozdûji i mnohem men‰í
poãet dárkÛ a chud‰í kumulované oslavy.  Dfiíve b˘valo hodnû zvykem, Ïe dítûti byla
vybrána kmotra nebo kmotr a pfiedpokládalo se, Ïe právû její nebo jeho jméno dostane.
V pfiípadû mého jména pr˘ také nastala jakási nepfiíjemnost. Kmotrou mûla b˘t babiãka
a já mûla pak nosit její jméno Julie, ov‰em mÛj táta prosadil, Ïe jsem mûla slovenského
krstného otca Jána a jméno dostala po nûm. Moc se to pr˘ nezdálo ani na fafie, protoÏe
holka mûla mít zásadnû kmotru a ne kmotra. A aby se babiãka tak moc neurazila, tak
alespoÀ své druhé jméno jsem po ní dostala. Je‰tû poznámku k jménÛm, pokud jsou dvû
- dnes je to v âechách hodnû v oblibû a velkou módou dát dítûti jména dvû - jako za
star˘ch, ‰lechtick˘ch ãasÛ. KaÏdopádnû znám kluka, kter˘ je obdafien jmény Franz
Josef.  Jednou jsem ho del‰í chvíli pozorovala, jak na trojkolce najíÏdûl proti ãerstvû
vymalované zdi v chodbû na‰eho domu a zdobil ji ‰pínou ze sv˘ch znaãkov˘ch botiãek
a pneu trojkolky. Nûkdy jindy jsem se pak zeptala jeho mámy, jak se jmenuje a
dozvûdûla jsem se v˘‰e uvedená jména. „A jak mu fiíkáte?“ „ Fanou‰“, znûla odpovûì.
TakÏe císafiem byl jen na té trojkolce, to mu patfiila viditelnû celá vymalovaná zeì. TakÏe
je to vlastnû jako kdysi u ‰lechticÛ, je to Franz Josef z Trojkolky a ·pinavé zdi.

âesk˘ statistick˘ úfiad vede pfiesné roãní statistiky kfiestních jmen, kter˘mi jsou v
konkrétním roce obdafieny narozené dûti. Po dlouh˘ch tfiináct rokÛ jasnû u holek vítûzila
Tereza, v lednu 2012 se na prvním místû poprvé objevila Eli‰ka s celkov˘m ãíslem 193,
za ní pfiemoÏená Tereza se 178, pak Adéla (155), následovaly Natálie (121), Krist˘na,
Anna, Lucie, Barbora, Nela. U klukÛ byla oblíbená a nejãetnûj‰í desítka tato: Jakub
(256), Jan (225), Tomá‰ (176), Matyá‰ (163), Adam (161), Ondfiej (154), Luká‰, Vojtûch,
Matûj, Filip.

Pfii prohlíÏení jednotliv˘ch statistik nelze pfiehlédnout jednu velkou zajímavost a tou je,
Ïe v tûÏk˘ch ãasech, pfiedev‰ím v dobû válek a jin˘ch sociálních a politick˘ch dûní v na‰í
zemi, dostávaly narozené dûti jména, o kter˘ch lze fiíct, Ïe v sobû skr˘valy jak˘si symbol
nadûje a zmûny spoleãnû s na‰í historickou ãi náboÏenskou tradici. Do takov˘chto dob
patfií pomûrná hojnost jmen typu Václav, Horymír, Jaromír, Svatopluk, Dalimil, Otakar
AneÏka, Marie.

Pokračování na str. 10



10 November 28, 2013E-mail

Do celkové úvahy musím zaãlenit i jakési dlouhodobé
vymizení  jmen typu Kvûtoslav, Boleslav, Jaroslav - v˘jimka
se zde tvofií pouze tehdy, kdyÏ tento typ jména pfiechází z
otce na syna. Obecnû fieãeno a ve statistikách vysledováno
dostává chlapec mnohem ãastûji své kfiestní jméno po
otci. Neplatí to uÏ ale u dûvãat. Pátrala jsem po dÛvodech
a ty jsem nakonec nezjistila, snad jen m˘m vyptáváním
mohu jak˘si nevûdeck˘ závûr napsat. V ãesk˘ch rodinách
stále panuje jakási rodová hrdost s pfiená‰ením kfiestního

jména od dûdy na otce a syna. U dûvãat tomu tak neb˘vá
a pr˘ si to vût‰inou nepfieje sama matka. Matky prostû
nechtûjí mít v rodinû malou Annu a velkou Annu a nedej
boÏe snad mladou Annu a starou Annu.

V poslední dobû se rozmohla i znaãnû jména zvlá‰tní a
tak máme na matrikách zapsány Cordélie, Aurélie, Andûly,
Malvíny, Barnabá‰e, Zachariá‰e a Melichary. Máme pr˘ i
jakousi historickou zvlá‰tnost politickou a tou je holãiãí
jméno Dvouletka. No, pofiád je to lep‰í neÏ kdyÏ v b˘valém
Sovûtském svazu kdesi chodí Elektrifikácie, Pûtiletka,
Traktor nebo Kombajn a nechodí jich pr˘ málo. Pfieãetla

jsem si i pojednání od pana Otty Ulãe, které se vztahuje ke
tvorbû kfiestních jmen nikoli v‰ak v âechách, ale v USA a
bylo také zajímavé dozvûdût se, Ïe u americk˘ch klukÛ a
holek je hodnû vpfiedu v oblibû Michael, Christopher,
Ashley, Jessica, Stephanie a Samantha. To k nám dosud
moc nedorazilo - na‰tûstí -  a tak snad v âesku zatím
nûjakou tfieba Jessicu Nováãkovou zfiejmû nemáme.
KaÏdopádnû mi to pfiipomnûlo jakousi mladiãkou americkou
dívãinu, ke které jsem pfied mnoha roky chodila na intenzivní
angliãtinu a která se jmenovala Littlestar. Pozdûji mi
vysvûtlila, Ïe to jméno pfiímo nenávidí a Ïe to byla pr˘ první
vûc, kterou její otec uvidûl v den jejího narození. Myslím,
Ïe by na‰e matriky Ïádnou Hvûzdiãku vÛbec nezapsaly,
protoÏe respektují matriãní zákon a podle nûho nesmûjí
zapsat jména domácká, zkomolená, zdrobnûlá, umûle
poskládaná. Také zákon neumoÏÀuje, aby se sourozenci
pojmenovali stejnû. Littlestar byla v âechách velice
spokojená a myslím si, Ïe neménû byl spokojen˘ i její
ãesk˘ pfiítel Tonda. TakÏe sly‰íte dobfie Tonda, ne Antonín.
A jsem u dal‰ího docela hezkého zvyku. V âechách máme
velik˘ sklon nûkterá jména si tak trochu pfiedûlávat k
obrazu svému. A nemusí to b˘t jen Tonda, ale i Pepa,
Honza, Olda, Va‰ek, Venca, Bohou‰, Lojza, Maruna,
Dá‰a a dal‰í.

Je také zajímavé podívat se kde, které jméno vzniklo a
co za v˘znam v sobû skr˘vá. Takov˘ch pfiíkladÛ jen
nûkolik: Marie znamená milovaná Bohem nebo mofie
hofikosti, pÛvod jména je hebrejsk˘ a egyptsk˘ a v âechách
jich máme více neÏ 330 000. Josef - BÛh pfiidá nebo nechÈ
BÛh pfiidá, z hebrej‰tiny. Petr - znaãí skálu, kámen, je
fiecké a máme jich témûfi 300 000. David - miláãek,
náãelník, asi jméno hebrejské, kolem 85 000. Silvestr je z
latiny, silva je les a silvestris lesní muÏ. V roce 2012 jich v
âesku bylo asi 450 a teì i ten v modrém kulichu.

Celé tohle povídání jsem zaãala osobním záÏitkem a
také to celé osobním záÏitkem chci ukonãit. Jeden z m˘ch
bratrÛ se jmenuje Kamil, to jméno dostal po otci. Táta si to
ani moc nepfiál, ale maminka jiné jméno nechtûla. Ve
v˘kladu tohle jméno znaãí honosnost, pfii vyslovování zní
lehce a mûkce, má bohat˘ pÛvod a mnoho v˘znamÛ.
Nejoblíbenûj‰ím v˘kladem je arabsky honosn˘, ale je to i
hefimánek, milá léãivá bylinka a fiímsky Camillus s etrusk˘m
pÛvodem má v˘znam „Merkur“ Moc jich v âechách
nemáme jen asi 14000 a ve statistikách obsazuje Kamil
asi 58. místo. Tak teì o jménu Kamil uÏ toho víte docela
hodnû, ale co je‰tû nevíte je skuteãnost, Ïe mnoho rokÛ
nebylo tohle jméno zafiazené v na‰ich kalendáfiích, coÏ
mÛj bratr nesl velice tûÏce, protoÏe nebyl den, kdy by mohl
jméno slavit. Nakonec se rozhodl k naprosté ‰ílenosti a na
poãátku kaÏdého roku nám v‰em, od kter˘ch oãekával jak
gratulaci, tak nûjak˘ dárek oznamoval datum, kdy bude
svátek v konkrétním roce slavit. T˘kalo se to postupnû
témûfi v‰ech roãních mûsícÛ. Na nepravideln˘ch datech
lpûl a my, gratulanti, v tom mûli neuvûfiiteln˘ zmatek
Nakonec jsme se zboufiili a vzájemnû jsme se dohodli, Ïe
bude svátek slavit v˘hradnû 14. ãervna a Ïe jedinû v tento
den jsme ochotni mu nûjaké dáreãky nadûlit a upéct mu
domácí dort. Takhle to u nás probíhá uÏ hezky dlouho a to
i pfiesto, Ïe se Kamil posléze v kalendáfii, 3. bfiezna,
objevil.

No, nejsou ta ãeská kfiestní jména nádherná? Zkuste si
jich tfieba deset vyjmenovat podle nûjakého písmene z
abecedy. Tfieba úplnû to první: Anna, Alena, Antonín,
Amálka, Alois, Antonie, Apolena, Adam, Agáta, Ale‰.

Jana Fafejtová, Praha
***

Pokračování ze str. 9

Hledáme ãesky mluvící chÛvu
na obãasné hlídání dûtí

v na‰em domû
 v Mississauze. Prosím volejte

na tel. ã. (416) 575-9360
2303- 20

Nabízí se péãe o postiÏeného ãi
star‰ího ãlovûka!

Stfiedo‰kolák s praxí v âR i Kanadû, 43 let
jako spoleãník, pomoc pfii pfiemisÈování,

vafiím a i dokáÏi leccos opravit. Sám mám
lehãí postiÏení. Mluvím anglicky, rusky a

nûmecky. Jezdím na kole, mám ãesk˘
fiidiãsk˘ prÛkaz. Odpovím kaÏdému.

Kontakt: Dan Newman: 416/604-5829.
2304-01



11November 28, 2013 Tennis/NHL

Neãekaná obhajoba Davisova poháru na pÛdû nejvût‰í svûtové hvûzdy souãasnosti
âe‰i tu mísu zase vyhráli!

Z Bûlehradu od na‰eho zpravodaje JAROSLAVA KIRCHNERA
âesk˘ tenis je nezniãiteln˘, nesmrteln˘ a ani se nechce vûfiit tomu,
jakého triumfu opût dosáhl. Po roce obhájil DavisÛv pohár, o nûjÏ uÏ
od roku 1900 bojují reprezentaãní t˘my muÏÛ, mimochodem letos se
jej zúãastnilo sto tfiicet zemí a kter˘ je uÏ od svého vzniku uznávan˘
v celém svûtû jako jedna z nejprestiÏnûj‰ích sportovních trofejí.
Naposledy se povedlo podruhé za sebou tolik populární “Salátovou
mísu” získat hvûzdn˘m ·panûlÛm v letech 2008 a 2009. âe‰tí
reprezentanti to navíc tentokrát dokázali ve vítûzném finále na pÛdû
soupefie, kter˘ se py‰nil druh˘m nejlep‰ím hráãem souãasného
svûtového Ïebfiíãku ATP, ãerstv˘m vítûzem  turnaje osmi nejlep‰ích
svûtov˘ch hráãÛ v Lond˘nû a podle expertÛ vlastnû aktuálnû nejlep‰ím
svûtov˘m tenistou Novakem Djokoviãem! Na tûchto superlativech
nic nemÛÏe zmûnit ani fakt, Ïe Srbové pfied boufiliv˘m patnáctitisícov˘m
hledi‰tû Kombank Areny v Bûlehradû nemûli k dispozici svou dvojku
a 36. hráãe Ïebfiíãku ATP Janka Tipsareviãe ani trojku Viktora
Troického. Toho totiÏ Mezinárodní tenisová federace ITF potrestala
za to, Ïe odmítl dát svou krev pfii antidopingové kontrole a navíc z
tohoto dÛvodu mûl do dûji‰tû leto‰ního finále zakázan˘ pfiístup
dokonce i jako divák! Ov‰em i ãeské druÏstvo ve sv˘ch tradiãních
fiadách mûlo neãekanou absenci. Dlouholet˘ nehrající kapitán Jaroslav
Navrátil utrpûl plicní embolii, a tak na jeho Ïidli musel usednout
Vladimír ·afafiík, b˘val˘ trenér a nyní uÏ dlouholet˘ pracovník
spoleãnosti âeská sportovní, která marketingovû zaji‰Èuje ãinnost
ãesk˘ch reprezentantÛ v této elitní soutûÏi.
Drama se odvíjí je‰tû pfied utkáním a to v zákulisí. PfiestoÏe se
Tipsareviã prakticky cel˘ podzim pot˘kal se zdravotními problémy a
poslední mûsíc se na Ïádném turnaji nepfiedstavil, nehrající kapitán
SrbÛ Bogdan Obradoviã do poslední chvíle pfied losováním nechává
ãeské soupefie napnuté, zda obr˘leného elegána do boje vy‰le ãi
nikoliv. KdyÏ se koneãnû v srbském kvartetu objevvuje aÏ 117. hráã
klasifikace ATP Du‰an Lajoviã, ví se, Ïe jsou karty naopak rozdané
ve prospûch ãesk˘ch favoritÛ... Mimochodem celky âeské republiky
a Srbska se staví proti sobû do daviscupové války uÏ potfietí bûhem
posledních ãtyfi let! V roce 2009 právû v této bûlehradské hale domácí
tenisté nevídanou semifinálovou bitvu po nepfiíznivém stavu 1:2
otoãili teprve v nedûli na v˘hru 3:2, Loni v Praze âe‰i pfieválcovali ve
ãtvrtfinále Srby, jimÏ chybûl Djokoviã, 4:1, kdyÏ ·tûpánek po
prohraném pûtisetovém maratonu pfii podání ruky Tipsareviãovi
provokativnû ukázal zdviÏen˘ prostfiedníãek a byla z toho velká
boufie.

Djokoviã i Berdych bezpeãnû
Leto‰ní partii otevírá z uÏ vzpomínaného Lond˘na rozjet˘ Djokoviã
témûfi bezchybn˘m v˘konem proti ·tûpánkovi, jehoÏ ‰ance Ïije jen
ve chvílích, kdy trpûlivou hrou od základní ãáry dokáÏe vzdorovat
protivníkovû ohromné razanci. V prvním setu se mu je‰tû dafií
nepfiízniv˘ stav 3:5 srovnat na 5:5, aby jej pfiece jen ztratil pomûrem
5:7. Tohle v‰ak nemÛÏe vydrÏet dlouho, protoÏe DjokoviãÛv dÛraz
v‰ech úderÛ, brilantní pohyb i absolutní herní pfiehled stále více tlaãí
·tûpánka do pasivity. Pfiesto Radek po tfiísetové prohfie prohla‰uje:
“Ze své hry mám dobr˘ pocit a urãitû je pro mû povzbuzením do
dal‰ích dnÛ. Nechtûl jsem b˘t pouze pasivní, snaÏil jsem se také nûco
vytvofiit, ov‰em Djokoviã byl mnohem razantnûj‰í a mûl mnohem
lep‰í první podání.” ·tûpánkÛv pfiemoÏitel pfiiznává: “Zpoãátku mnû
trochu svazovala ruce nervozita, av‰ak z hlediska sebevûdomí pro
mû byl velmi dÛleÏit˘ zisk prvního setu.”
JestliÏe v prvním singlu Djokoviã nemusel vynaloÏit své maximum,
pak ve druhém totéÏ platí o Berdychovi, kter˘ se stejnou graciézností
pfiejíÏdí srbského náhradníka Du‰ana Lajoviãe. S jednoruãn˘m
bekhendem bojující Lajoviã se snaÏí opírat pfiedev‰ím o údery ze

zadní pozice a zpoãátku se zdá, Ïe mu nebude chybût ani sebevûdomí.
KdyÏ ale za stavu 3:4 poprvé pfiichází o svÛj servis a úvodní set
prohrává 3:6, prÛbûh dal‰ích dvou setÛ uÏ je pro Tomá‰e, momentálnû
sedmého borce klasifikace ATP, jednoznaãn˘. Rozdíl sto deseti míst
na svûtovém Ïebfiíãku je markantní! Pfiesto Tomá‰ krotí své emoce:
“MoÏná by se vám zdálo, jak to pro mû bylo snadné vítûzství, ale já
si to vÛbec nemyslím. VÏdyÈ Srbové vedli 1:0 a Lajoviã nemûl, co
ztratit...”

Ferrari zÛstalo v garáÏi
Po páteãním stavu 1:1 je nad slunce jasné, Ïe o daviscupov˘ch
vládcích sto druhého roãníku rozhodne sobotní ãtyfihra. Otázka v‰ak
je jediná, zda do ní nastoupí Djokoviã? Pfiiznejme, Ïe ãesk˘ tábor,
tfiebaÏe nûco takového nahlas nevyfikne, se toho obává. KdyÏ se tak
nestává, diví se i odborníci. Navzdory skuteãnosti, Ïe sedmatfiicetilet˘
Nenad Zimonjiã, pfied pûti lety svûtová tenisová jedniãka, spoleãnû
s Iljou Bozoljacem v posledních letech svou zemi v Davisovû poháru
pravidelnû zastupují. Tentokrát je lep‰í z nich o devût let mlad‰í
Bozoljac, kter˘ velmi neortodoxnû posílá na opaãnou stranu dvorce
obouruãnû nejen bekhend, ale i forhend! Leã nestaãí to na zisk ani
jednoho ze tfií setÛ. âe‰tí tenisté jist˘mi voleji pokr˘vají síÈ, Berdych
na sebe upozorÀuje dÛrazn˘m servisem i forhendem a ·tûpánek
mÛÏe pfiitom excelovat krásn˘mi prohozy, kraÈasy i loby, které z nûho
dûlají jednoho z nejlep‰ích interpretÛ ãtyfiher na svûtov˘ch turnajích.
Pouze ve tfietím setu se Srbové dostávají do tie-breaku, v nûmÏ navíc
vedou 3:1, jenÏe koncovku Berdych se ·tûpánkem znovu zvládají na
jedniãku a v této soutûÏi od roku 2007 bodují uÏ poãtrnácté! Vastnû
pouze jednou ztroskotali, coÏ bylo ve finále Davisova poháru 2009 v
Barcelonû se ·panûly Felicianem Lopezem a Fernandem
Verdascem...PoraÏená dvojice po stfietnutí dlouho, pfiedlouho,
rozebírá situaci a Zimonjiã na otázku, v ãem byl jejich nejvût‰í
problém, ze sebe v˘stiÏnû sype: “Îe proti nám stáli dva skvûlí tenisté,
ktefií disponují v˘born˘mi servisy i voleji jak pro dvouhru, tak pro
ãtyfihru.” Nevyjasnûnou Djokoviãovu neúãast glosuje Radek ·tûpánek
rovnûÏ v˘mluvnû: “Je to, jako byste v garáÏi nechali stát Ferrari!” A
zotavující se ãesk˘ nehrající kapitán Jaroslav Navrátil z domova po
telefonu k tomu dodává: “Takov˘ borec jako Djokoviã musí hrát.
Srbové udûlali chybu!”

Velel opravdu kapitán?
Nedûlní úvodní souboj obou t˘mov˘ch jedniãek Djokoviãe s
Berdychem podle oãekávání pfiiná‰í v˘konnostní vrchol. Jejich dlouhé

v˘mûny od základní ãáry opl˘vají dûlovou silou a Djokoviã pfii nich
znovu demonstruje, co v‰echno umí vybûhat a také doklouznout, byÈ
nejde o antuku, n˘brÏ o tvrd˘ povrch. První set pro sebe Srb
rozhoduje v desátém gamu, kdy poprvé proráÏí BerdychÛv servis.
Druh˘ set, v nûmÏ si oba aktéfii drÏí svá podání aÏ do tie-breaku, je
je‰tû vypjatûj‰í. ·koda, Ïe v nûm za stavu 4:4 pfii soupefiovû servisu
Berdych nepromûÀuje vedení 40:15 v brejk a je‰tû vût‰í pfiíleÏitost se
mu nabízí ve zkrácené hfie. V ní je ve vedení 4:2, navíc podává, ov‰em
kazí bekhendov˘ volej hran˘ témûfi nad hlavou... Je‰tû kdyÏ to je 4:4,
Djokoviã nevyuÏívá svého servisu a vzteky rozmlátí svou raketu,
av‰ak Berdych místo dvou nabízejících se setbolÛ posílá míã do
tûsného autu. Za ohromné podpory domácího publika si uÏ místní
miláãek nenechává utéct druh˘ set ani cel˘ zápas, i kdyÏ na nûm
vyãerpání z pfiedchozího velmi nároãného programu je patrné.
Teprve po tomto utkání se Novak Djokoviã vyjádfiuje k tomu, proã na
kurtû chybûl ve ãtyfihfie. “Bylo to rozhodnutí na‰eho nehrajícího
kapitána,” proná‰í s kamennou tváfií. Lidí, ktefií by této verzi vûfiili, se
v‰ak mnoho nenachází... A k dal‰í malé záhadû dochází brzy potom,
tedy v nedûli veãer, kdyÏ hlavní hvûzda leto‰ního finále se nedostavuje
na závûreãn˘ slavnostní banket. Jak ale Tomá‰ Berdych hodnotí
svou zfiejmû rozhodující chybu za mimofiádnû nadûjného stavu 4:2 v
tie-breaku druhého setu? “Nebylo to tím, Ïe by mnû pfiíli‰ pracovaly
nervy. Ten volej moÏná vypadal snadnû, av‰ak vzhledem k tomu,
jak˘ byl momentální pohyb Djokoviãe, jsem musel volit dost riskantní
fie‰ení. Je pravda, Ïe kdyby to b˘valo bylo 1:1 na sety, asi bych nadûji
na vítûzství je‰tû mûl...”

·tûpánek ve spoleãnosti legend
Je to tedy 2:2 na zápasy a o v‰em musí rozhodnout ·tûpánek. Ano,
znovu stejnû jako pfied rokem v Praze, kde ve ãtyfiech setech zdolal
Almagra a âe‰i se po v˘hfie 3:2 nad ·panûly radovali ze Salátové
mísy po dvaatfiiceti letech, protoÏe v roce 1980 ji získal t˘m
âeskoslovenska v ãele s Ivanem Lendlem. Nyní v Bûlehradû se proti
·tûpánkovi staví Lajoviã a hned v prvním gamu se zmocÀuje servisu
ãeského reprezentanta. Îe by varování? Pokud ano, tak ·tûpánek
odpovídá okamÏitû, bere si podání nazpût a soupefii aÏ do konce
stfietnutí nepovolí uÏ vÛbec nic! Je mnohem trpûlivûj‰í, pfiesnûj‰í a
stále ãastûji se osmûluje k síti, kde neomylnû zakonãuje. S pfiib˘vajícími
hrami zklamaní domácí fanou‰ci houfnû opou‰tûjí hledi‰tû a celistv˘
zÛstává vlastnû pouze sektor pfiibliÏnû patnáctiset ãesk˘ch pfiíznivcÛ,
ktefií si daviscupovou obhajobu náramnû uÏívají!
Po pouhé hodinû a dvaapadesáti minutách ·tûpánek promûÀuje
první meãbol a slavící ãesk˘ kotel burácí: “My tu mísu zase vyhráli!”
A hned na to: “Kdo neskáãe, není âech. Hop, hop, hop!” Po roce opût
hrdina, uÏ pûtatfiicetilet˘ Radek ·tûpánek, se zam˘‰lí: “Tenhle triumf
urãitû vejde do historie na‰í zemû. A vûfiím, Ïe bude také inspirovat
dûti a mladé lidi v âeské republice, aby oni v budoucnosti toho nejen
v tenise, ale na celém sportovním poli hodnû dokázali.” Sám autor
tûchto slov ani netu‰í, Ïe právû on v˘hrami loni nad Almagrem a letos
nad Lajoviãem, právû ve‰el do daviscupovch dûjin. ProtoÏe
rozhodnout finále za nerozhodného stavu 2:2 více neÏ jednou,
dokázaly pouze dvû legendy a to uÏ v dobách tenisového pravûku.
Francouz Henri Cochet v letech 1927, 1929 a 1931 a Brit Fred Perry
1933 a 1936...
Srbsko - âeská republika 2:3 (Djokoviã - ·tûpánek 7:5, 6:1, 6:4,
Lajoviã - Berdych 3:6, 4:6, 3:6, Zimonjiã, Bozoljac - Berdych, ·tûpánek
2:6, 4:6, 6:7 (4:7), Djokoviã - Berdych 6:4, 7:6 (7:5), 6:2, Lajoviã -
·tûpánek 3:6, 1:6, 1:6).

***

Tomáš Berdych a Radek Štěpánek

Pfiítomnost “dvacetiletého” Jágra
je znát, fiíká ëábel Îidlick˘

Hokejisté New Jersey prohráli v Torontu 1:2 po samostatn˘ch
nájezdech. Nejlep‰í hráã v kanadském bodování v muÏstvu ëáblÛ
Jaromír Jágr odehrál v sobotu dvacet minut, druh˘ za ním v této
kategorii obránce Marek Îidlick˘ byl na ledû o tfii minuty déle. Ale ani
jeden v duelu nebodoval. Îidlick˘ sice není ze zaãátku sezóny pfiíli‰
spokojen˘, ale pfiesto je rád, Ïe Devils hrají opût svoji hru.

ABE: Duelu pfiedcházely dva rozdílné zápasy s Philadelphií, v
prvním Devils prohráli 0:1, pak následovala dokonce prohra v
Minnesotû 0:4. Ve ãtvrtek v‰ak vítûzství 3:0, skvûlá práce obrany
a dnes rovnûÏ po dvou tfietinách ãisté konto. V ãem je zmûna?

MÎ: V posledních dvou zápasech jsme hráli dobfie jako t˘m,
Jaromír Jágr dal vãera pûkn˘ tfietí gól. Obrana fungovala perfektnû.

ABE: Nepfiíjemn˘m momentem byla 49. minuta, kdy Kessel
skóroval a vy jste inkasoval je‰tû dvû minuty...

MÎ: Bylo tam nedorozumûní v obranû. Mûli jsme ho víc pfiitlaãit na
mantinel, Kessel dal pûknou branku, bylo to pro nás trochu ne‰Èastné.
My jsme ale ‰Èastnû vyrovnali a bod je pro nás dobr˘.

ABE: Vãera jste hráli jedno utkání ve Philadelphii, dnes druh˘
zápas, ke v‰emu prodlouÏení. Toronto bylo odpoãaté; mûli jste
dost sil?

MÎ: Pfiesto jsme se snaÏili rozhodnout v prodlouÏení. Nakonec
rozhodly nájezdy to je vÏdy padesát na padesát...

ABE: JiÏ jste se nûkdy zúãastnil tohoto rozstfielu?
MÎ: V NHL ano, ale nikoliv v Devils, zde máme dostatek dobr˘ch

útoãníkÛ.
ABE: Kterou sezónu pokládáte zatím za nejlep‰í?
MÎ: Asi to bylo krátce po tom, co jsem pfiestoupil do Devils a my

jsme hráli finále Stanley Cupu. KaÏdá sezóna byla pro mne pfiínosem,
ale tahle sezóna byla skuteãnû nejvût‰ím záÏitkem.

ABE: Dá se srovnávat NHL s tím, kdyÏ hrajete v Evropû za
národní muÏstvo?

MÎ: Je to pofiád hokej. V Evropû je víc ãasu díky velkému kluzi‰ti.
Pokud hraji za národní muÏstvo je to sv˘m zpÛsobem zvlá‰È emotivní.

ABE: Není konkurencí KHL?

V zámofií se mi chytá líp neÏ v extralize,
svûfiil se hrdina Nashvillu Mazanec

V loÀském roãníku vybojoval s Plzní extraligov˘ titul a v probíhající
sezónû uÏ chytá nejprestiÏnûj‰í hokejovou soutûÏ svûta. Marek
Mazanec v posledních tfiech zápasech Nashvillu slavil v˘hru, na ledû
Detroitu dokonce s premiérovou nulou v NHL, a pomalu se zabydluje
v prvním t˘mu PredátorÛ. Naposledy pochytal 24 stfiel a jeho Nashville
zvítûzil na ledû Toronta 4:2.

ABE: V posledních zápasech se vám i t˘mu dafií...
MM: Jsem za to rád. Zlom nastal v utkání proti Chicagu, kdy jsme

vyhráli. Od toho okamÏiku hraje t˘m skvûle. Doufám, Ïe to vydrÏí co
nejdéle.

ABE: Jaké to bylo vyhrát proti vítûzi Stanleyova poháru?
MM: Byl to dobr˘ pocit. Jsem rád za kaÏdou v˘hru.
ABE: Dal‰í utkání jste proti Detroitu vychytal ãisté konto.

âekal jste, Ïe to pfiijde takhle brzy?
MM: Musím pfiiznat, Ïe jsem to neãekal. Nekoukám pfiíli‰ na

statistiky, ale dÛleÏité je vyhrávat. Jedna vla‰tovka v‰ak jaro nedûlá.
ABE: Pfied pfiíchodem do Nashvillu jste hrál na farmû v

Milwaukee, kde jste z pûti zápasÛ slavil pût v˘her a mûl prÛmûr
pod dvû branky. Byl to velk˘ pfiechod z Plznû na farmu do NHL?

MM: Je to jin˘ hokej a musel jsem si zvykat. Paradoxnû pro mne je
to jednodu‰‰í, protoÏe se ménû kombinuje a více stfiílí, takÏe se mi
zde chytá lépe neÏ v ãeské extralize.

ABE: Tady se s vámi ale útoãníci nemazlí. Inkasujete obãas i
pár ran, dnes jste musel opravovat helmu. Jak si zvykáte na
tohle?

MM: Tak to je, obãas je brankáfi otloukánkem. Dostane párkrát do
hlavy, pár seker, ale to k hokeji patfií.

ABE: V poslední tfietinû na vás ale v prvních deseti minutách
ne‰la ani jedna stfiela...

MM: Pro gólmana je to sv˘m zpÛsobem hor‰í. Vystydne a pak se
na nûj nûkdo rozjede a tûÏko se dostává zpátky do tempa. Dnes ale
byla obrana skvûlá.

ABE: Jak˘ je Nashville jako hokejové mûsto?
MM: Zatím nevím, chytal jsem tam pouze jednou s Chicagem. Hala

byla plná, ale to bylo i zásluhou hostujících fanou‰kÛ, kter˘ch tam
bylo pomûrnû hodnû. Myslím si, Ïe lidi tam na hokej chodí rádi.

ABE: Jak dlouho v prvním t˘mu Nashvillu zÛstanete?
MM: O tom se mnou nikdo nehovofiil, ale stále se musím zlep‰ovat.

Musím pracovat hlavnû na doráÏkách, dále na hfie s holí a musím lépe
komunikovat s obránci. S angliãtinou se stateãnû peru. KdyÏ nûco
potfiebuji, tak si o to fieknu, ale nejsou to velké rozhovory.

ABE: Nashville je mûsto country, máte rád tento druh hudby?
MM: Miluji country, to je krásná muzika, kdyÏ bude den volna, urãitû

se rád nûkam podívám.
Ale‰ Bfiezina (Toronto), Sport.cz

***

MÎ: Pokud vím, jak Rusové, tak na‰i preferují NHL. Zde je lep‰í
zázemí, NHL má tradici a kvalita je pfiece jen vût‰í v NHL neÏ v KHL.

ABE: Jak˘m pfiínosem je Jaromír Jágr pro Devils?
MÎ: Je to urãitû znát a hraje jako kdyby mu bylo dvacet.

***

Klein asistuje Mazancovi před dotírajcím Clarksonem

Foto: A.M. FojtÛ
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Jedineãné sluÏby

Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,

 to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?

KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe 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

Hockey/Soccer

Gambrinus liga
1. Sparta 15 12 3 0 38:9 39
2. PlzeÀ 15 10 4 1 35:12 34
3. Teplice 15 8 4 3 34:16 28
4. Liberec 15 7 4 4 15:17 25
5. Dukla 15 6 6 3 17:12 24
6. Boleslav 15 6 5 4 28:19 23
7. Jablonec 15 6 4 5 28:25 22
8. Slovácko 15 5 4 6 24:25 19
9. Olomouc 15 4 5 6 25:28 17
10. Pfiíbram 15 4 3 8 18:31 15
11. Ostrava 15 3 6 6 14:27 15
12. Brno 15 4 2 9 18:25 14
13. Znojmo 15 3 5 7 15:22 14
14. Bohemians 15 3 4 8 13:26 13
15. Slavia 15 3 4 8 10:27 13
16. Jihlava 15 3 3 9 19:30 12

Slovan vede
slovenskou ligu

V pfiedposledním podzimním kole zdolal Slovan
Bratislava Îilinu 2:1. Dobfie hrající Trenãí rozdrtil
Ko‰ice 5:0. Nitra dokázala zdolat Banskou Bystrici
2:0, Senica RuÏomberok 2:1 a  Trnava Zlaté
Moravce 3:2. Doma se nedafiilo pouze Dunajské
Stredû, která prohrála s Myjavou 0:3. Poslední
podzimní kolo je na pofiadu 30. listopadu.

***

CorgoÀ liga
1. Slovan 18 12 3 3 39:22 39
2. Trenãín 18 10 3 5 45:19 33
3. RuÏomberok 18 9 4 5 37:29 31
4. Myjava 18 9 3 6 33:27 30
5. Senica 18 8 4 6 26:21 28
6. Moravce 18 8 3 7 24:26 27
7. Trnava 18 8 3 7 26:29 27
8. Bystrica 18 7 5 6 31:24 26
9. Ko‰ice 18 6 4 8 24:26 22
10. Îilina 18 5 6 7 26:26 21
11. Nitra 18 2 3 13 17:47 9
12. Dun. Streda 18 2 3 13 9:41 9

Gambrinus liga
Sparta na vrcholu,

Slavia na dnû propasti
Zatímco po polovinû soutûÏe je Sparta s 39 body a
skorem  38:9 bezpeãnû v ãele tabulky, muÏstva z
Vr‰ovic Slavia a Bohemians uzavírají spolu s
Jihlavou tabulku. Sparta v historick˘ch dresech
porazila v 15. kole Mladou Boleslav 4:1 a pfiestoÏe
PlzeÀ vyhrála v Brnû 3:1 má pfied ní náskok pûti
bodÛ. Tfietí Teplice v pondûlní dohrávce pouze
remízovali v Ostravû 0:0, kdyÏ dohrávali o deseti
hráãích. Slavia mûla v Uherském Hradi‰ti proti
Slovácku v prvním poloãase nûkolik gólov˘ch ‰ancí,
ale ani jednu nedokázala v prvním poloãase
promûnit, naopak Kebr z penalty, Do‰ek hlavou po
pfiestávce a Vole‰ák v nastaveném ãase dali po
brance a Slovácko vyhrálo 3:0. Znojmo se odpoutalo
od poslední pfiíãky vítûzstvím nad Oloumocí 2:1.
âern˘ Petr tedy zÛstal Jihlavû, která prohrála v
Pfiíbrami 0:5, coÏ stálo místo trenéra KomÀackého.
Bohemians pak prohráli s Jabloncem 0:1 a stejn˘m
v˘sledkem se skonãilo utkání Liberce s Duklou,
kter˘ hraje dobfie v Evropské lize, ale v domácí
soutûÏi se mu pfiíli‰ nedafií.

***

Mezinárodní kopaná
âesko-Kanada 2:0

V pfiátelském utkání v Olomouci se nakonec âe‰i
prosadili proti Kanadû, aãkoliv dlouho vyrovnané.
Vedoucí branku vstfielil jiÏ ve 3. minutû âelÛstka
hlavou. V 38. minutû v‰ak po faulu Suchého mûli
Kanaìané v˘hodu pokutového kopu, ale De
Rosariovu stfielu âech vyrazil na roh. Pojistka pfii‰la
aÏ v 81. minutû, kdy Hofiava zv˘‰il na 2:0. Bylo to
teprve druhé stfietnutí tûchto dvou zemí i první
zápas vyhrála âR 5:1.
Zfiejmû nejslavnûj‰í moment kanadského fotbalu
se udál v listopadu roku 1904 na olympiádû v St.
Louis, kdy kanadsk˘ t˘m Galt FC získal zlatou
medaili. Od té doby se kanadsk˘ fotbal odmlãel a
zmínky o nûm jsou velice sporadické.
Málo se ví o tom, Ïe v Torontu prakticky do padesátky
chytal za místní Ukrajince b˘val˘ ãeskoslovensk˘
reprezentaãní brankáfi Bfietislav Dolej‰í a Ïe zde
pÛsobily i slavné legendy Eusebio nebo Bettega.
To bylo v dobû kdy na severoamerickém kontinentu
kralovala NASL. Toront‰tí Blizzard se dokonce
jednou dostali do finále celé soutûÏe a byli jedním
z dodavatelÛ pro kanadsk˘ národní t˘m
osmdesát˘ch let, kdy se kanad‰tí fotbalisté na OH
v Los Angeles v roce 1984 probojovali mezi
posledních osm t˘mÛ.
Jejich sláva v‰ak dosáhla vrcholu o dva roky pozdûji
na MS v Mexiku. V rozhodujícím zápase kvalifikace
Kanada porazila na New Foundlandu (!) Honduras
brankou instalatéra Pakose 1:0. Kanadsk˘ t˘m byl
totiÏ sloÏen z poloprofesionálÛ a v prvním zápase
na MS v Leonu nastoupila Kanada proti hvûzdné
Francii s náhradním brankáfiem devatenáctilet˘m
Paul Dolanem. DÛvod? První brankáfi Tino Lattieri
mûl na stejn˘ den profesionální kontrakt v sálové
kopané, kde bylo více penûz  neÏ v socceru.
Nad‰enû hrající Kanaìané dlouho vzdorovali v
prvním utkání Francii a dokonce Slovák Igor Vrablic
hrající v útoku mûl v prvním poloãase obrovskou
pfiíleÏitost, kdyÏ stfiílel z velkého ãtverce na
opu‰tûnou francouzskou branku, ale jeho stfielu
staãil jeden z obráncÛ zne‰kodnit. Sedm minut
pfied koncem zápasu pak nezku‰en˘ Paul Dolan
podbûhl míã a Papin hlavou rozhodl o vítûzství
zemû galského kohouta. S ústupem a kolapsem
NASL, ode‰la v‰ak i sláva kanadského fotbalu.
Ta se neãekanû vrátila v roce 2000, kdy Kanada
vyhrála Zlat˘ pohár (Mistrovství severní Ameriky -
CONCACAF). V rozhodujícím zápase Kanada
porazila Mexiko 2:1 brankami Corazzina a Hastingse
a ve finále pak dokonce i hostující jihoamerickou
Kolumbii 2:0.
Od té doby se na dal‰í úspûch ãeká. Pro MS 2014
mûla pomûrnû dobfie rozehranou kvalifikaci a v
posledním zápase proti Hondurasu jí staãila pouze
remíza na postup do dal‰ího kola. V prvním zápase
v Torontu proti Hondurasu nepromûnila fiadu ‰ancí
a po vítûzství nad morálnû rozloÏenou Kubou se
zdálo, Ïe remíza je reálné. V úvodu utkání si
Kanaìané dokonce vypracovalo i nûkolik ‰ancí,
ale pak následovalo nûkolik chyb v obranû a debakl
1:8. Z tohoto ‰oku se muÏstvo nedokázalo
vzpamatovat a to je rovnûÏ dÛsledkem, proã t˘m
klesl aÏ do druhé stovky v Ïebfiíãku FIFA, aãkoliv se
normálnû pohybuje mezi 50.-80. pfiíãkou. Kanadsk˘
muÏsk˘ fotbalov˘ t˘m je tedy podobnû jako ãesk˘
v pfiestavbû. Zatímco Ïensk˘ patfií ke svûtové ‰piãce.
První roky po vstupu Toronta FC do MLS byla
v‰echna utkání vyprodána to jest kolem dvaadvaceti
tisíc divákÛ. V Montrealu na derby Montreal-Toronto
bylo kolem 40000 a populární je i tfietí kanadsk˘ t˘m
legendární Vancouver Whitecaps. Doposud se v‰ak
Ïádnému kanadskému t˘mu nepodafiilo dosáhnout
v MSL vût‰ího úspûchu. Pro nás mÛÏe b˘t
zajímavostí, Ïe v tiskovém stfiedisku na torontském
stadionu BMO Field je obrovská fotografie brankáfie
Petra z finálového utkání MS juniorÛ Argentina-
âesko (2:1).
A je‰tû jedna kuriozita: KdyÏ jsem se pokusil zavolat
pfied utkáním kanadského trenéra Benito Flora na
jeho torontské ãíslo. Ozvala se ãesk˘ záznamník,
Ïe úãastník je nedostupn˘.

***

Gibraltar ve svém prvním oficiálním stfietnutí uhrál
remízu se Slovenskem 0:0. V kvalifikaci pro MS pak
Chorvatsko vyfiadilo Island, Portugalsko ·védsko a
¤ecko Rumunsko. Francie dokázala otoãit
nepfiíjemn˘ prÛbûh kvalifikace s Ukrajinou, kdyÏ
první zápas prohrála 0:2, ale v odvetû zvítûzila 3:0.

 Ale‰ Bfiezina - Toronto
***

Hokej
Na turnaji Karjala prohráli âe‰i své prvé utkání v
Gävle se ·védy 0:6. V dal‰ím zápase s Finy sice
vedli 2:0, ale nakonec prohráli 2:3 a v závûreãném
zápase prohráli s Rusy 0:2.

***
V ãeské extralize vede Sparta, kdyÏ z 23 zápasÛ
získala 54 bodÛ. Druh˘ Hradec Kralové má z 24
zápasÛ o sedm bodÛ ménû. Dal‰í pofiadí: 3. PlzeÀ
23/42, 4. Tfiinec 24/41, 5. Brno 23/39, 6. Zlín 24/39,
7. Slavia 24/36, 8. Pardubice 23/33, 9. Vítkovice 24/
33, 10. Litvínov 24/31, 11. Liberec 23/30, 12. Kladno
24/29, 13. Karlovy Vary 25/26, 14. Chomutov 24/
18.

***
Slovenská hokejová tabulka: 1. Ko‰ice 26/56, 2.
Nitra 26/52, 3. Banská Bystrica 25/48, 4, Poprad
26/41, 5. Pie‰Èany 26/40, 6. Skalica 26/40, 7.
Zvolen 15/33, 8. Trenãín 26/29, 9. Martin 25/28, 10.
Îilina 25/27, 11. Orange 16/14.

***
V Kontinentální lize je na ãele Bobrovovy divize
Petrohrad 31/68, následuje Riga 29/57, 3. CSKA
31/53, 4. Lev Praha 29/49, 5. Záhfieb 30/45, 6.
Slovan Bratislava 28/33, 7. Minsk 29/27.

***


