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

Tomáš Kaberle s dětmi z rezervace White Dog

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

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

Anketa

Foto: M. Gabánková

Jak ovlivní vá‰ Ïivot a Ïivot va‰ich pﬁíbuzn˘ch zru‰ení letÛ z Prahy do
Montrealu a Toronta?
Nic nebrání tomu, abyste zde uveﬁejnili rÛzné návrhy, jak vzniklou situaci
budete ﬁe‰it, popﬁípadû jaká spojení lze pouÏít atd. atd.
Ale‰ Bﬁezina
***
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V pﬁipomínání v˘znamn˘ch
historick˘ch v˘roãí rokÛ
konãících na osmiãku
pojedou i sokolské ·ibﬁinky!
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
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: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤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.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
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: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
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. BohosluÏby: 24.2., 21.3., 23.3. 6.4. a
11.5. 2008 vÏdy o 13. hod.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29.
3. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29. 3. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. 3. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.
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Zaslal Standa Sedlák

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záﬁí 2007 do 15. ãervna 2008:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

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 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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 the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

Praha roku 1918 - to je leto‰ním tématem
pravideln˘ch sokolsk˘ch ·ibﬁinek, které
se jako vÏdy budou poﬁádat v hale Kostela
Svatého Václava, v sobotu 26. ledna
2008.
V rámci akce, do které se zapojí v‰echny
krajanské organizace, aby se v roce 2008
pﬁipomnûla v‰echna v˘znamná v˘roãí
událostí, které se staly v letech konãících
na osmiãku, bude mít i tento jiÏ tradiãní
ma‰karní ples historick˘ ráz. JelikoÏ
jedinû rok 1918 byl pro ãesk˘ a slovensk˘
národ ‰Èastn˘, na rozdíl od r. 1938, 1948
a 1968, vyhlá‰ené téma tentokrát zní
Praha v 1918.
Leto‰ní ·ibﬁinky by mûly tedy b˘t
v˘jimeãnû v˘znamné a slavnostní a
doufáme taky Ïe se krajanská veﬁejnost
hodlá dostavit v hojném poãtu a pohrát si
trochu se zadan˘m tématem.
Zde se ti z nás, kdo máme pro tento
druh zábavy, pro módu a historické
kost˘my smysl, na zadaném stylu
obzvlá‰tû vyvztekáme. Poohlédnûme se
po umûleck˘ch a módních stylech
uplynul˘ch desetiletí, a nechejme se
inspirovat hlavnû veselou érou let
dvacát˘ch, a umûleck˘m slohem Art
Deco, a napﬁíklad i romantikou filmu Velik˘
Gatsby ...
Ale i jiná pojetí lze pouÏít. Vznik
âeskoslovenské republiky slavil i lid na
venkovû a Sokolové - obû to skupiny,
které na obnovení ãeské státnosti mûly
velkou zásluhu. Pﬁijìte v národním, anebo
i v sokolském kroji! Fantasii se meze
nekladou. I pozdûj‰í období by mohla
slouÏit. TakÏe, nelákají-li Vás krátká
mikáda, tﬁpytivé ‰atiãky ozdobené
plerézami z p‰trosího peﬁí, máte ‰anci se
obléci do elegance á la Hollywood 40 a
50 let, ba i Lond˘n 60 let. Nebojte se
pﬁedejít dobu! VÏdyÈ právû první
âeskoslovenská Republika pﬁedãila svou
dobu svou demokracií a sv˘mi vyspûl˘mi
humanitními ideály.
B. Sherriffová
***

Kalendáfi
17. 1. (ãt) 19:30
Sokol Toronto
Informaãní beseda pro nové ãleny
Kostel sv. Václava
***
19. 1. (so) 18:00
Sokol Toronto
âlenská beseda (Potluck)
Kostel sv. Vaclava
***
26. 1. (so) 19:00
Sokolské ·ibﬁinky
Kostel sv. Václava
***
27. 1. (ne) 14:00
Sokol Toronto
Dûtské ·ibﬁinky
Kostel sv. Václava
***
28. 1. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Leo‰ Jánáãek
C. Belyea
**
11.2. (po) 19:30
Boni Pueri
Kostel sv. Václava
***
15. 2. (pá)
Fairmont Royal York Hotel
Black Tie Gala
Osmiãkov˘ bál
***
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Czech &Slovak Institutions

The Great Ball of Eights
Dear Friends and Colleagues:
It is our pleasure to invite you to participate in our
special Fundraising Evening in Toronto, where the
Czech and Slovak communities in Canada will proudly
present their first Gala Dinner Dance, “The Great
Ball of Eights”, on Friday February 15th 2008, at the
Fairmont Royal York Hotel in Toronto.
This Black Tie affair will celebrate the successes of
Czechs and Slovaks here in Canada and their
contribution to the Canadian Society. The Gala will
also commemorate significant historical events of
both nations since the year of 1918.
Proceeds from the Gala will go towards the Sick
Children’s Hospital in Toronto, and will be donated
to The SickKids Foundation.
The Master of Ceremonies for the event will be Jaymz
Bee, a well-known producer and on-air host for over
five years at Canada’s premiere jazz station,
JAZZ.FM91.
Music for your listening pleasure will be provided by
George Grosman and his group (Toronto) and you
will be able to dance to the well-known, big band
sound of Kevin Clark’s Orchestra (North Carolina).
The “Great Ball of Eights” Gala will help and support
many sick children in their quest for a cure and a
healthier way of life. We ask you to help us to help
these children, through your support. Not only will
the February 15th Dinner be an entertaining and fun
evening for those in attendance, but any show of
solidarity, such as sponsorship, silent auction or cash
donations, will help us in our mission.
Together we can make a great deal of difference in the
lives of all these children. Please review the enclosed
order form to identify your level of support. Even if
you are unable to attend the dinner, tax-deductible
donations is a great way to show your support for our
cause. Your consideration of this request is greatly
appreciated. We hope to see you on February 15th
2008.
Jaroslav Bertlík
Chairman
âeská a slovenská komunita v Kanadû
poﬁádá 15. února 2008
ve Fairmont Royal York Hotelu v Torontû
Black Tie Gala

Osmiãkov˘ bál
k pﬁipomenutí v˘znamn˘ch historick˘ch
mezníkÛ na‰ich dûjin:
1918, 1938, 1948, 1968, 1989 a 2008
a pﬁínosu ãeské a slovenské komunity
pro Ïivot v Kanadû.
V˘tûÏek plesu bude vûnován
na charitativní úãely.
Hudbu veãera zajistí jeden z nejlep‰ích Big
BandÛ v Torontû, veãer bude spojen s
umûleckou aukcí a pﬁedstavením
nejúspû‰nûj‰ích ãlenÛ na‰ich komunit.
Pro bliÏ‰í informace a rezervace lístkÛ
kontaktujte:
www.czechsandslovaksincanada2008.com

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
12.1.2008 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde: 31.1.2008

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

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

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
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

Sokol Toronto Vás srdečně zve na
tradiční Sokolské Šibřinky

Praha
1918

V sobotu 26. ledna 2008
v 19.00 hodin

ve společenské
spole enské hale
hale sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba Miro Letka
Možnost zakoupení večeře; ceny za nejlepší masky!
Vstupné:
Vstupné $20 v předprodeji (do 21. ledna)
$25 u dveří; $19.18 masky
*****************************************************************

Veškeré informace:
Kamila Bia: (416) 663-2382 / Hana Jurásková: (905) 838-2541

Farnost sv. Václava v Torontu
srde n zve na

KONCERT
SLAVNÉHO CHLAPECKÉHO SBORU

BONI PUERI
Z HRADCE KRÁLOVÉ

V POND LÍ 11. ÚNORA 2008
v 19:30 hodin
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Avenue
Na programu skladby mistr evropské
a sv tové klasiky, esk ch autor a folkloru
Sbor vystoupil s um lci formátu José Carrerase
a s p de ními hudebními t lesy v USA, Japonsku,
Velké Britanii, Holandsku, Dánsku, Francii a Itálii.

Vstupné: dosp lí $20.00

mláde (do 15 let) $10.00

Vstupenky po ka dé bohoslu b v ned li v kostele
nebo telefonicky 416-532-5272

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.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Do roku osmiãek
Toronto - zvlá‰È v posledních letech - je
ãilé krajanské stﬁedisko: kostely, Nové
divadlo, Sokol, MasarykÛv ústav, âeské
a Slovenské sdruÏení a v neposlední
ﬁadû konzulát âeské republiky,
zu‰lechÈují, vzdûlávají a baví krajany od
jara do zimy: bohosluÏby, divadelní
pﬁedstavení, pohﬁby, narozeniny,
koncerty (a nejen Nokturna), bazary,
taneãní zábavy, pﬁedná‰ky, náv‰tûvy
sólistÛ i cel˘ch orchestrÛ z âech i ze
Slovenska.
V roce 2008 k tomu pﬁibude ﬁada v˘roãí,
na kter˘ch vlastnû není - snad s v˘jimkou
zaloÏení Karlovy univerzity,1348, a roku
1918 - nic oslavování hodného.
KoneckoncÛ i ﬁíjen 1918 - jakkoliv slavn˘,
neopakovateln˘ a nenahraditeln˘
okamÏik v na‰em povûdomí - je dnes uÏ
jenom historick˘m echem. A protoÏe
skuteãnost ãeskoslovenského státu patﬁí
minulosti, je moÏná dÛleÏitûj‰í
pﬁipomenout si ono gigantické vzepûtí
národních sil v boji o samostatn˘ stát,
pﬁedev‰ím ãeskoslovenské legie, které
snad nejv˘mluvnûji oslovil voják ve válce,
jeÏ následovala po válce, která mûla b˘t
poslední, torontsk˘ Josef Hynek: „Stojí
za pov‰imnutí, Ïe ãeskoslovenské
jednotky první svûtové války, sloÏené z
âechÛ, kteﬁí byli 300 let pod vládou
habsburské dynastie rakouskouherského impéria, a SlovákÛ, kteﬁí tisíc

rokÛ Ïili pod botou uhersk˘ch magnátÛ,
byly schopny mimo území své zemû
zorganizovat armádu, která pochodovala
pﬁes ruské impérium, plavila se
pacifick˘m, atlantick˘m a indick˘m
oceánem,
v˘chodoãínsk˘m
a
stﬁedozemním moﬁem, pﬁesunula se pﬁes
Spojené státy a Kanadu, v˘kon, jak˘ se
nepodaﬁil Ïádnému národu.“ JestliÏe
stát, kter˘ se z tohoto vzepûtí národních
sil zrodil, si ve sv˘ch prvních dvaceti
letech vyslouÏil pﬁirovnání k vzne‰enûj‰ím
epizodám ne právû bohulibé historie
lidského rodu, zbytek jeho nedlouhého
Ïivota nenabízí mnoho osmiãkov˘ch dat
hodn˘ch oslavování. Spí‰ zaznamenal
poráÏky, rozbroje a rozklad. Ale i
neradostná data je dobﬁe si pﬁipomenout,
i ona tvárnila ná‰ Ïivot, zkou‰ela pruÏnost
na‰í páteﬁe, prohlubovala ponor na‰í
du‰e. Toronto si je pﬁipomene. Vedle
pravideln˘ch aktivit ToronÈanÛm i
náv‰tûvníkÛm na‰eho mûsta nabídne
ﬁadu
programÛ,
inspirovan˘ch
osmiãkami. A navíc nûkolik skvostÛ na‰í
hudby, které s osmiãkov˘mi daty nemají
pﬁímo nic spoleãného. Seznam, kter˘
následuje, není oficiálním kalendáﬁem
událostí roku 2008. A není ani úpln˘ ani
nezmûniteln˘. Je to hrst informací, které
jsem nasbíral na toulkách krajansk˘mi
luhy a háji a které si - myslím - zaslouÏí
pozornost na‰í veﬁejnosti.

Leden 2008
26. ledna - Praha 1918 - ‰ibﬁinky na
téma roku vyhlá‰ení âeskoslovenské
republiky. Poﬁadatel: Sokol Toronto.
Místo: Kostel sv. Václava. Vstupné:
$25.00, masky $19. Bûhem veãera bude
vystaven první díl sokolské historie Malé
dûjiny velké my‰lenky, jejímÏ autorem je
Jan Waldauf a kter˘ právû vy‰el v
luhaãovickém nakladatelství Atelier IM.
Únor 2008
5. února - premiéra Janáãkovy opery Z
mrtvého domu Kanadskou operou v jejím
novém domovû (University Ave. a Queen
Street). ·est repríz. Poloviãní vstupné
pro skupiny.
11. února - koncert jednoho z nejlep‰ích
chlapeck˘ch sborÛ na svûtû, Boni pueri z
Hradce Králové, v 19:30 v kostele sv.
Václava. Poﬁadatel: Farnost sv. Václava
v Torontu. Vstupné $20.00 dospûlí, $10.00
mládeÏ do 15 let. (RovnûÏ se zásluhou
Blanky Rohnové pﬁipravuje vystoupení v
rozhlasové stanici Classical 96.3 od 11:20
do 11:40).
15. února - Gala ples (The Eight Ball).
Poﬁadatel: âeská a slovenská komunita
v Kanadû. Místo: Fairmount Royal York
Hotel. Úbor: black tie. Vstupné: $250.00.
24. nebo 25. února (pﬁesné datum a
hodina budou vãas oznámeny) “Svûdectví o zl˘ch letech” (‰edesáté v˘roãí
puãe) v kostele sv. Václava - Eda Ottová.

Petr ChudoÏilov: Operní árie zpívaná do vûtru
Pﬁíslu‰níci mni‰ského ﬁádu trapistÛ pr˘ spávali v
rakvích a nesmûli mluvit, zato v‰ak vyvinuli skvûlou
mimoverbální techniku dorozumívání: ﬁeãí tûla,
mimikou a intenzitou pohledu. Vzpomnûl jsem si na
nû nûkolikrát pﬁi leto‰ní dovolené v italském mûsteãku
Bellaria nedaleko Rimini, rodi‰tû geniálního
filmového reÏiséra Federica Felliniho. âasto pr‰elo,
blesk stíhal blesk, moﬁe zaplavovalo pláÏe filmovû
obrovsk˘mi vlnami, a tak jsme se Ïenou sedávali v
hotelové aule, popíjeli vychlazené Poggio Perlina a
hráli karty. Spoleãnost - Italové, Nûmci, Francouzi,
Poláci a âe‰i, vût‰inou neznali cizích jazykÛ - se
dorozumívala podobnû jako trapisté. Bylo to stejnû
napínavé jako dívat se na nedabovan˘ a netitulkovan˘
japonsk˘ film: ãlovûk se snaÏí ze v‰ech sil pochopit
ani ne tak dûj, jako spí‰ podstatu poselství, jeÏ film
pﬁiná‰í. Situaci komplikoval nahluchl˘ rakousk˘
strojvedoucí na penzi, hovoﬁící stra‰liv˘m dialektem,
jemuÏ nikdo nerozumûl, moÏná dokonce ani on sám.
Nûkolikrát vyprávûl dlouh˘, napínav˘ a
komplikovan˘ pﬁíbûh, v nûmÏ figurovalo pût dûtí;
spoleãnost, jak jsem si ovûﬁil v pozdûj‰ích bilaterálnû
veden˘ch rozhovorech, ho pochopila na nejménû
deset naprosto odli‰n˘ch zpÛsobÛ. Ma‰infíru jsme za
odmûnu nauãili jednoduchou ãeskou karetní hru,
lidovû naz˘vanou dudák. Jenom jednou jedinkrát se
spoleãnost shodla na stejné verzi pﬁíbûhu, a to kdyÏ
televize oznámila, Ïe islám‰tí teroristé se chystali
vyhodit do vzduchu nejvy‰‰í budovu v kanadském
Torontu tﬁemi tunami v˘bu‰nin. Komentáﬁ byl
identick˘ ve v‰ech jazycích: “Kde to vzali?”
“Koupili.” “Kdo jim to prodal?” “KaÏdej!”
Jazykovû to tentokrát neklaplo ani se staﬁenou, která
na nás rok co rok povzbudivû promlouvá italsky,
kdyÏ procházíme kolem jejího domu v úzk˘ch
uliãkách za mostem Ponte di Tiberio v Rimini. Letos
jsem se na ni dÛkladnû pﬁipravil pomocí ãtyﬁicet let
staré ãeské uãebnice ital‰tiny, opl˘vající vûtami typu
“Ital‰tí pracující vedou neustávající stávkov˘ boj pod
vedením komunistické strany.” Vychrlil jsem na ni

nejménû polovinu takto získané slovní zásoby. “âau,”
ﬁekla ponuﬁe a uÏ se s námi nebavila. Vesmírnou
rovnováhu trochu obnovil bezdomovec v mûsteãku
San Leo. Stál na okraji skály a velmi naléhavû mluvil
s nûk˘m jen tak, bez mobilu. Asi s Pánembohem.
Oslovili jsme ho radûji ãesky. Naslouchal s nad‰ením
a obãas pﬁitakal na znamení, Ïe rozumí. Anebo ta
stará paní, co na pláÏi zpívala vychlastan˘m a
prokouﬁen˘m vlãím hlasem operní árie do vûtru!
Pﬁidal jsem se k ní ve své mateﬁ‰tinû a ‰lo nám to
nádhernû, nûkolik vrásãit˘ch krasavic dokonce
zatleskalo!
âe‰tina se nám o leto‰ní italské dovolené hodila
je‰tû jednou, v knihkupectví na hlavní tﬁídû letoviska
Cesenatico. Na obálce knihy Roberta Maliniho Le
cento Anne Frank byla fotografie ãerného sudu s
ãesk˘m nápisem: Cyklon B. Jedovat˘ plyn! Kyanov˘
pﬁípravek! BudiÏ uloÏeno na chladném a suchém
místû! Chrániti pﬁed sluncem a plamenem! Smí b˘ti
otevﬁeno a pouÏíváno v˘hradnû odbornû ‰kolenou
osobou! Knihu jsme koupili, stála 15 Euro. Pﬁipomíná
obecnû znám˘ fakt, kter˘ v‰ak u nás nikdy trvale
nezdomácnûl: Cyklon B byl vyrábûn mimo jiné také
v ãeském Kolínû.
Oproti minul˘m létÛm jsme letos v Itálii zaznamenali
vzrÛstající poãet portrétÛ prdelatého Benita
Mussoliniho na koni i pû‰ky, nabízen˘ch v prodejnách
suven˘rÛ; asi jde dobﬁe na odbyta. Je mi to líto, ItalÛm
bych pﬁál nûco lep‰ího. Utû‰oval jsem se vzpomínkou
na prezidenta Václava Klause, kter˘ se nechal
vyfotografovat s Grebeníãkem na balkonu zámku v
Lánech - neznamená to pr˘ vÛbec, ale vÛbec nic! Tuto
fotografii bych v‰ak asi v ãesk˘ch prodejnách
suven˘rÛ hledal marnû. Pﬁipadá mi, Ïe souãasná
situace na italské politické scénû je trochu srovnatelná
s pomûry panujícími na italsk˘ch silnicích: vypadá to
divoce, ale nikomu se nic nestane. Nov˘ italsk˘
prezident je sice b˘val˘ komunista, ale pÛsobí
politicky i lidsky mnohem sympatiãtûji neÏ politik
Fini, kter˘ se je‰tû nedávno veﬁejnû hlásil k fa‰ismu.

Psáno pro âRO 6 - Oti‰tûno s vûdomím autora.
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Hudební doslov: Antonín Dvoﬁák,
Humoreska - Jennifer Kubálek (housle),
Antonín Kubálek (klavír).
Anglická verze pod názvem Witness to
Evil Years 4. ﬁíjna v Centre for European,
Russian and Euroasian Studies, Munk
Centre for International Studies, University
of Toronto.
Doufám, Ïe sponzory obou veãerÛ
budou krajanské organizace âeské a
Slovenské sdruÏení, MasarykÛv ústav a
Sokol.
Záﬁí 2008 (pﬁesné datum bude vãas
oznámeno) - Bedﬁich Smetana: Má vlast
- plánována dirigentem Kerry Strattonem
v North York Performing Arts Centre.
¤íjen 2008
2.-4. ﬁíjna - Czechoslovakia: Decades
of Decision and Dissent - An international
conference - Centre for European,
Russian and Euroasian Studies, Munk
Centre for International Studies, University
of Toronto.
Zásluhou Dagmar Rydlové polední
koncerty v budovû Kanadské opery v
první úter˘ v mûsíci osmiãkové události
budou vûnovány populárním písním v
onom období a díky Blance Rohnové a
Dagmar Rydlové usly‰íme alespoÀ
v˘Àatky na rozhlasové stanici Classical
93.6.
Oãekává se, Ïe krajanské organizace
se rozlouãí s rokem osmiãek zvlá‰tním
programem kolem 28. ﬁíjna.
Bohat˘ rok.
Doufejme, Ïe ho pﬁeÏijeme.
Josef âermák
***
Poznámka: V roce 2006 uspoﬁádala maìarská
komunita symposium k v˘roãí maìarsk˘ch událostí
z roku 1956. Tehdy pﬁi‰el Josef âermák s
my‰lenkouspoﬁadat nûco podobného v roce 2008,
jak jsme psali jiÏ tehdy v Satellitu.
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Podûkování
Na usmûvav˘ch tváﬁích zpûvákÛ se
zraãí radost a pohoda. Je pﬁed
zahájením vánoãního koncertu ãesk˘ch
a slovensk˘ch koled. Dûti krajanÛ svou
spontánností dotváﬁí charakter veãera
v pﬁedzvûsti Vánoc. My‰lenka spojit
krajanskou veﬁejnost v jedno tûleso ke
spoleãnému vystoupení se stává
skuteãností.
Pﬁevzala jsem tuto práci po Ing. Milo‰i
·olcovi, kter˘ pÛsobil v 80. letech jako
kazatel
âeskoslovenského
baptistického sboru v Torontû. Jemu
se podaﬁilo získat dûti i z ﬁad krajanÛ jiÏ
v roce 1983. Zpívání vánoãních koled
se tak stalo souãástí oslav vánoãních
svátkÛ. V prÛbûhu let se koledy staly
neodmyslitelnou akcí, na kterou jsme
se v‰ichni vÏdy tû‰ili.
Leto‰ní pﬁípravy byly z mé strany
poznaãeny urãitou dávkou pesimismu.
Kladla jsem si otázku, zda-li se sejde
dostatek zájemcÛ ke zpûvu. Vdûãím
rodiãÛm dûtí, kteﬁí projevili zájem a
iniciativu. Pﬁipojili se i dal‰í krajané.
Spojení talentÛ dûtí i dospûl˘ch vyústilo
v úÏasn˘ veãer, v nûmÏ se odráÏelo
poselství Vánoc, láska k ãlovûku.
Dûkuji upﬁímnû v‰em krajanÛm, kteﬁí
se pﬁipojili k pûveckému sboru. Dûkuji
rodiãÛm a dûtem z ãeské ‰koly, ze
Sokola a z celé krajanské veﬁejnosti za
úãast pﬁi nácviku. Podûkování patﬁí také
vám, kteﬁí jste si pﬁi‰li koledy
poslechnout.
Spojení hudebníkÛ, zpûvákÛ a sólistÛ
zaﬁadilo leto‰ní koncert koled k
nezapomenuteln˘m
záÏitkÛm.
RÛznorodost jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ, aÈ

to byla fujara faráﬁe Ladislava Kozáka,
pﬁekrásn˘ baryton Jana Vaculíka nebo
zvûst Vánoc citlivû vyjádﬁena v písních
Marky Rajna, vytvoﬁila pestrou
mozaiku. Rozzáﬁené oãi dûtí nutnû
oslovily v‰echny pﬁítomné. Dûti nejenÏe
krásnû zpívaly, ale také se chovaly
vzornû. Není divu, Ïe po koncertû na
nû ãekal Mikulá‰. V‰em vám patﬁí dík.
Nata‰a Legierská
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,75 CDN $
4,51 CDN $
17,39 Kã
22,17 SK
1,00 CDN $
1,50 CDN $

Toronto Star - 5. 1. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

17,75 Kã
26,16 Kã
78,32 Kã
17,80 Kã

âNB - 8. 1. 2008

Od očního lékaře Jiřího Balíka

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!
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Na okraj

âeská a slovenská televize
na internetu!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin
Babinské

PUSINKY
roadmovie o tﬁech dívkách, které se nedostaly na vysokou
a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pﬁi cesatování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:
·KODNÁ - napínavé vy‰etﬁování vraÏdy v sázkové kanceláﬁi
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou
CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem
v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA
a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, kteﬁí utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY 31 - 39
A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, kteﬁí mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové a zvukové kvalitû:
ARABELA 1 - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 1 - 8 (1971)
CHALUPÁ¤I 1 - 13 (1975)
NÁV·TùVNÍCI 1 - 15 (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

Vlasta Men‰íková - 90
Narodila se 5. ledna 1918 (osmiãkové dítû) v
Horní Rovni na Pardubicku. V Horní Rovni
také chodila do ‰koly. Tam také vidûla
presidenta T. G.Masaryka a nikdy na ten
okamÏik nezapomnûla. Nebylo jí je‰tû patnáct,
kdyÏ ji její dvû sestry odlákaly do Prahy. Bylo
jí jednadvacet, kdyÏ potkala Václava Men‰íka.
Vzali se a mûli dvû dcery, Vlastu a Zdenku.
Nejdﬁív bydleli na Pankráci, blízko smutnû
proslulé vûznice. Vlasta nikdy nezapomnûla
na náﬁky muãen˘ch, které z vûznice doléhaly
do jejich bytu.
Po druhé svûtové válce se pﬁestûhovali do
Kadanû, kde Václav pracoval jako po‰Èák.
Nemûl rád komunisty a komunisté nemûli rádi
Václava Men‰íka. A ponûvadÏ se nedal,
pﬁemístili ho za trest do Tachova, nûjak˘ch 17
km od hranic. V Tachovû dospûli k
pﬁesvûdãení, Ïe komunismus nesnesou a v
roce 1950 se rozhodli odejít. Mûl je pﬁevézt
sudetsk˘ Nûmec, kter˘ Ïil u hranic. Dal si
zaplatit, ale nepﬁevedl. Mûl strach, Ïe zase
pﬁijdou STBáci a seﬁeÏou ho. Tak pﬁe‰li sami.
Bylo jich celkem ‰est a ponûvadÏ museli
pﬁekroãit potok, Václav je v‰ecky pﬁenesl.
Rok strávili v uprchlick˘ch táborech, hlavnû
ve Valce. Pak odjeli do Kanady, Václav první

(na práci do lesa) a Vlasta s dûvãaty o pár
mûsícÛ pozdûji.
V Kanadû se Václav (v patnácti se doma
vyuãil pekaﬁství) brzy dostal k svému fochu (v
Hunt’s bakery, kde nûjak˘ ãas pracovala i
Vlasta) , pozdûji u SimpsonÛ a EatonÛ. Zemﬁel
ve sv˘ch osmdesáti letech.
Oba byli (a Vlasta dosud je) vûrn˘mi ãleny
Slovenského luteránského kostela sv. Pavla
a Sokola.
Vlasta v Sokole pracovala a Václav pracoval
(pﬁi taneãních zábavách jsme spolu obyãejnû
obsluhovali v baru) i cviãil.
Vlasta se drÏí, hraje rÛzné hry (obãas i
prohraje), zdraví (aÏ na nohy) jí slu‰nû slouÏí.
K narozeninám dostala hodnû kvûtin a dárkÛ
a Rev. Ladislav Kozák jí zahrál na fujaru. Do
pﬁí‰tí desítky jí pﬁejeme zdraví a spokojenost
a aby hodnû vyhrávala.
***

JERRY FORMÁNEK 60
Doneslo se mi, Ïe Jerry Formánek se minul˘
mûsíc doÏil ‰edesátky. Mladistv˘ to vûk (jak
ta ãe‰tina b˘vala pûkná!), kter˘ sám o sobû si
sotva zaslouÏí zvlá‰tní pozornosti. Ale Jerry
Formánek - pﬁes svÛj mladistv˘ vûk - na této

planetû udûlal leccos uÏiteãného a dobrého:
vybudoval velmi úspû‰n˘ podnik a pracuje na
zviditelnûní úspûchÛ svého kmene. Mnû
imponuje nejvíc svojí podporou krajanské
ãinnosti. Jsou ti, kteﬁí jeho charitativní zásluhy
umen‰ují argumentem, Ïe si své dary odeãte
z daní. Samozﬁejmû si je odepisuje.
Odpoãitatelnost tûchto darÛ postavila
nemocnice a univerzity a je neodmysliteln˘m
ãlánkem kapitalistického systému (systému,
kter˘ mimochodem nijak zvlá‰È neobdivuji,
ale je to to nejlep‰í, na co jsme zatím pﬁi‰li a
tak úspû‰né, Ïe komunistická âína bude mít
brzy - a snad uÏ má - více milionáﬁÛ neÏ USA.
Nezní to hrdû: komunistick˘ kapitalismus?).
Ale to odbíhám: panu Jerry Formánkovi pﬁeji,
aby mu slouÏilo zdraví a aby svÛj podnik
bûhem pﬁí‰tího desetiletí alespoÀ
zdesetinásobil.
***

PLESAT âI NEPLESAT?
Málo podnikÛ za posledních deset let vzbudilo
v krajanské veﬁejnosti tolik diskusí jako
pﬁipravovan˘ gala ples.
Má to ﬁadu dÛvodÛ: kdo to vlastnû poﬁádá a
jak˘ to má úãel? A kdo si mÛÏe dovolit na ples
jít? Pﬁíprava plesu pro‰la údobím zmatkÛ a ne
vÏdycky lehk˘ch porodních bolestí. Padla
o‰klivá, útoãná slova...
Ale dnes je ples zítﬁej‰í skuteãností. Je celkem
lhostejné, jaké v˘hrady k nûmu mÛÏeme mít.
Jedin˘m platn˘m mûﬁítkem v‰eho, co konáme
nakonec je: ublíÏí-li to nûkomu nebo nûãemu?
Nevím o nikom a o niãem, komu ãi ãemu by
ples ublíÏil. Naopak. Pﬁinese potû‰ení tûm,
kteﬁí se ho zúãastní a snad pomÛÏe nûkolika
dûtem. A torontsk˘ deník National Post o nûm
pﬁinese stránku fotografií elegantnû
obleãen˘ch a zﬁejmû (alespoÀ na pár hodin)
‰Èastn˘ch lidí. Já jim v‰em pﬁeji, aby se jim
gala ples vydaﬁil a aby ãí‰i sv˘ch úspûchÛ
vypili do dna.
Mé osobní instinkty jsou spí‰ asketické ãásteãnû asi i proto, Ïe jsem tﬁicátá léta
minulého století, kdy se cel˘ svût potácel pod
nárazem zhroucení newyorské burzy, proÏil v
prostﬁedí, kde obãasná tabulka ãokolády byla
vzácnou pochoutkou. Z toho i z jin˘ch osobních
dÛvodÛ - jedním z nichÏ nepochybnû je, Ïe si
nedovedu pﬁedstavit B kmeta, kter˘ uÏ sotva
za sebou nohy tahá pokou‰et se víﬁit na
parketách jednoho z nejpûknûj‰ích sálÛ v
Torontû - se plesu nezúãastním. Ale
samozﬁejmû, jestliÏe jsem nûkdy udûlal nûco,
co by pﬁi plese chtûl nûkdo pouÏít, tak to
vítám.
Co mi ale mé instinkty dovolí - a na co mi
snad je‰tû staãí dech - je jiná zábava, pﬁi které
se rovnûÏ tanãí, a kde mi moÏná dovolí, abych
se tuÏil v ‰atnû. Sokolské ‰ibﬁinky! A tam
koneckoncÛ jít musím - velí mi tak moje zánovní
(a pro mne pﬁíli‰ vzne‰ená a ukázÀující)
funkce. A ta funkce (starosta sokolské Ïupy
kanadské) mi také velí (a dûlám to rád), abych
v‰echny ty, kteﬁí aÈ z jakéhokoliv dÛvodu na
gala ples nepÛjdou i ty, kteﬁí pÛjdou, ale tﬁeba
by si chtûli své valãíky procviãit, aby 26. ledna
pﬁi‰li do kostela sv. Václava na ‰ibﬁinky. Zaãne
jimi vlastnû osmiãková sezóna. Ráz: Praha
1918. (Vstupné $25.00. Masky $19,18).
Josef âermák
***—

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
Miroslav Rada
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Tûlo zlomené, zachránûné
a Isenheimsk˘ oltáﬁ
Letos na podzim vy‰la v Anglii v
nakladatelství Piquant Editions Ltd. kniha
Marie Gabánkové body broken/body
redeemed s úvodem Johna Franklina.
Kniha je opatﬁena seznamem v˘stav jejích
obrazÛ, portrétovan˘ch osobností a
bibliografií. Obrazy Marie Gabánkové mají
dramatickou kvalitu star˘ch mistrÛ a jsou
svûdectvím její obdivuhodné znalosti
anatomie lidského tûla. Ale pﬁedev‰ím
svûdectvím její víry. JelikoÏ od 12. ledna
do 3. února 2008 se koná v Loop Gallery
(1174 Queen St. W., Toronto) v˘stava
nûkter˘ch obrazÛ z této knihy, poloÏil
jsem jí nûkolik otázek, které laskavû
zodpovûdûla.
Jâ: Paní Gabánková, nazvala jste
svoji knihu body broken/body
redeemed. Co jste tûmi ãtyﬁmi slovy
chtûla vyjádﬁit?
MG: Nedávno mi jedna známá ﬁekla, Ïe
název mé knihy je provokativní. Její
oznaãení mne zaujalo a vlastnû potû‰ilo.
Snad také proto, Ïe podstatou témat
obrazÛ v knize je radikální poselství o
záchranû ztraceného ãlovûka. Jde mi o
vyjádﬁení lidské zlomenosti v kontextu
souãasného svûta a o hledání smyslu
bytí, hledání Boha. Tûlo zlomené je
alegorií vnitﬁní zlomenosti, kdyÏ je ãlovûk
ve slepé uliãce a neví, jak dál. Tûlo
zachránûné ukazuje na reálnost nadûje,
nejen pro budoucnost, ale i pro
pﬁítomnost. Nadûje zmûny, cesty ze
zoufalství, nadûje radosti, uzdravení,
obnovy. Slova broken a redeemed se
nacházejí v rÛzn˘ch biblick˘ch textech
jako napﬁ. This is my body broken for
you… Zde ukazují na KristÛv odkaz Toto
jest tûlo mé, které se za vás láme… (1
Korintsk˘m 11,24).
Jâ: Kresba kreslícího dítûte, Sleepers
I,II a III a Reader na zaãátku knihy a
kresba odcházející dvojice Going
Home na konci knihy jsou stylisticky
návazné. Je mezi nimi tématická
souvislost?
MG.: Jsou to tuÏkové kresby, rychlovky,
dûlané v pﬁím˘ch Ïivotních situacích na
rozdíl od práce podle modelu v ateliéru.
Zde ‰lo o lidi v metru, na nádraÏí, dítû
pﬁátel kreslící doma na zemi, bezdomovci
na cestû…
Jâ: Obrazy Kosovo, Globalization a
Hammer in the Head se mi jeví jako
politick˘ komentáﬁ. Proã jste si vybrala
právû tyto události?
MG: ObrazÛ s politick˘m pozadím jsem
udûlala bûhem let celou ﬁadu. Nûkdy to
byly i malé série. Jako tﬁeba Kosovo
patﬁilo k cyklu Nov˘ svûtov˘ ﬁád. V tûchto

satellite

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF

Maria Gabánková: Labyrinth of the heART

dnech se stává zase aktuálním. Obrazy
vznikají z rÛzn˘ch impulsÛ. Nûkdy nevím,
jak se vypoﬁádat se skuteãností násilí,
rÛzn˘ch váleãn˘ch konfliktÛ a jin˘ch
démonsk˘ch projevÛ. Chci také vyjádﬁit
své obavy z otupující konzumní pakultury.
Jâ: Silnû na mne zapÛsobil Vá‰
Selfportrait - Fear. Strach z ãeho?
MG: Strach je monstrum v nás. Je to
strach z mnoha vûcí. Strach sama ze
sebe. KdyÏ malíﬁ maluje podle
skuteãnosti, obãas pouÏije sebe jako
model ke studiím v˘razÛ tváﬁe nebo gest
rukou. Je to jeden ze zpÛsobÛ poznávání
sebe i jin˘ch lidí zároveÀ. V roce 2003
jsem nainstalovala celou zeì v Loop
Gallery s názvem Strach a boj se
strachem. Chci zároveÀ zobrazit úsilí, jak
strach pﬁemoci.
Jâ: Inspirací vût‰iny va‰ich obrazÛ
je Bible. Z ãeho vyvûrá va‰e víra a co
vám dává?
MG: UÏ kdyÏ jsem byla malá a vyrÛstala
v rodinû vûﬁících v˘tvarníkÛ, poznávala
jsem tajemné obrazy z knih, znázorÀující
podivuhodné biblické pﬁíbûhy. Zaujalo
mne, Ïe tolik velk˘ch umûlcÛ se
inspirovalo Biblí, aÈ uÏ to byli Rembrandt,
Gustav Doré, van Gogh a jiní evrop‰tí
mistﬁi od stﬁedovûku aÏ po souãasnost.
Pozdûji se pro mne Bible stala mnohem
víc neÏ krásná inspirující kniha. Stala se
pro mne Ïivou knihou a zároveÀ
pramenem víry a kontaktu s Ïiv˘m
Bohem. JestliÏe hovoﬁíme o star˘ch
mistrech, na v˘stavû bude rovnûÏ moje
kopie jednoho panelu z Isenheimského
oltáﬁe Matthiase Grünewalda (1460?1528). Je zajímavé, Ïe umûní se mÛÏe
transformovat rÛzn˘mi zpÛsoby.
Napﬁíklad pﬁed nedávnem byl v St. James
Cathedral v Torontu pﬁi pﬁíleÏitosti
mezinárodní svûtové konference o AIDS
vystaven Keiskammsk˘ oltáﬁ z jiÏní Afriky,
kter˘ vytvoﬁila tamní komunita postiÏená
AIDS. Inspirací jim byl právû Isenheimsk˘
oltáﬁ.
Ptal se Josef âermák
***—-

Labyrint (svûta a ráj) srdce

V˘bûr obrazÛ z knihy

body broken / body redeemed,
která vy‰la koncem minulého roku
v nakladatelství Piquant v Anglii.
Na v˘stavû je i jedineãná kopie obrazu
z Isenheimského oltáﬁe
od Matthiase Grünewalda (235 cm x 270 cm).

Loop Gallery
1174 Queen St. W.
Toronto, Ontario
Tel.: 416/516-2581
Od 12. ledna do 3. února 2008
Otevﬁeno: st.-so: 13:00-17:00, ne: 13:00-16:00.

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.



www.24.satellite1-416.com
www.24.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•
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Zveme vás na v˘stavu

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.zpravy.org

1-416

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

www.kalendar.satellite1-416.com

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

***

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Letters

Tydle pytle blahobytu
zasluhují pytel díkÛ

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

V novom roku 2008 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a
úspechov v práci
a v osobnom Ïivote ãitateºom Satellitu
Ïelá

Luba Henderson

Florida
Nádherné pobﬁeÏí Mexického
zálivu
Momentálnû je nejlep‰í doba pro
koupi nemovitostí
V˘hodná vysoká hodnota kanadského dolaru a Eura.
Nízk˘ úrok pﬁi hypotékách!
Nejlep‰í ceny v posledních deseti letech.

Byty pod 100 000 dolarÛ
Domy pod 150 000 dolarÛ.
Poradím s koupí a se správou!
V Sarasotû prodávám 33 let!

Maria BaláÏ
Broker Associate
Capital Properties & Services, Inc
E-mail:
Tel.: (941) 780-5723
mariabalaz@yahoo.com
Fax: (941) 921-1111
Web: www.mariabalaz.com

První co mû napadlo, kdyÏ na‰i mladí
pﬁijeli z Ottawy, byla otázka „Kam s tím?“
Vyhrnuli jsme se ven z na‰eho domu,
abychom uvítali mládeÏ a pomohli jí
pﬁemístit z automobilu do baráku v‰e, co
pﬁivezli. Pﬁijeli vûru napakovaní, co bych
v ãasech skromnûj‰ích nazval
stûhováním. Ale dnes v ãasech blahobytu
to bylo pouze na t˘denní pobyt u rodiãÛ,
kde je vskutku v‰ecko, co i ten
nejrozpustilej‰í náv‰tûvník potﬁebuje.
Navíc tu mají je‰tû to, co tu zanechali a
zapomnûli pﬁi pﬁedchozích náv‰tûvách.
Vlekli jsme dovnitﬁ dva kufry, kocoura v
kleci a dva pytle, ne men‰í neÏ mûchy na
brambory, které mÛj syn nesl sám - jsou
to pr˘ dárky.
Moji minipaniku, opakující se o kaÏd˘ch
Vánocích, zkrotila Eva: mládeÏ, kufry a
Bennyho nasmûrovala do pﬁipravené
loÏnice, a pytle s dárky mladí sami umístili
pod vánoãní stromek zpÛsobem, Ïe
stromek zãásti ukryli za hráz balíãkÛ.
Kdekomu jsem vyprávûl pﬁed rokem,
jak
mne
synové
obdarovali
zarámovan˘mi staroÏitn˘mi mapami; mÛj
mnohalet˘ zájem o mapy a atlasy tak
promûnili ve sbûratelství na vy‰‰í úrovni
a já musel pﬁestavût svou pracovnu,
protoÏe jsem musel staroÏitné mapy
povûsit na jiÏní stûnu, aby na mapy,
probÛh, nepadly sluneãní paprsky. Pohled
na mapy mû tû‰í, obzvlá‰tû kdyÏ jsou na
nich tûÏce pﬁístupné konãiny - mám oblast
jako na dlani a pﬁitom tam nemusím jet. A
kdyÏ uÏ budu hodnû zvûdav˘, jak to tam
vypadá ve skuteãnosti, mohu si pﬁeãíst
nûjak˘ cestopis - je napsán snad o
kaÏdém pozemském koutû.
Rok pﬁedtím jsem dítka prosil, aby mi
nedávali nic textilního, Ïe mi praská ‰atník.
A je‰tû dﬁív jsem si vyprosil, neb v pﬁípadû
obdarování nelze ani Ïádat ani odmítat,
Ïe nepotﬁebuji více nástrojÛ do své
minidílny, Ïe uÏ mám v‰e.
Jsem nevdûãník a sprosÈák, kdyÏ se
obdarovávání zaãínám obávat? Pﬁijmu
kaÏdou radu, jak obdarovávat lidi, kteﬁí
v‰ecko mají a budu vdûãn˘ za návrh, jak
pﬁijímat a obdivovat dárky, které
nepotﬁebuji. Dárkování totiÏ vyÏaduje
zásadní revizi na obou stranách, u dárcÛ
i obdarovávan˘ch.
Z televizních zpráv jsem se dnes
dozvûdûl, Ïe Kanaìané tento rok
prodárkovali o 14% více penûz neÏ minul˘
rok. KaÏd˘ Kanaìan, kojence nevyjímaje,
utratil za dárky 1050 dolarÛ. Obchodní
domy jsou otevﬁené poslední pﬁedvánoãní
t˘den 24 hodin, durch, tedy lze nakupovat
ve dne i v noci, v nedûli ãi v pondûlí atd.
Hodinku pﬁed pﬁíjezdem mlad˘ch z
Ottawy mi Eva diplomaticky pﬁipomnûla,
abych si oblékl béÏov˘ svetr, kter˘m jsem
od mlad˘ch dostal minulé Vánoce a je‰tû
jsem ho nemûl na sobû; vytáhl jsem
dotyãn˘ svetr z obalu, jak byl uloÏen do
mého ‰atníku a spoãítal jsem, Ïe mám
dvanáct svetrÛ. Proã mám dvanáct
svetrÛ?
Vzpomínám si na svÛj první svetr, kter˘
mi upletla babiãka ze surové vlny, dûsnû
mne kousal a nemûl jsem ho vÛbec rád.
Leã jin˘ jsem nemûl. Jak jsem rostl,
babiãka mu pﬁipletla del‰í rukávy z jiné
vlny a nosil jsem ho mnoho let.
První koupen˘ svetr jsem dostal od dívky,
která mne chtûla zkrásnit; téÏ si myslela,
Ïe máme váÏnou známost. Ona po
maturitû ‰la pracovat a mûla pﬁíjem, já
‰el studovat a mûl jsem furt prázdnou

kapsu. Ten svetr byl azurovû modr˘, do
véãka a dûsnû mi slu‰el, jak mi ﬁekla. A
nekousal. Byl bych si ho velmi oblíbil,
kdybych ho zakrátko neztratil, tedy
nezapomnûl v kupce sena.
Tﬁetí svetr jsem si koupil sám, kdyÏ jsem
po promoci zaãal vydûlávat. Zaplatil jsem
za nûj t˘denní mzdu, byl tmavo‰ed˘ s
bíl˘m sedlem kolem krku a na ten jsem
ulovil Evu, anebo ulovila ona mne, a ten
skvostn˘ svetr si pﬁivlastnila a nosila, jak
to dívky v sedmdesát˘ch letech dûlávaly,
Ïe si libovaly v plandav˘ch velikostech
odûvu. Neﬁíkám, Ïe ten svetr zniãila, ale
vynosila ho, aÏ se rozpadl.
Chci osvûtlit, Ïe m˘ch prvních tﬁicet let
Ïivota se svetry pﬁedznamenalo mÛj vztah
ke svetru jako ãemusi drahému, k ãemu
ãlovûk pﬁilne, jak se na drahé vûci patﬁí.
V Sudbury jsem rychle pochopil, Ïe
svetry jsou zde jako ko‰ile, Ïe si ãlovûk
svetr neoblíbí, ale stﬁídá, Ïe jsou laciné,
rozmanité a kvalitní.
ZdÛrazÀuji kvalitní, tedy se neodkládají
s vydﬁen˘mi lokty a tﬁepícími se rukávy a
tedy mi svetrÛ v ‰atníku pﬁib˘vá, protoÏe
ty novûj‰í jsou novûj‰í, ale ty star‰í nejsou
otahané, abych je vyhodil. LedaÏe je Eva
sbalí a odveze do Centra, kde se sbírají
vûci pro obchody z druhé ruky, ãesky
zvané sekáãe... ale zas je mi to líto, kdyÏ
svetry vypadají tak dobﬁe.
Pochopitelnû, v konzumním blahobytu
musí b˘t ãlovûk nejen zruãn˘ ve vybírání
nov˘ch nákupÛ, ale i nemilosrdn˘ k tûm
pﬁedchozím nákupÛm a musí umût
vyhazovat kusy odûvu, protoÏe zestárly
a nikoliv se onosily a zchátraly.
Abych dokonãil svoje mumlání o
svetrech, které ztratily cenu, jakou jim
pﬁisuzuji, dostal jsem dal‰í svetr, béÏov˘,
kter˘ mi dûsnû slu‰í, jak mi ﬁekli moji milí.
Mohl by mi nûkdo poradit, jak se zbavit
zbyteãn˘ch svetrÛ, páã nevím, kam s
tím? Pﬁece kvÛli svetrÛm nekoupím dal‰í
‰atník.
Do nového roku mám úkol a pﬁedsevzetí;
nauãit se vyhazovat vûci do odpadu a
peníze oknem. V ãemÏ mi samozﬁejmû
má milá Ïena zabrání hmatem z aikida,
kterému uÏ pár let holduje.
Ross Firla - Sudbury
***

ZASLAL ROSS FIRLA
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Donations

Seznam dárcÛ za rok 2007
do 10. ledna 2008
ABRHÁMOVA MANGA 2-, ALÁâ J. 32-, BÁBEL MIRO 15-, BREHOVSKY IVO
3-, BUBÁK VERA 15-, BUTAS STEVE 15-, CATHOLIC CHURCH OF NATIVITY
50-, âESKOSLOVENSK¯ BAPT. KOSTEL 150-, DUBSK¯ HERBERT 20-,
DYNAMIC MOULDS INC. 100-, FALT¯NEK ALEX 20-, ING. FRYNTA LUBOS
32-, GABÁNEK A. 15-, GABRIEL M. 70-, HEJNÁ EMILIE 5-, HERZOVÁ EVA 5, HILBERT SLÁVA 25-, HORVÁTOVÁ MARIA 2-, JANâÁREK JI¤Í G. 270-,
JANO DU·AN 5-, JANOUCH KAREL 10-, KADLEC KARLA 15-, KALINA R. 2, KOâÍ KAREL 10-, KO¤ISTKA JI¤Í 5-, ING. KRÁTK¯ BOHUMIL 25-, KREJâI¤ÍK
JOSEF 20-, KUBÍKOVÁ-SËASTNÁ MILADA 15-, KYLAR GEORGE 10-, LANDA
VAV¤INEC 5-, LANGROVA RITA 15-, LEDESK¯ EUGENIE A. 65-, LEGIERSKI
NATA·A 5-, LEV M. 10-, MACHOVÁ A 10-, MACHOVÁ MARTA 5-, MALÁâEK
ZDENùK 5-, MASTAL¯¤ RUDOLF 10-, MùCHURA KAREL 25-, MEJZR IVO 2, MILITKY J- 20-, MRÁZOVA HANA 5-, NEDUCHAL PETER 20-, NEUDORFL
PAVEL 20-, DR.NEUMANN VLASTIMIL 25-, NIKEL LÍBA 10-, NOR JI¤Í & JANA
32-, NOVÁK PAVEL 15-, OR·OV¯ MIROSLAV 15-, DR. PELNÁ¤ P¤EMYSL
5-, POLIAK J. 65-, PRAVDA HELENA 15-, PROKÒPEK ZD. 15-, ROHN
BLANKA 25-, RUNTÁKOVA JITKA 20-, ·ÁMAL M. 15-, SEP MILAN 15-,
SHERRIFF BARBARA 30-, SLOVENSK¯ LUTERÁNSK¯ KOSTEL SV. PAVLA
150-, SMUTNÁ ILEKTRA 5-, SMUTN¯ MILAN 22-, ·PEJCHAL JAROSLAVA
12-, STRNAD JIRI 5-, TÁBORSK¯ VÁCLAV 15-, TALSK¯ N.G. 5-, TICH¯
VICTOR 15-, TMEJ J. 25-, TOMI·KA JIRI 100-, TRETINA M. 15-, TZIOUGRAS
D 5-, ULMANN STAN 30-, VEJVODA MARIA 10-, VESELÁ ANNA 5-, VIEZNER
E. 15-, VOK ANTONÍN 32-, VYSLOUÎIL ELI·KA 20-, WÁGNER I. MIKE 5-,
ZAâAL G. 15-, ZAVORAL V. 10-, ZEMAN ALE· 5-, ZEMÁNEK J. 5-, ZIEGLER
K. 35-, ZOLLER VLADIMÍR 5***

satellite

1-416

9

10

satellite

Letter

1-416

January 18, 2008

Malá úvaha o majetku
Od roku 1987 Ïijeme (já a moje Ïena) v
Severním Vancouveru. K místu se lze od
Velkého Vancouveru a Downtownu dostat
dvûma mosty (po stejn˘ch mostech budou
proudit hordy náv‰tûvníkÛ OH v roce 2010
...inu, to slovo proudit je velmi nepﬁíhodné,
neboÈ proudûní je symbol pohybu).
Pﬁestûhovali jsme se do tohoto místa z
Richmondu, z dÛvodÛ, o kter˘ch se nebudu
rozepisovat.
Rok co rok majitel domu a jiného bydlení ve
vlastnictví (nezajímá ho to jen v pﬁípadû, Ïe
svÛj pﬁíbytek pronajímá) dostává na zaãátku
kaÏdého roku od pﬁíslu‰n˘ch autorit
Ohodnocení majetku pro pﬁíslu‰n˘ rok
(Property Assessment).
V pﬁípadû, Ïe jde o dÛm, hodnota sestává ze
dvou ãástí: odhadované hodnoty pÛdy na
níÏ se nalézá a hodnoty domu samého.

Tﬁeba ﬁíci, Ïe nikomu vlastnû nic není do
toho, jak se mûní moje (ãi na‰e) majetkové,
tedy realitní pomûry. Ale já nemám Ïádného
tajemství, nikoho jsem nezabil, nikoho
neokradl a tak jako podklad pro tuto úvahu
klidnû uvedu následující:
Autoritami ohodnocení na‰eho domu a
pozemku na nûm pro rok 1988 bylo:
pozemek: 86400 dolarÛ, dÛm na nûm stojící:
42000 dolarÛ, celkem 128400 dolarÛ.
Dnes do‰lo po‰tou následující vyhodnocení
pro rok 2008:
pozemek: 766000 dolarÛ, dÛm na nûm stojící
55800 dolarÛ, celkem 821800 dolarÛ.
VzrÛst v celkové hodnotû za dvacet let o
693400 dolarÛ, tedy v prÛmûru o $34,672
roãnû.
Hola, mûl bych se radovat, otevﬁít láhev
‰ampaÀského a ochmelit se náleÏitû spolu
s chotí a moÏná i nûkolika pﬁáteli.

Staropramen
v západním Torontu!

Asi to udûlám, ale z jiného dÛvodu.
Kdyby ná‰ dÛm vyhoﬁel a bylo potﬁeba
postavit nov˘ ... na témÏe pozemku, za
onûch 55,000 dolarÛ bych mohl postavit
moÏná ob˘vací pokoj, pﬁi ‰tûstí a snad i
známostech ve stavebním oboru. TakÏe
ona figura dodaná autoritou je neÏ jak˘msi
nepraktick˘m Ïertem.
RÛst ceny nemovitosti je v pÛdû. V tom
malém kousíãku, na kterém se ná‰ dÛm
nachází.
Ale ve stanu se Ïít nedá.
Pravdou je, Ïe pÛdy nepﬁib˘vá, ba naopak
Ale lidstva ano, rovnûÏ finanãních institucí,
které ochotnû dodají potﬁebnou horentní
sumu na hypotéku. A v Kanadû i
pﬁistûhovalcÛ topících se z toho ãi onoho
dÛvodu v penûzích. A hypotéka je niÏ‰í neÏ
kdykoli dﬁíve. TakÏe pûknû se zadluÏit není
tak velik˘ problém.
To v‰echno je mi celkem jasné. Bylo tomu
tak v podstatû odjakÏiva, aã za jin˘ch
parametrÛ.
Jenom ten ohromn˘ rÛst cen nemovitostí v
ãase tak krátkém jak se to dûje dnes a to
nejen v mém novém, ale i pÛvodním domovû,
vede mne k této laické úvaze.
Ta mÛÏe se zdát ponûkud marxistická. Ale
málokdo mÛÏe b˘t naukám tohoto uãence
vzdálenûj‰í neÏ já.
NeboÈ nikdy jsem o jalovinû takového
my‰lení nepochyboval. A vûﬁil, Ïe jenom
tvoﬁivou prací a nûãím, co jeden dá k lep‰ímu
spoleãnosti, se má bohatnout. Tak jako
snaÏiv˘ kupec z malého kvelbu jen svou
poctivostí a dobr˘m servisem sv˘m
zákazníkÛm zvût‰uje ãasem svÛj majetek.
A podstoupením jistého rizika, vynaloÏením
mnoha hodin práce, schopností a znalostí.
Takov˘ch jedincÛ je dost, nevím pﬁesnû
kolik, ale to do mé úvahy nijak nepatﬁí.
Ta se t˘ká nemovitostí a jejich horentního
zhodnocování.
Ten trend je mi jasn˘ a je zcela logick˘. Lidí
pﬁib˘vá a to dnes hlavnû v tom svûtû, kter˘
se svou pﬁiãinlivostí stal prosperujícím, aã s
tou prosperitou se váÏe nejedna
nepﬁíjemnost.
Pravda, kdyÏ jeden vsadí do loterie a vyhraje,
dostane se mu bezpracného zisku, kter˘

Short Getaway
4Night Bahamas Cruise

zaplatil mnohdy jen dvûma dolary, nutn˘mi
k zakoupení ãísel.
Nákup nemovitosti na spekulaci je malinko
komplikovanûj‰í. (Mám s tím svou vlastní
zku‰enost. Ale pro informaci, uÏ jsem z kola
venku. BohuÏel, velmi pﬁedãasnû. Bez
v˘dûlku. Ale nelituji toho).
Jen mne napadá, kdyby se bûh svûta ﬁídil
podobn˘mi zákonitostmi jako se jím ﬁídí
pokud jde o zvût‰ování majetku svût
nemovitostí, jejich nákupu a prodeje, nebyl
by o mnoho dále pokroãil. Ve vûdû, v
technice, zdravotnictví. NeboÈ tyto obory
lidské ãinnosti se nemohou obejít bez
inteligence a pracovitosti tûch, kteﬁí jej
zdokonalují a kteﬁí nûco tvoﬁí. Nikoli tûch,
kteﬁí jen levnû kupují a dráÏe prodávají, aã
toto je prajednoduchou podstatou podnikání
a obchodu. JenÏe, napadá mû, kaÏd˘ ‰vec
musí vloÏit svou práci do opravy botky, aby
mohl poÏadovat odmûnu.
To ale sotva platí o tzv. real estatu.
Obchodováním s nemovitostmi.
A tu bych se rád v závûru zmínil o jedné vûci:
Jaké asi moÏnosti má tﬁeba snaÏiv˘ mlad˘
manÏelsk˘ pár ve Vancouveru, kter˘ by si
chtûl poﬁídit jakkoli skromn˘ dÛm dnes?
Takov˘, jak˘ si mnozí z nás, kteﬁí v roce
1968 ãi pozdûji, zmûnili svoji domovinu za
Kanadu a po pár letech (nûkdy uÏ i dvou) si
takov˘ nákup, dnes nemysliteln˘, mohli
dovolit?
Jak˘ je tedy v té na‰í slavné vyspûlé západní
spoleãnosti (pﬁesnûji kanadské) pokrok k
lep‰ímu?
Ten ze ãtenáﬁÛ, kterého tﬁeba napadne, Ïe
autor povídání je komunista, socialista,
obdivovatel Fidéla Castra nebo tak nûjak,
se velice m˘lí.
Autor je neÏ pozorovatel dne‰ních trendÛ a
promûny hodnot, které po dlouhá léta byly
platné a více ãi ménû fungující.
Laskav˘ ãtenáﬁ mÛÏe vﬁele nesouhlasit s
tûmito ﬁádky. Ale na‰tûstí Ïiji v zemi, kde
takov˘ nesouhlas mÛÏe, jak doufám,
zpÛsobit v krajním pﬁípadû jen zajímavou
diskusi, v˘mûnu názorÛ. Ty svoje nikomu
nevnucuji. Ale rád je sdûlím. A nedospûl
jsem k nim za jedinou noc nebo den. A
obávám se, Ïe budou platit uÏ navûky.
A tûm (a jsou mezi nimi i nûkteﬁí moji pﬁátelé),
kteﬁí dûkují vlastnictví nemovitostí za svÛj
blahobyt, nezávidím.
Moje úvaha je zcela v‰eobecná, a moÏná,
Ïe zcestná, ale i tak jí uvádím k posouzení.
NeboÈ nad klidnou a vûcnou diskusi na
jakékoli téma vûru není!
Vladimír Cícha - Vancouver
***

by Royal Caribbean International -Majesty of the Seas

from

$ 170.00

$ 25.00 per person shipboard credit
inside stateroom, per person, based on double occupancy, cruise only, tax not included

Jan 28, 2008 - Feb 01, 2008
all prices are based on availability at the time of the booking

Plus more south destinations on sale.
call our team of professionals:

Blanka Agnes Margaret

Renata Mary

Inspired Travel Solutions
662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5
fax:(416) 504 8186
email: nitratravel@gmail.com

(416) 504 3800
or
1-800-825-7577

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698
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Na pomník Horákové pﬁispûl
i komunista Ransdorf
Praha - âT24, âTK - V den v˘roãí narození
politiãky Milady Horákové popravené v 50.
letech komunisty se v Praze se‰li lidé u
poloÏení základního kamene pomníku této
stateãné Ïeny. Památník by mûl stát na
Pankráci na námûstí HrdinÛ nedaleko vûznice,
kde mnozí politiãtí vûzni vãetnû Horákové
pﬁi‰li o Ïivot. Ceremoniálu se zúãastnil a na
pomník pﬁispûl i komunista a europoslanec
Miloslav Ransdorf.
Vznik pomníku iniciuje âeská strana národnû
socialistická, jejíÏ pﬁedchÛdkynû byla
Horáková ãlenkou, spolu s Masarykovou
demokratickou stranou a Klubem Milady
Horákové.
“MÛÏe sem pﬁijít kdokoli a je tﬁeba to brát
jako v˘raz demokracie, jako moÏnost
nabídnout druhému ãlovûku pﬁehodnotit jeho
postoje a ãiny i jako odpu‰tûní v kﬁesÈanském
smyslu,” ﬁekl âTK k Ransdorfovû participaci
na pomníku jediné Ïenû popravené komunisty
pﬁedseda národních socialistÛ Jiﬁí Stanislav.
Ransdorf, kter˘ na pomník pﬁispûl 20.000
korun, novináﬁÛm ﬁekl, Ïe je podle nûj naãase
pﬁestat si hrát na rozdûlení národa. Horáková
podle nûj byla velká vlastenka a socialistka.
Miloslav Ransdorf si tradiãnû pﬁipomíná i
narozeniny Klementa Gottwalda, nûkdej‰ího
nejvy‰‰ího pﬁedstavitele ãeskoslovenského
státu, kter˘ Horákovou poslal na smrt i pﬁes
intervence mezinárodního spoleãenství. Pﬁed
jeho loÀsk˘m 110. v˘roãím narození v
komunistick˘ch Haló novinách napsal, Ïe
Gottwald má zásluhu o “národní a
demokratickou revoluci”.
Iniciátoﬁi pomníku jej avizují jako pomník
Milady
Horákové
a
234
obûtí
“ãeskoslovenského reÏimu padesát˘ch let”;
v˘slovnû komunistick˘ reÏim neuvádûjí.
Autory vysoké Ïulové skulptury pﬁipomínající
ruce s rozevﬁen˘mi dlanûmi a bronzové busty
politiãky jsou sochaﬁ Milan Knobloch a
architekt Jiﬁí Lasovsk˘. Organizátoﬁi mají zatím
pﬁibliÏnû pÛl milionu korun, dal‰í peníze by
rádi získali sbírkou. Kromû zmínûného politika
pﬁispívají pr˘ soukromí lékaﬁi, 200.000 korun
dala Mûstská ãást Praha 4.
Kromû zástupcÛ národních socialistÛ dnes
památku a odkaz Milady Horákové pﬁipomnûl
napﬁíklad rabín brnûnské Ïidovské obce Mo‰e
Koller. Uvedl, Ïe kdyby nebylo podobn˘ch
lidí, nemûli by ti dal‰í vzory, jejichÏ postoji a
hodnotami se mohou ﬁídit v krizov˘ch
situacích. “Doufejme, Ïe se nedostaneme do
situace, kdy bychom byli podobnû zkou‰eni.
Ale lidé jako ona jsou potﬁeba pro pokraãování
svûta, pro lep‰í svût,” ﬁekl rabín.
Horáková pracovala v protinacistickém
odboji. V roce 1940 byla zatãena a do konce
války vûznûna. Po válce byla zvolena do
parlamentu. Po únorovém komunistickém
pﬁevratu v roce 1948 ode‰la z politického
Ïivota. JiÏ v pﬁí‰tím roce byla zatãena a ve
vykonstruovaném procesu odsouzena za
údajnou velezradu a ‰pionáÏ k trestu smrti.
Popravena byla 27. ãervna 1950.
***
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·krlovou zadrÏela
norská policie
Oslo-právo (jac, rav, pem)-Norská policie
zadrÏela v sobotu tﬁiatﬁicetiletou Barboru
·krlovou, která figuruje jako dÛleÏitá svûdkynû
v kauze t˘ran˘ch chlapcÛ v Kuﬁimi.
Pﬁed ãesk˘mi úﬁady se nejprve vydávala za
tﬁináctiletou Aniãku, pak zmizela v zahraniãí.
Vlastní identita jí ale ani tam nezÛstala. Do
Norska pﬁicestovala loni v záﬁí s rodinou
‰umperského divadelního dramaturga a
spisovatele Martina Fahrnera a zaãala se
vydávat za jeho tﬁináctiletého syna Adama,
kter˘ je mentálnû postiÏen˘.
Dokonce tam zaãala nav‰tûvovat ‰kolu, ale
ani v té se na nic nepﬁi‰lo, protoÏe pﬁedloÏila
doklady pravého Adama. Fahrner je pﬁitom
pﬁítelem herce Viktora Skály, kter˘ patﬁil do
skupiny vedené Barboﬁin˘m otcem Josefem.

Press
Údajnû skautské uskupení se od‰tûpilo od
sekty Hnutí grálu.
Zástupkynû norské ‰koly pro pﬁistûhovalce,
kde se mûla ·krlová v pﬁestrojení za chlapce
nauãit norsky, televizi Nova ﬁekla, Ïe domnûl˘
Adam byl vysoce inteligentní, ale s dûtmi se
nebavil. KvÛli tomu, Ïe nemûl vlasy a byl
pobledl˘, si pr˘ v‰ichni mysleli, Ïe má rakovinu.
Nechodil ani na tûlocvik.
·kola mu pr˘ chtûla pomoci, zvlá‰È poté, co
psychologÛm ﬁekl, Ïe ho otec t˘rá. Proto také
od prvního prosince skonãil v dûtském
domovû.
Cel˘ podvod byl odhalen poté, co se údajn˘
Adam loni v prosinci obrátil prostﬁednictvím
internetu na ãeskou Linku bezpeãí.
„Pﬁípad ﬁe‰í ná‰ zastupitelsk˘ úﬁad v Oslu od
poloviny prosince. Tehdy jej kontaktovala
ãeská Linka bezpeãí s tím, Ïe se na ni obrátil
chlapec z neznámého dûtského domova v
Oslu, kter˘ je pr˘ t˘rán a zneuÏíván sv˘m
otcem,“ sdûlila vãera Právu mluvãí
ministerstva zahraniãních vûcí Zuzana
Opletalová.
„ProtoÏe ‰lo o podezﬁení ze spáchání
závaÏného trestného ãinu a my máme
oznamovací povinnost, informovali jsme
ãeskou policii, ambasádu v Norsku i dûtsk˘
domov, v nûmÏ mûl chlapec pob˘vat,“ potvrdil
i ﬁeditel SdruÏení Linka bezpeãí Martin Balcar.
Podle Opletalové v‰ak norská policie jiÏ
tento pﬁípad ﬁe‰ila. „Chlapec ale z dûtského
domova zmizel a policie po nûm vyhlásila
pátrání,“ pokraãovala Opletalová.
Norské úﬁady si nejprve myslely, Ïe chlapce
unesl jeho otec. Minul˘ pátek zveﬁejnily
chlapcovu fotografii a díky tipÛm od obãanÛ
policisté domnûlého Adama o den pozdûji
na‰li.
K jejich pﬁekvapení zjistili, Ïe tﬁináctilet˘
chlapce je ve skuteãnosti dospûlá Ïena, a na
základû evropského zat˘kacího rozkazu
vydaného brnûnsk˘m mûstsk˘m soudem ji
zadrÏeli.
„Nepamatuji si, Ïe bychom v historii norské
kriminalistiky zaÏili pﬁípad, Ïe by Ïena ve vûku
pﬁes tﬁicet let úspû‰nû vystupovala jako
chlapec v pubertû. To je nûco, co se skuteãnû
jen tak nestane,“ nevycházel vãera z údivu
Jonas Knutsen z policejního prezidia v Oslu.
Otce Adama uÏ norská policie rovnûÏ
zadrÏela. PÛvodnû kvÛli moÏnému t˘rání
Adama, poté pro matení policistÛ, upﬁesnila
mluvãí Opletalová.
âeské úﬁady pak zaãaly vyjednávat o vydání
·krlové do âeska. Podle dostupn˘ch informací
·krlová s vydáním souhlasila a je‰tû ve stﬁedu
po 20 hodinû veãer v doprovodu norsk˘ch
policistÛ pﬁiletûla do Prahy. Spolu s ní se
podle informací Práva vrátil i Fahrner. Údajnû
ji doprovázeli je‰tû jeden muÏ a Ïena. Ti
zﬁejmû pﬁiletûli jinou linkou. Barboru ·krlovou
policie hledá od kvûtna loÀského roku, je také
obvinûna z trestného ãinu po‰kozování cizích
práv.
„Trestní oznámení na ni podal brnûnsk˘
Klokánek, jehoÏ pracovníky uvedla v omyl,
kdyÏ se do tohoto zaﬁízení pro t˘rané dûti
nechala loni v kvûtnu pﬁijmout jako nevlastní
sestra t˘raného Ondﬁeje a Jakuba,
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vystupovala zde pod smy‰lenou identitou a
pﬁedloÏila o své osobû materiály a doklady,“
ﬁekl Právu mluvãí Mûstského státního
zastupitelství Vladimír Kutnohorsk˘.
·krlová byla pﬁevezena eskortou do Brna.
Místní soud musí do 24 hodin od pﬁedání
zadrÏené rozhodnout o pﬁípadném uvalení
vazby.
„I kdyÏ jí za takov˘ trestn˘ ãin hrozí maximálnû
dva roky vûzení, lze pﬁedpokládat, Ïe soudce
na ·krlovou vazbu uvalí, protoÏe se dosud
vy‰etﬁování vyh˘bala,“ vysvûtlil Kutnohorsk˘.
Fahrner odjel do Norska i s manÏelkou a
tﬁemi dûtmi. Pﬁedtím rodina Ïila 10 let v Osíkovû
na ·umpersku. Rodiãe ale loni v kvûtnu
odhlásili dûti ze ‰koly. Bylo to v dobû, kdy
·krlová zmizela, a právû Fahrnerovi jí patrnû
pomohli utéct. ·krlová totiÏ pouÏívala pas
malého Adama.
Fahrner pÛsobil jako ‰éfdramaturg
V˘chodoãeského divadla, ale podle kolegÛ
dal po loÀsk˘ch prázdninách v˘povûì. Mûl
povûst podivína. Jeho manÏelka i s dûtmi se
poté vrátila do âR, v‰echny tﬁi její dûti podle
zji‰tûní Práva byly vãera ve ‰kole.
Adam Fahrner nav‰tûvuje speciální ‰kolu
Pomnûnka v ·umperku. „Ano, chodí k nám,
do ‰esté tﬁídy základní ‰koly praktické. Byl tu
i dnes. Je to velice ‰ikovn˘ chlapec. Mûl
tûÏkou diagnózu, ale uÏ chodí i krásnû mluví.
Zdá se, Ïe bude schopen zaﬁadit se do Ïivota,“
ﬁekla vãera Právu Marcela Pudilová.
Fahrnerova manÏelka po návratu do âeska
dÛm v Osíkovû pronajala a odstûhovala se i s
dûtmi do ·umperka, údajnû za svou matkou.
„Sly‰el jsem, Ïe nûjak˘ ãas pob˘vali v cizinû,
pr˘ v Norsku, ale pﬁed Vánocemi se zﬁejmû
vrátili, protoÏe dcerka uÏ zase chodí k nám do
‰koly. Víc vám o nich nepovím,“ svûﬁil se
starosta Bratru‰ova Jiﬁí Matys (nezávisl˘).
***

11.1.2008

Klaus varuje Slovensko
pred eurom
BRATISLAVA-sme/(knm)-âesk˘ prezident
Václav Klaus naposledy pred skonãením
svojho funkãného obdobia nav‰tívil
Slovensko.
Hoci jeho posolstvo po stretnutí s Ivanom
Ga‰paroviãom malo byÈ, Ïe âesko a
Slovensko vychádzajú nadmieru dobre,
väã‰ina novinárskych otázok na neho sa t˘kala
postojov k spoloãnej európskej mene.
Klaus povedal, Ïe Slovensku praje, aby
prechod na euro Ïiadny zádrh v ekonomickom
raste nepriniesol, „hoci ako ekonóm, nie ako
prezident, si myslím, Ïe je to príli‰ odváÏny
krok“.
Slovensk˘ prezident Ivan Ga‰paroviã mu
odkázal, Ïe „odváÏnym ‰Èastie praje“.
„No, ale keì skoãím, tak musím vedieÈ, kam
dopadám, pretoÏe to by mohlo byÈ istou
komplikáciou,“ kontroval ãesk˘ prezident.
Klaus novinárov presviedãal, Ïe nie je
euroskeptik, iba má realistick˘ pohºad na
v˘voj v únii.
„UÏ tie nálepky prosím zru‰te. UÏ na ne
novinári zabudnite, vymyslite si nejakú novú
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nálepku. Myslím, Ïe by to bolo oÏivenie.“
âesk˘ prezident v‰ak na Slovensko doniesol
aj názor - Ïe si treba daÈ pozor na otvorenie
hraníc po vstupe do schengenského priestoru.
„Aj keì máte bezchybn˘ch susedov tu vo
va‰om paneláku v Bratislave, myslím, Ïe ste
e‰te nezru‰ili zámok, e‰te stále máte dvere.“
Klaus vãera spomenul aj svoje v˘hrady k
novej európskej ústave.
Prvou je to, Ïe národné ‰táty odovzdávajú
ìal‰ie kompetencie Bruselu, druhou zmeny
pri spôsobe hlasovania únie - z potreby
konsenzu na väã‰inové hlasovanie v
niektor˘ch otázkach.
„On nehovorí, Ïe Európska únia je nieão, ão
nie je dobré. Len musí maÈ urãité pravidlá a tie
musia vychádzaÈ z národn˘ch ‰tátov,“ bránil
Klausa Ga‰paroviã.
Klaus sa okrem Ga‰paroviãa stretol aj s
premiérom Robertom Ficom a pozrel si
predstavenie v Národnom divadle.
Náv‰teva Slovenska bola prvou zahraniãnou
cestou ãeského prezidenta a zároveÀ
poslednou pred voºbami, ktoré budú o niekoºko
t˘ÏdÀov.
Klaus SME povedal, Ïe keì ho opätovne
zvolia, dodrÏí tradíciu a na Slovensko opäÈ
zamieri ako do prvej krajiny.
***

Poslanec Minárik chce
v kalendári viac pamätn˘ch dní
BRATISLAVA SME (SITA) - Poslanec Národnej
rady SR a predseda V˘boru pre kultúru a médiá NR
SR Pavol Minárik (KDH) na najbliÏ‰ej parlamentnej
schôdzi predloÏí novelu zákona o ‰tátnych
sviatkoch, dÀoch pracovného pokoja a pamätn˘ch
dÀoch a navrhne roz‰íriÈ zoznam pamätn˘ch dní o
osem nov˘ch pripomínan˘ch v˘roãí. Agentúru SITA
o tom informovala Kancelária poslanca P. Minárika.
V dôvodovej správe poslanec Minárik uvádza, Ïe v
systéme ‰tátnych sviatkov a pamätn˘ch dní sa
nachádza „tisícroãná medzera“ medzi sviatkom sv.
Cyrila a Metoda a sviatkami, ktoré sa viaÏu k
ªudovítovi ·túrovi a obdobiu národného
oslobodenia v druhej polovici 19. storoãia, s jednou
v˘nimkou - spomienkou na DeÀ reformácie.
„Slovensko má svoje dejiny aj v období od smrti
Cyrila a Metoda po narodenie ªudovíta ·túra, Ïiadne
vákuum ani doba temna v tom ãase neboli. Naopak,
máme byÈ na ão hrdí. Predkladám preto novelu
zákona so snahou, aby sme pri 15. v˘roãí
samostatnosti SR roz‰írili zoznam pamätn˘ch dní a
pestovali tak na‰u historickú pamäÈ, ako sa na
modern˘ kultúrny európsky národ patrí,“ povedal
Minárik.
Novela zákona navrhuje pripomínaÈ si v˘roãia a
pamiatku ·tefana I., prvého uhorského kráºa,
uãenca a polyhistora Mateja Bela, korunováciu
Márie Terézie v Bratislave a Chatama Sofera,
najv˘znamnej‰ieho Ïidovského rabína 19. storoãia,
ktor˘ tieÏ pôsobil v Bratislave. Okrem toho Minárik
navrhuje pripomínaÈ si zaloÏenie prvej univerzity
na slovenskom území - Academie Istropolitana,
Trnavskej univerzity, Pre‰ovského kolégia a
Banskej akadémie v Banskej ·tiavnici, ktorá bola
dokonca prvou ‰kolou svojho druhu na svete.
„Myslím si, Ïe dozrel ãas, aby Slovensko
akceptovalo svoje dejiny celé a vyplnilo tisícroãnú
medzeru. Máme byÈ na ão hrdí a ‰tyri historické
osobnosti a ‰tyri univerzitné in‰titúcie to náleÏite
reprezentujú. Ak máme byÈ na nieão hrdí, tak na
vzdelanosÈ a kultúru,“ dodal Minárik.
***
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Hokejová 02 extraliga
30. kolo: Tﬁinec-Pardubice 2:6, Ústí-PlzeÀ 2:5,
Kladno-Liberec 2:1 pp, Znojmo-Vítkovice 3:0,
Sparta-Slavia 3:6, K. Vary-Litvínov 3:5, BudûjoviceZlín 4:2.
31. kolo: Pardubice-Sparta 5:0, Zlín-Litvínov 3:1,
Vítkovice-Kladno 3:4, PlzeÀ-Znojmo 5:6 pp, ÚstíBudûjovice 2:4, Slavia-Tﬁinec 1:2 sn, Liberec-K.
Vary 3:4 sn.
32. kolo: Sparta-Vítkovice 2:1 pp, Tﬁinec-Zlín 5:2,
Budûjovice-Liberec 2:3 pp, Litvínov-Pardubice 3:0,
Kladno-Ústí 7:2, Znojmo-Slavia 5:2, K. Vary-PlzeÀ
0:3.
33. kolo: Zlín-K. Vary 4:6, Tﬁinec-Liberec 3:1,
Vítkovice-Budûjovice 3:2, PlzeÀ-Litvínov 3:6, ÚstíZnojmo 3:2, Kladno-Sparta 4:0, Slavia-Pardubice
odloÏeno na 27. 1. 2008.
34. kolo: Pardubice-Zlín 1:2, Tﬁinec-PlzeÀ 5:2,
Litvínov-Slavia 5:3, Budûjovice-Kadno 4:5 sn,
Znojmo-Liberec 2:4, Sparta-Ústí 2:1, K. VaryVítkovice 4:3 sn.
35. kolo: PlzeÀ-Pardubice 3:2 pp, Zlín-Slavia 0:2,
Vítkovice-Tﬁinec 2:4, Sparta-Budûjovice 3:0,
Litvínov-Liberec 2:1, Ústí-K. Vary 2:1, KladnoZnojmo 1:2 sn.
36. kolo: Tﬁinec-Ústí 7:3, Zlín-PlzeÀ 4:3, LitvínovKladno 1:4, Znojmo-Budûjovice 4:3, K. Vary-Sparta
5:4 sn, Slavia-Liberec 2:3, Vítkovice-Pardubice 3:0.
37. kolo: Vítkovice-Litvínov 4:3, PlzeÀ-Slavia 5:4
pp, Ústí-Zlín 2:5, Kladno-K. Vary 5:2, BudûjoviceTﬁinec 4:1, Sparta-Znojmo 5:4 pp, LiberecPardubice odloÏeno na 16. 1. 2008.
38. kolo: Zlín-Vítkovice 4:2, Pardubice-Ústí 3:2 sn,
Sparta-Tﬁinec 5:2, Litvínov-Budûjovice 3:6, PlzeÀLiberec 3:4, K. Vary-Znojmo 3:1, Slavia-Kladno
1:3.
39. kolo: Vítkovice-Slavia 3:1, Ústí-Litvínov 0:2,
Budûjovice-K. Vary 0:1 sn, Znojmo-Tﬁinec 6:0,
Pardubice-Kladno 4:1, Sparta-PlzeÀ 4:5 pp, LiberecZlín 2:0.
40. kolo (pﬁedehrávky): Sparta-Zlín 2:4, BudûjoviceSlavia 3:2.
***

Tabulka O2 extraligy
1. Budûjovice
2. Slavia
3. Liberec
4. Sparta
5. K. Vary
6. PlzeÀ
7. Tﬁinec
8. Litvínov
9. Vítkovice
10. Znojmo
11. Kladno
12. Pardubice
13. Zlín
14. Ústí

40
40
38
40
39
39
39
39
39
39
39
37
39
39

129:88
143:96
111:76
105:108
120:104
136:133
108:109
114:117
105:113
95:105
107:119
102:112
98:125
76:144

81
77
76
64
61
59
59
55
55
54
51
47
47
33

Slovenská hokejová extraliga
33. kolo: Trenãín-Ko‰ice 1:3, KeÏmarokMartin 2:0, Slovan-Zvolen 3:2, Skalica-Poprad
4:2, Nitra-L. Mikulá‰ 5:2, Îilina-Slovensko 20
8:1.
34. kolo: Îilina-L. Mikulá‰ 4:2, Nitra-Poprad
4:3, Skalica-Zvolen 4:2, Slovan-Martin 5:2,
KeÏmarok-Trenãín 3:5.
35. kolo: Ko‰ice-Îilina 3:1, Trenãín-Slovan
0:1, Martin-Skalica 2:0, Zvolen-Nitra 5:0,
Poprad-L. Mikulá‰ 4:3 pp.
36. kolo: Îilina-Poprad 3:1, L. Mikulá‰ Zvolen
3:7, Nitra-Martin 1:4, Skalica-Trenãín 7:0,
KeÏmarok-Ko‰ice 3:1.
37. kolo: Ko‰ice-Slovan 3:4 sn, KeÏmarokÎilina 2:3 sn, Trenãín-Nitra 9:1, Martin-L.
Mikulá‰ 6:3, Zvolen-Poprad 6:3.
38. kolo: Îilina-Zvolen 1:2, Poprad-Martin
4:2, L. Mikulá‰-Trenãín 1:5, Skalica-Ko‰ice
4:1, Slovan-KeÏmarok 4:3 sn.
39. kolo: Slovan-Îilina 3:1, KeÏmarok-Skalica
0:1, Ko‰ice-Nitra 6:4, Trenãín-Poprad 5:4,
Martin-Zvolen 3:6.
40. kolo: Îilina-Martin 2:3 sn, Zvolen-Trenãín
3:1, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 5:2, Nitra-KeÏmarok
4:3 sn, Skalica-Slovan 2:4.
***

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Slovan
40
2. Trenãín
39
3. Martin
39
4. Zvolen
39
5. Ko‰ice
38
6. Poprad
39
7. Skalica
38
8. KeÏmarok
38
9. Îilina
39
10. Nitra
39
11. L. Mikulá‰ 39
12. Slovensko 2022

147:94
129:99
116:88
136:105
128:90
116:100
112:92
102:115
101:119
93:139
84:152

90
73
73
69
68
62
60
43
40
36
18
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ABE: Mats Sundin je ·véd, ale ve va‰em
vidût takhle malé dûti, jak to tam mlátí.
ABE: Dostal jste naopak pozvání na muÏstvu je ﬁada FinÛ, kolik jich vlastnû
je?
rezervaci?
Jágr úﬁadoval
·R: Jsou ãtyﬁi. Hraje se mi s nimi celkem
TK:
¤ekli
mi,
Ïe
kdyÏ
budu
chtít,
Ïe
se
tam
Toronto-NY Rangers 1:6
mohu kdykoliv zastavit. MoÏná aÏ budu mít dobﬁe, ale pﬁivítal bych nûjakého Slováka,
(0:2, 0:3, 1:1)
abych zde nebyl sám.
trochu víc ãasu, tak se to uskuteãní.
Poslední utkání roku 2007 bylo památné
ABE: Vná‰ejí finsk˘ element do hry?
***
hlavnû pro dûti z indiánské rezervace White
·R: To nevím, ale urãitû evropsk˘.
Ani Sundin nepomohl
Dog, které díky listopadové charitativní akci
ABE: Branka Philadelphie padla necelé
Toronto-Philadelphia 2:3
ãeského konzulátu v Torontu, mohly
tﬁi minuty pﬁed koncem. Jak se cítí hráã
(0:2, 0:0, 2:1)
shlédnout utkání NHL mezi Torontem Maple
na ledû, kdyÏ je stav utkání v závûru
Leafs a New York Rangers pﬁímo v Air I letos se Torontu pomalu úãast ve Stanley nerozhodn˘. SnaÏí se spí‰ pojistit bod
Canada Centre. Po utkání se pak setkali s Cupu vzdaluje. Proti Philadelphii potﬁebovali anebo chce rozhodnout utkání v
Tomá‰em Kaberlem a dal‰ími hokejisty v domácí nutnû vyhrát. Rozstﬁíleli svého soupeﬁe normálním ãase?
‰atnû Toronta Maple Leafs. Na ledû pak 56:32. Nevzdávali se a díky dvûma brankám ·R: Hlavnû jsme nechtûli dostat tﬁetí gól.
vidûli v muÏstvu Toronta i Pavla Kubinu. V Sundina dokázali srovnat nepﬁízniv˘ stav z Chtûli jsme to dotáhnout do prodlouÏení, ale
dresu Rangers byla tradiãnû ãeská pﬁevaha. první tﬁetiny osm minut pﬁed koncem normální pﬁi‰la pﬁesilovka, která rozhodla.
hrací doby na 2:2. Neukáznûnost v závûru ABE: Kolik zápasÛ jste odehrál v
V obranû to byli Marek Malík a Michal
v‰ak znamenala nejprve hru ãtyﬁi na ãtyﬁi. leto‰ním roãníku?
Rozsíval. V útoku, kromû Martina Straky a
Následovalo dal‰í vylouãení Whita a minutová
Petr PrÛchy, mûl neobyãejnû plodn˘ den pﬁesilovka hostÛ ãtyﬁi na tﬁi, kterou zuÏitkoval ·R: Pﬁed tímto utkáním jich bylo devût,
Jaromír Jágr, kter˘ zaznamenal jednu v 58. minutû Richards. Je‰tû nebylo v‰e zatím mám jednu asistenci. Jsem mlad˘
branku a tﬁi asistence. Vylep‰il si tak svoji ztraceno, ale vysoká hra holí Pavla Kubiny hráã a m˘m úkolem je hlavnû forãekovat.
stﬁeleckou bilanci v kanadském bodování vyústila v dal‰í pﬁesilovka hostí, kteﬁí si pﬁes ABE: Dnes jste mûl pomûrnû hodnû ãasu
na 34 bodÛ. Kuriozitou utkání bylo, Ïe pﬁes to, Ïe Toronto hrálo power-play nenechali na ledû. Byl jste s tím spokojen?
vysoké vítûzství Rangers si témûﬁ nikdo vítûzství uniknout. V dresu hostí strávil ·R: Urãitû, ãím více je ãlovûk na ledû, tím je
nevylep‰il bodování v hodnocení plus/ solidních 13:14 min. na ledû hokejista vût‰í moÏnost dát branku nebo zaznamenat
minus. DÛvodem bylo, Ïe pût branek padlo pocházející z Nitry ·tefan RuÏiãka. Ten nûjaké body.
ABE: S k˘m hrajete rád v útoku?
pﬁi pﬁesilovkách. Rozhodãí jednoznaãnû hodnotil utkání takto:
·R: Nejradûji s hráãi z prvního a druhého
·R:
Zápas
byl
velmi
nároãn˘,
mûli
jsme
vylouãili víc torontsk˘ch hráãÛ neÏ z
útoku.
muÏstva hostÛ. Maple Leafs zahﬁívali hodnû vylouãen˘ch hráãÛ, ale v oslabení
ABE: Jaké jsou velké osobnosti v
trestnou lavici celkem dvanáctkrát, zatímco jsme hráli dobﬁe. Toronto vstﬁelilo pouze jednu muÏstvu, kromû pûtatﬁicetiletého Deriana
branku pﬁi pﬁesilovce. Cel˘ zápas jsme hráli
hosté pouze tﬁikrát.
Hatchera?
Jedním z mála hráãÛ, kter˘ si polep‰il v jednoduch˘ systém: vyhazovali jsme puky a ·R: Skvûl˘ je i mlad˘ Richards. Osobnosti
tomto hodnocení byl Marek Malík, kter˘ hodnû jsme forãekovali, protoÏe Toronto nemá jsou Kimmo Timonen a brankáﬁ Martin Biron.
zhodnotil utkání takto: Utkání se nám rychlé obránce ani dobrého gólmana a ABE: Dnes chytal Nittymaki, jak se
v‰echny tﬁi na‰e góly padly z doráÏek.
podaﬁilo. To, co jsme si ﬁekli, to jsme i
ABE: Druhá branka Philadelphie byla pro stﬁídají?
splnili. Zápas byl jednodu‰‰í pro nás,
vás kuriózní, protoÏe padla pﬁi va‰em ·R: Celkem pravidelnû, po dvou zápasech.
protoÏe Torontu to moc ne‰lo a my jsme vylouãení. âastokrát se stane, Ïe hráã vidí ZáleÏí na tom, jaké mají statistiky proti
Torontu toho moc nedovolili. Témûﬁ ãisté gól z trestné lavice ve vlastní síti, ale u vás jednotliv˘m muÏstvÛm.
konto do závûru utkání nebylo pouze díky tomu bylo naopak…
ABE: Co oãekáváte od této sezóny?
obranû, ale i díky tomu, Ïe útoãníci pomáhali ·R: Ano je to tak a jsem velmi rád. V‰echno ·R: Mám poslední rok kontrakt, tak bych
vzadu. Rozhodla na‰e lep‰í hra ve stﬁedním se poãítá.
chtûl zÛstat celou sezónu v muÏstvu, ale
pásmu.
ABE: Nepodaﬁilo se vám pouze udrÏet mají hodnû dobr˘ch hráãÛ. BohuÏel mám
pouze ‰anci hrát, kdyÏ je nûkdo zranûn˘.
Mezi tﬁemi hvûzdami utkání byl i Petr Matse Sundina…
PrÛcha, kter˘ vstﬁelil dvû branky, také on se ·R: To je hráã první tﬁídy. Dal dva góly. Není to pﬁíjemné, ale mû nic jiného nezb˘vá
s námi rozdûlil o své pocity: Je to super. UÏ Obzvlá‰tû pﬁi druhém gólu se nedal udrÏet. neÏ vyuÏít této pﬁíleÏitosti.
Ale‰ Bﬁezina
pár zápasÛ jsem neskóroval. Teì najednou Je velk˘ a kdyÏ jde do branky, tak se velmi
***
dvakrát. Urãitû jsem spokojen˘ a doufám, tûÏko brání.
Ïe mi to takhle pÛjde dál.
ABE: V dne‰ním utkání první tﬁi hvûzdy Svûtové lyÏování z velehor do evropsk˘ch metropolí?
âe‰i. Vy dvû branky, Jaromír Jágr ãtyﬁi
Hradãany tleskaly i s Klausem
body, Martin Straka branka a asistence.
Naprázdno nevy‰el ani Michal Rozsíval. PraÏsk˘ hrad a jeho pﬁilehlé majestátné prostory. Toskánsk˘ palác, Schwarzenbersk˘ palác,
Salmovsk˘ palác a hlavnû Hradãanské námûstí zkrá‰lené bûlavou snûhovou pokr˘vkou. A
Jak to Ïe to dnes âechÛm tak ‰lo?
PP: To nezáleÏí na âe‰ích. My jsme jeden v‰ude kolem husté zástupy nad‰en˘ch divákÛ a mezi nimi proplétající se hradní stráÏ. Îe by
t˘m a musíte hovoﬁit o tom, Ïe to dnes ‰lo v˘znamná státní náv‰tûva a nebo nûjaké slavné v˘roãí ãesk˘ch dûjin? ¤íkali se cizinci. Ani
Rangers. Jsme spokojení, Ïe máme dva náhodou. Den pﬁed Silvestrem hradãanskou scenérii plnû pohlcuje atmosféra Svûtového
body. Kdo dal góla nebo zaznamenal poháru bûÏcÛ a bûÏkyÀ na lyÏích.
asistenci na to nezáleÏí. I kdyÏ to zní jako Ano, jede se sprint volnou technikou a na kilometrovém okruhu Hradãanského námûstí i
kli‰é na‰im cílem je vyhrát Stanley Cup a o kolem nûho to poﬁádnû jiskﬁí. âe‰i mají ve hﬁe vysok˘ trumf v podobû vedoucího závodníka
Svûtového poháru Luká‰e Bauera. Mimochodem je potû‰itelné, Ïe ãeské bûÏecké lyÏování
to tady jde.
má i potom, co olympijská vítûzka a dvojnásobná mistrynû svûta Kateﬁina Neumannová
ABE: V jednom jste Toronto pﬁevy‰ovali
zanechala aktivní ãinnosti, dal‰í mimoﬁádnou osobnost. Bauerovou oblíbenou hraãkou v‰ak
a to byla disciplinovanost…
konkrétnû sprint není, takÏe své úsilí konãí uÏ v kvalifikaci a celkovû 45. místem. Více se
PP: Toronto zbyteãnû faulovalo a nám se tentokrát daﬁí osmému KoÏí‰kovi, devatenáctému Koukalovi i dvaatﬁicátému Jak‰ovi. Z
podaﬁilo jejich fauly potrestat. To je hodnû ãesk˘ch závodnic jsou nejlep‰í ãtyﬁiadvacátá Hájková a pûtadvacátá Erbenová.
dÛleÏité v zápase.
V zákulisí to v‰ak je stejnû Ïhavé. Pﬁedev‰ím ‰éftrenér nûmeck˘ch bûÏcÛ na lyÏích Jochen
ABE: Jak do‰lo k brankám, které jste Behle slovnû zaútoãí: „Tohle je sranda a ne Svûtov˘ pohár. Na takové trati se jezdit nemÛÏe.“
vstﬁelil?
UpozorÀuje na to, Ïe v nûkter˘ch místech je prostor trochu zúÏen. O tom ale rozhodl
PP: Tak obû byly v podstatû stejné. technick˘ delegát mezinárodní lyÏaﬁské federace FIS Miklautsch. A vtip, pouÏijeme-li
Nádherná nahrávka od spoluhráãe. První Behleovu rétoriku, spoãívá v nûãem úplnû jiném. NûmcÛm leÏí v Ïaludku právû FIS za to, Ïe
od Averyho, druhá od Dubinského a já to jim odebrala jeden z plánovan˘ch závodÛ Svûtového poháru a zároveÀ Tour de Ski, kam
mûl v podstatû do prázdné branky. I kdyÏ Praha také patﬁila a kter˘ se mûl jet v Obersdorfu. Není divu, Ïe bitva je tak neúprosná,
protoÏe i svûtové bûÏecké lyÏování je velk˘m byznysem. A hledá nejrÛznûj‰í formy, jak jej
pﬁi první jsem byl velice blízko gólmana.
ABE: Jak˘ je to pocit hrát s Jaromírem oÏivit a zatraktivnit. Tedy také ãásteãn˘m pﬁesunem dÛleÏit˘ch závodÛ z proslul˘ch zimních
stﬁedisek velehor do v˘znamn˘ch evropsk˘ch metropolí. O stejn˘ podnik, jak˘ vidí Praha,
Jágrem v jednom t˘mu?
PP: Urãitû skvûl˘, ale v t˘mu je ﬁada dal‰ích mají totiÏ uÏ nyní enormní zájem Düsseldorf, VídeÀ a dokonce Moskva!
hvûzd. Hrát s nimi je snem kaÏdého V Praze nakonec svou sprinterskou rychlostí kraluje Rus Morilov pﬁed Nory Oestensenem
a Hetlandem. Nejrychlej‰í Ïenou je Italka Follisová, kterou v cílové rovince následují Finka
mladého hokejisty.
Muranenová a Norka Björgenová. Hlavnû v‰ak vyhrává my‰lenka a pﬁes ve‰keré problémy
Tomá‰ Kaberle mûl letos krátké Vánoce
i organizace tohoto neobvyklého závodu. Navzdory tomu, Ïe i na domácí scénû mají nemálo
strávil je s manÏelkou a se znám˘mi. Po
odpÛrcÛ, kteﬁí kritizují v jaké v˘jimeãné lokalitû se jede a jaké finanãní náklady jsou spojené
svátcích ho mezi diváky ãekala skupina s pﬁípravou umûlého snûhu. Na toto téma v‰ak dává pádnou odpovûì ikona ãeského
mal˘ch indiánÛ z rezervace White Dog, s lyÏování Kateﬁina Neumannová, která se sv˘m pracovním t˘mem vlastnû za v‰ím stojí.
kter˘mi se po utkání se‰el. O sv˘ch dojmech UpozorÀuje na to, Ïe souãasn˘ Ïivot v âeské republice vÛbec není jednoduch˘, ov‰em také
z tohoto setkání ﬁekl:
zdÛrazÀuje: „Teì se v‰echno zdraÏuje a lidi jsou hákliví na v‰e, co souvisí s penûzi. Ale
TK: Je to skvûlé, kdyÏ se podaﬁilo díky finance na tento závod ‰ly ze soukromého sektoru.“ A v˘znam akce, která nesla název E.ON
charitativní akci poﬁádané âesk˘m PraÏská lyÏe, urãitû umocÀuje také úãast Václava Klause, kter˘ si ji bezesporu v rámci
konzulátem, zaplatit letadlo do Toronta a souãasné prezidentské kampanû ujít nenechává.
sedadla na stadionu. Je vidût, Ïe i na
Pro Satellite JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***
rezervaci mají zájem o hokej. Je pûkné
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