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Advent - Takov˘ zvlá‰tní zaãátek Nového roku
Kázání Milo‰e Rejchrta v kostele U Jákobova Ïebﬁíku v Praze - Kobylisích
A kdyÏ se pﬁiblíÏili k Jeruzalému, a
pﬁi‰li do Betfage k hoﬁe Olivetské, tedy
JeÏí‰ poslal dva uãedlníky své, ﬁka jim:
JdûteÏ do mûsteãka, kteréÏ proti vám
jest, a hned naleznete oslici pﬁivázanou
a oslátko s ní. OdvûÏteÏ je a pﬁiveìte ke
mnû. A ﬁekl-liÈ by kdo co vám, rcete, Ïe
Pán jich potﬁebuje, a hnedÈ propustí je.
Toto se pak v‰ecko stalo, aby se naplnilo
povûdûní skrze proroka, ﬁkoucího:
Povûzte dceﬁi Sionské: Aj, král tvÛj
béﬁe se tobû tich˘, a sedû na oslici, a na
oslátku té jhu podrobené.
I jdouce uãedlníci, a uãiniv‰e tak, jakÏ
jim byl pﬁikázal JeÏí‰,pﬁivedli oslici i
oslátko, a vloÏili na nû roucha svá, a jej
na vrchu na nû posadili.
Mnoh˘ pak zástup stlali roucha svá na

cestû, jiní pak ratolesti z stromÛ sekali,
a metali na cestu. A zástupové, kteﬁíÏ s
pﬁedu i s zadu ‰li, volali, ﬁkouce:
Hosanna synu Davidovu. PoÏehnan˘,
kter˘Ï se béﬁe ve jménu Pánû. Hosanna
na v˘sostech.
Mt 21,1-9
Plésej velice, dcerko Sionská, prokﬁikuj,
dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvÛj pﬁijde
tobû spravedliv˘ a spasení pln˘, chud˘
a sedící na oslu, totiÏ na oslátku mladém.
10. Nebo vypléním vozy z Efraima a
konû z Jeruzaléma, a vyplénûna budou
luãi‰tû váleãná; nadto rozhlásí pokoj
národÛm, a panování jeho od moﬁe aÏ k
moﬁi, a od ﬁeky aÏ do konãin zemû.
Zach 9,9 -10

Vãerej‰í den se v dne‰ní pﬁehoupl klidnû, bez hluãného veselí, v televizi nehrála státní hymna, a tak
si málokdo v‰iml, Ïe o pÛlnoci zaãal nov˘ rok. Nov˘ církevní rok. A spolu s ním Advent, ta jedineãná
doba, kdy oãekáváme, co teprve má pﬁijít.
Je to veliké dobrodiní, Ïe máme církevní rok; v kaÏdém jeho období se na‰í pozornosti nabízejí jiné
události a dûje, zapsané v Bibli jako kapitoly a úryvky velikého pﬁíbûhu spásy. Je prospû‰né pro
na‰e duchovní zdraví oddat se rytmu církevního roku: léãí nás to z posedlosti souãasností. V‰ak ze
v‰ech stran doráÏejí na nás zprávy a aktuality, díváme se na hrÛzy a dramata v pﬁímém pﬁenosu,
Ïijeme Ïivoty tûch druh˘ch, dojímáme se jejich osudy, vychutnáváme si jejich aféry, rozhoﬁãujeme
se nad jejich skandály. JenÏe Ïhavá souãasnost vychladne, naléhav˘ okamÏik odezní, rozhoﬁãení
vyprchá, vy‰etﬁování skonãí vût‰inou dﬁív, neÏ zaãalo, a co plnilo první stránky novin, po tom za pár
t˘dnÛ ne‰tûkne pes. Îijeme v dne‰ní dobû dûsnû roztrÏitû, útrÏkovitû. Poﬁád nûco zaﬁizujeme,
nûkomu voláme a krátké textové zprávy posíláme, za jízdy i v chÛzi, jenom kmitáme, pﬁitom ale nic
nestíháme.
Komu roztûkaná klipovitost na‰eho souãasného Ïití vadí, tomu Advent pﬁichází jak na zavolanou.
V‰ak Advent, doba oãekávání na KristÛv pﬁíchod, nám pﬁipomíná, Ïe ãas není jen bûÏící pás nadûjí
a zklamání. Je tu v na‰em svûtû je‰tû jin˘ pohyb neÏ smrákání a uvadání a úpadek v‰eho. Je tu ãas
***
BoÏího království, v nûm cosi jedineãného nenápadnû roste a
dozrává, a aÏ se ten ãas zavr‰í, bude to nádhera a sláva, beránek
s vlkem se budou pást, pravda a pokoj si dají políbení, utichne pláã,
nebude bolest a nebude smrt. Ten ãas uÏ klepe na dveﬁe, nabízí
se, abychom ho vpustili i do sv˘ch diáﬁÛ a kalendáﬁÛ, chce se stát
souãástí na‰eho ãasu, prolínat i ãasem tohoto pozdního podzimu,
zdraví i nemocí, lásky i zklamání, ‰tûstí i bolesti, stárnutí a umírání.
Advent nám pﬁipomíná, Ïe tu není jenom to, co právû proÏíváme,
co na nás teì doléhá, pod ãím se moÏná i hroutíme. Pﬁece tu
nejsme jenom my, odkázaní na své tenké duchovní zásoby a
nestabilní jistoty, Je tu ten, kter˘ pﬁijíti má. On pﬁiná‰í, co my sami
nemáme a nekoupíme ani v apatyce, ani v hypermarketu. On
vyprahl˘m dává obãerstvení, unaven˘m odpoãinutí, sklesl˘m chuÈ
do Ïivota. A s tím dobrodiním pﬁichází právû tehdy, kdyÏ houstne
smog, svûtla je‰tû ub˘vá a elánu ub˘vá, a my najednou zjistíme,
Ïe uÏ nejsme zdraví a dech uÏ se nám bude jenom krátit.
Adventní doba dovoluje je‰tû lépe neÏ jiná období z hloubi svého
nitra vloÏit se do prosby „pﬁijì království Tvé“, pokornûji doznat
na‰i nedostaãivost, na‰í neschopnost dûlat nûco s tím, Ïe den se
nezadrÏitelnû krátí. Nav‰tiv nás, Ïádoucí Kriste, my tû potﬁebujeme,
sami na to v‰echno co se kolem nás i v nás dûje, nestaãíme,
nedá‰-li se nám v srdci poznat, bude v nûm po‰mourno, jak na
konci listopadu b˘vá.
A Kristus pﬁichází, ti‰e a ochotnû, na‰e prosba uÏ ho zastihuje na
cestû k nám. Má k nám namíﬁeno, takÏe vzhÛru srdce, du‰e aÈ
velebí Boha.
Na první adventní nedûli a také pﬁed Velikonocemi na nedûli
kvûtnou se podle starocírkevního rozvrhu ãte v kostelích pﬁíbûh o
vjezdu JeÏí‰e do Jeruzaléma a tomuto obyãeji jsme zÛstali vûrni i
dnes. Je to jedin˘ oddíl z evangelií, kter˘ se v prÛbûhu roku ãte
dvakrát; uÏ tím se naznaãuje, jak je v˘znamn˘.
KdyÏ vjel JeÏí‰ do Jeruzaléma, byla to veliká sláva, skoro
korunovaãní prÛvod. Lidé mávali palmov˘mi ratolestmi, radostnû
skandovali, Ïe uÏ je to tady, potomek z dynastie krále Davida se
chopí vlády. Ale zase tak úplnû ta scéna od brány svatého mûsta
na‰im pﬁedstavám o jízdû králÛ neodpovídá. Mistr Jan Hus ve
svém kázání na tento text zvlá‰tnost JeÏí‰ova vjezdu vystihl takto:
„Kdo by se nedivil, Ïe pán v‰eho svûta nesedûl na zlatém voze,
obleãen v drah˘ zlatohlav, Ïe nevsedl na bujného konû, ale na
tiché oslátko?
Útěk do Egypta, Fra Angelico, San Marco - Florencie 1452
Pokračování na str. 6
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17.12. (so) 18:00
Zabíjaãkové hody
Golden Phesant
733 Lakeshore E.
Mississauga
905/812-5503
***
18. 12.(ne) 13:00
Vinoãn˘ koncert
Klub Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
28.12. (st) 20:00
30.12. (pá) 20:00
31. 12. (so) 20:00
2012
4.1. (st) 20:00
6.1. (pá) 20:00
7.1. (so) 20:00
8.1. (ne) 14:00
âardá‰ová princezna
St. Lawrence Centre for the Arts
Toronto Operetta Theatre
416/366-7723
***
14. 1. (so) 18:00
Sokolsk˘ potluck
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
21.1. (so) 18:00
Spoleãensk˘ ples farnosti sv. Václava
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
22.1. (ne) 17:00
Profesor Iain Scott
Audio-vizuální prezentace z ãesk˘ch
oper
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
28. 1. (so) 18:00
The Golden Age Gala
Ples Nové vize a Slovenského sveta
Mississauga Grand Banquet &
Convention Centre
7-35 Brunet Road, Mississauga
***
5.2. (ne) 14:00
·ibﬁinky pro dûti
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
11.2. (so) 19:00
·ibﬁinky
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
19. 2. (ne) 17:00
DuoVentapane
Martin Karlíãek, piano
Mona Shiraishi, housle
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
25.2. (so) 10:00
Zimní sokolské hry v Horseshoe Valley
***
11.3. (ne) 14:30
Valná hromada Sokola Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
25.3. (ne) 17:00
Martha Herman - mezzosoprano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
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Churches

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.: 416/5325272, 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. Vianoãné bohosluÏby: 24. 12. 2011
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 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

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 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:
17. prosince v 11 hodin
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. prosince v 17
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. prosince v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
8. ledna v 16:00.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.
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Mimoﬁádné vánoãní
a silvestrovské
bohosluÏby v Torontu
V kostele svatého Václava
(496 Gladstone Avenue)
se koná pÛlnoãní m‰e
24. prosince 2011
ve 22 hodin.
Na Silvestra 31. prosince bude
v 16 hodin Adorace
a v 18 hodin M‰e svatá.
Vánoãní bohosluÏby se budou rovnûÏ
konat
v evangelickém kostele sv. Pavla
(1424 Davenport Rd.)
a to na ·tûdr˘ den
a v poslední den roku 2011 v 18 hod.

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
www.spravy.ca

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.19.satellite1-416.com
www.19.zpravy.ca
www.19.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
Závûr utkání a rozhovory s hráãi
ãeského a slovenského pÛvodu
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.nhl.spravy.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.
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3

Czech &Slovak Institutions
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˘ generální konzulát
v Torontu
Czech General 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

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.
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:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
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

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EUR
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,36 CDN $
18,66 Kã
1,35 CDN $
0,74 EURO
1,01 CDN $
0,99 US $

Universal Currency Converter - 7. 12. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 7. 12. 2011

18,62 Kã
25,24 Kã
18,80 Kã
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Satellite oslavil 20 let
V noci ze soboty na nedûli jsem dlouho ne‰el spát. Jako ve filmu jsem si pﬁehrával cel˘ veãer. Znovu a znovu a pak je‰tû jednou z pásku, pﬁesnûji ﬁeãeno z digitálního
magnetofonu, jsem si v‰e pﬁehrával. Naposledy Satellite nûco podobného uspoﬁádal pﬁed patnácti lety. Pﬁi pátém v˘roãí. Tehdy se konal veãer v legendární hospodû
U Vlastiãky. Tentokrát Satellite dostal tolik krásn˘ch dárkÛ, kvûtin, vína, zkrátka v‰eho, co jsme neãekali.
o Satellitu pûkn˘ program a dokonce
bûhem veãera kameraman z vysílání
natoãil nûkolik nov˘ch zábûrÛ.
Ale postupnû. KdyÏ krátce pﬁed sedmou
hodinou byl sál stále skoro prázdn˘,
pouze úãinkující je‰tû probírali poslední
zmûny, mûl jsem pocit, Ïe tûchto zmûn
nebude zapotﬁebí, protoÏe nebude
divákÛ. V sedm veãer v‰ak pﬁece jen
zaãali proudit první náv‰tûvníci a sál se
zaãal pomalu plnit. Nastala opaãná
Houslista Jan Hanko zahájil večer
situace. Teì zde byli diváci, ale chybûl
Nápad uspoﬁádat oslavu k 20. v˘roãí se
ten, kter˘ mûl veãer zahajovat - houslista
zrodil nûkdy letos na jaﬁe. PÛvodnû jsem
Jan Hanko. KdyÏ uÏ jsme se rozhodli pro
to chtûl spojit s vydáním kníÏky ¤etûz
celoveãerní improvizaci, najednou se
bláznÛ, která mûla vyjít na podzim.
Nakonec se vydání kníÏky trochu
opozdilo, ale kdyÏ uÏ jsme s tímto vydáním
ãekali tﬁicet let, tak je‰tû nûjak˘ ten
mûsíãek vydrÏíme. Navíc kniha pro
odrÛstající dûti Král na oslu je v
pﬁedvánoãní dobû pro nakladatelství
Eman dÛleÏitûj‰í neÏ moje koláÏ z
‰edesát˘ch,
sedmdesát˘ch
a
osmdesát˘ch let. AlespoÀ zbude nûjak˘
ãas na to kníÏku pﬁedstavit.
Pomalu, jak se veãer blíÏil, objevovaly
se obrysy programu, ale do posledního
okamÏiku jsem netu‰il, jak v‰e probûhne.
Pﬁi tom bylo krásné, Ïe se v‰ichni bûhem
veãera snaÏili odvést to nejlep‰í. Nûkdo
pﬁinesl kvûtiny, nûkdo zas dobré víno, i
‰ampaÀské se objevilo mezi dary.
Nechybûlo cukroví, ‰trÛdl i koláãe.
Markéta Re‰ovská a Nová vize pﬁipravily

Vše nejlepší
k 20. výročí
Satellitu
přeje

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005
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

Druhou polovinu večera uvedel
Reverend L. Kozák hrou na fujaru

Zleva: Josef Čermák, Aleš Březina a Michael Schönberg

mistr smyãce objevil. Bûhem chvilky si
procviãil zmrzlé prsty, natﬁel smyãec
kalafunou a veãer zaãal zcela uvolnûnû;
a já spoleãnû se Zuzkou Zná‰ikovou,
která perfektnû uvádûla cel˘ veãer, jsem
mohl pﬁivítat hosty.
Pﬁed tím byl velkou pomocí otec Libor
·vorãík, kter˘ nám nejen poskytl
pohostinství haly kostela sv. Václava, ale
pomáhal nám s úpravou místnosti pﬁed
zahájením i s úklidem po skonãení
programu, aãkoliv mûl druh˘ den ráno
bohosluÏby.
Dal‰í duchovním, kter˘ se veãera
zúãastnil byl Reverend Ladislav Kozák.
NejenÏe zahrál skvûle na dvû fujary, ale
klepl hﬁebíãek na hlaviãku, kdyÏ hovoﬁil o
Satellitu jako o men‰inov˘ch novinách.
Po del‰ím ãase jsem vidûl pﬁátele, s
kter˘mi jsem se dlouhá léta st˘kal v
âeskoslovenském baptistickém sboru.
Byl pﬁítomen i pﬁedseda Masarykova
ústavu Franti‰ek Jeãmen s manÏelkou a
tak jsem zavzpomínal na zaãátky své
exilové novináﬁské ãinnost a pﬁipomnûl,
Ïe to není tak neobvyklé, kdyÏ redaktor
jednûch novin zaãne vydávat jiné noviny.
Od roku 1786 pracoval v Schönfeldsk˘ch
císaﬁsk˘ch královsk˘ch po‰tovních
novinách Václav Matûj Kramerius, ale jiÏ
1. ãervence 1789 zaloÏil svoje vlastní

Krameriovy c. k. vlastenecké noviny.
Byl jsem rád, Ïe pﬁi‰ly i zástupkynû
torontské poboãky âSSK v ãele s
pﬁedsedkyní Radmilou Locherovou a
Barunkou Sheriffovou, herci z Nového
divadla, aãkoliv den pﬁed tím mûli svou
vlastní oslavu. Pﬁipomnûl jsem také, Ïe
aãkoliv nejsem ãlenem Sokola, byl to
ottawsk˘ Sokol, kde jsem pﬁed tﬁiceti lety
na‰el zázemí.
Bûhem veãera jsem zahlédl i Rosti
Brankovského a Petra Munka, kteﬁí
Satellite podporují inzercí. Bez nich by
bylo vydávání novin obtíÏnû. Zrovna tak

Konferenciérkou byla
Zuzka Znášiková

Josef âermák: Chvála Ale‰e Bﬁeziny
MÛj vztah k Ale‰i Bﬁezinovi ve vyvíjel (a vlastnû dosud vyvíjí) hlem˘Ïdí rychlostí. Známe se nejménû pûtadvacet let, jsme spolu v pravidelném
styku (hlavnû kvÛli novinám) a poﬁád si vykáme. CoÏ je nemalá legrace, uÏ i proto, Ïe já nabízím tykání lidsk˘m tvorÛm star‰ím 15 let a
vût‰inou ho pﬁijmou. Nabídl jsem to i Ale‰i Bﬁezinovi a on to s moudrostí, kterou jsem u nûho neãekal, nepﬁijal. A jeho rozhodnutí bylo opravdu
moudré. Dejme tomu, Ïe já bych mu poslal ãlánek pro Satellite a on ho stra‰nû zvoral. Kdybychom si tykali, není vylouãeno (i kdyÏ
nepravdûpodobno), Ïe bych se do nûj navezl v˘rokem jako: “Ty troubo, cos to udûlal za hovadinu s m˘m ãlánkem.” KdyÏ si s nûk˘m vykáte,
a je‰tû navíc se vzájemnû oslovujete pﬁíjmením, tak to prostû nejde. K lidem, s kter˘mi si vykáte, musíte b˘t slu‰ní.
Také si nejsme povahou pﬁíli‰ podobní. Já jsem povaha hravá a dost neváÏná. Ale‰ je váÏn˘ a kazatelsk˘ a podle názoru mnoh˘ch dovede
b˘t ironick˘ a ‰kodolib˘ - jestliÏe je tomu tak, pak myslím, Ïe v posledních letech (moÏná vlivem své paní, velmi úspû‰né malíﬁky, Marie
Gabánkové) znaãnû zlaskavûl.
Nemohu pﬁísahat, kdy jsme se prvnû se‰li (do pûtaosmdesáti to s pamûtí je‰tû jde, pak to jde rychle s kopce), ale myslím si, Ïe to bylo brzy
po jeho pﬁíjezdu do Kanady. PonûvadÏ jsem obãas (já dûlám v‰echno obãas, jen na Ïivu jsem furt - to rozhodnû není ãeské slovo, ale zní
tak rozhodnû, Ïe jsem po nûm skoãil) pﬁispíval do Nového domova, setkal jsem se i s jeho tehdy nov˘m redaktorem, Ale‰em Bﬁezinou. V
té dobû Masaryktownu kraloval dr. Karel Jeﬁábek, v˘razná a zajímavá postava exilu po komunistickém puãi. Po jeho odchodu Ïezlo pﬁevzal
Jan Trávníãek, jin˘ ãlen stejné exulantské vlny jako dr. Jeﬁábek, ale muÏ velmi rozdílného temperamentu. Hlavnû nemûl rád, kdyÏ se mu
odmlouvalo. A Jan Trávníãek vyzval Ale‰e Bﬁezinu, aby se nastûhoval na Masaryktown. Ale‰ byl toho názoru, Ïe v na‰em ãase mÛÏe noviny
pomocí v‰elijak˘ch ma‰inek (moje terminologie) dûlat kdekoliv a tam kde bydlel, byl spokojen. Tehdy jsem si ﬁekl, Ïe tenhle ãlovûk, kter˘
byl pﬁipraven riskovat zamûstnání, které mûl rád, v zemi, v které byl nováãkem, je nûkdo, koho bych mohl respektovat. Ale‰ riskoval a o
zamûstnání pﬁi‰el. A tak se v Torontu zrodily nové noviny, Satellite.
Zaãátky nebyly lehké. Pamatuji se, Ïe i já jsem Ale‰ovi pÛjãil pár dolarÛ, které mi do halíﬁe (mÛÏete dolary vracet v halíﬁích?) vrátil.
Josef âermák
***

Anniversary
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by bylo obtíÏné bez Evy Mesticové, která pravidelnû
dûlá korektury a kdyÏ chybí, hned je to na novinách
znát. Spolu s Hankou Balabánovou napekla pro veãer
spoustu sladkostí, které byly jako pﬁedkrm pro chlebíãky
od dal‰ího na‰eho sponzora Prague Food Emporium.
Moje podûkování patﬁí i lidem, kteﬁí pomáhali u baru a
uvádûly hosty: manÏelÛm Stelzov˘m a Ivanu Zná‰ikovi,
Kateﬁinû Fisherové ta pomáhala s pohostinstvím a se
svûtly. Byl jsem rád, Ïe pﬁi‰li i star‰í odbûratelé, kteﬁí
mne vÏdy podpoﬁí vlídn˘m slovem. Paní Pelnáﬁová,
manÏelé Rydlovi, Milo‰ Krajn˘ a dal‰í.
Kromû jiÏ zmínûného houslisty Jana Hanka, kter˘
navíc dvakrát doprovodil moji poezii a nûkdy, jak má ve
zvyku, mne pﬁekvapil svou improvizací, jsem byl nad‰en
tím, jak uchopil moje povídky profesor Michal Schönberg.
Pravda, v rozhovoru s Josefem âermákem se moc ke
slovu nedostal, ale za to vynikl humor Josefa âermáka
a jeho chvála na lidi malé postavy, ke kter˘m se
poãítáme my dva. Nezmínil v‰ak skuteãnost, Ïe my
nesmíme do psích jeskyní.

Velkým zážitkem byl zpěv Lenky Novákové

Byl jsem rád, Ïe jsem se ocitl ve spoleãnosti dvou
umûleck˘ch skvostÛ: jiÏ zemﬁelého filmaﬁe Jana ·páty,
jehoÏ snímek Evangelíci ze Îelezn˘ch hor mûl
neobvykl˘ ohlas i mezi lidmi, kteﬁí do kostela moc
nechodí, a skuteãnû neobyãejné ‰tûstí jsem mûl pﬁi
v˘bûru programu v Lence Novákové. Tvrdí, Ïe na klavír
pﬁed lidmi nehrála jiÏ dvacet let. Vítûzka porty 86 byla
naprosto suverénní a dokonce uvedla i jednu svou
vlastní skladbu. Îe znûla perfektnû, o to se postaral i
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mistr zvuku Ivo Mejzr.
Tihle v‰ichni se postarali o zdar veãera, ale je nutné si
uvûdomit, Ïe noviny nejsou dílem jednotlivce, ale
zásluhu na tom mají ãtenáﬁi, inzerenti, dopisovatelé,
sponzoﬁi a totéÏ platí i o sobotním veãeru.
Pokud byl úspû‰n˘, dûkuji v‰em, kteﬁí se veãera
zúãastnili i tûm, kteﬁí nás po léta podporovali.
Ale‰ Bﬁezina-Foto M. Gabánková
***

Pozdrav ãeského velvyslance Karla Îebrakovského ãtenáﬁÛm Satellitu
Jsem rád, Ïe mohu vyuÏít této pﬁíleÏitosti k blahopﬁání Satelitu, kter˘ si nachází cestu ke
ãtenáﬁÛm v Kanadû i v zahraniãí jiÏ dvacet let.
V tomto pﬁípadû vidím ke gratulaci nûkolik dÛvodÛ. První je nasnadû: je jím úcta k úsilí, které
je ukryto ve dvaceti letech publikaãní ãinnosti. KaÏd˘, kdo se nûkdy samostatnû pokusil
vydávat noviny, mÛÏe potvrdit, Ïe nejde pouze o shromaÏìování informací, ale o cel˘ soubor
ãinností, z nichÏ kaÏdá je sv˘m zpÛsobem nezbytná pro chvíli, kdy budete drÏet v˘tisk novin
v rukách.
Za dÛleÏitou pﬁitom povaÏuji formulaci „drÏet v rukách“: Satellit se samozﬁejmû vyvíjí a jeho
elektronickou podobu naleznete na internetu, ale on nadále volí onu tûÏ‰í cestu ti‰tûného
ãtrnáctideníku, která je zároveÀ i holdem klasické novináﬁské práci.
DÛleÏité pro mne je, Ïe fakticky blahopﬁeji kolegiální instituci. Staãí vzít do ruky nûkteré z
posledních ãísel a zjistíte, Ïe velkou ãást obsahu tvoﬁí informace a sluÏby pro v‰echny krajany.
I kdybych nesouhlasil se v‰ím, co je v novinách uvedeno, ale jeden z jejich cílÛ - pomoci
komunikaci mezi krajany a v‰eobecnû mezi v‰emi, komu záleÏí na âeské republice - je
jednoznaãnû bodem, kter˘ nás spojuje.
Mé blahopﬁání a podûkování proto patﬁí v‰em, kdo se na vydávání Satelitu v uplynul˘ch
dvaceti letech podíleli a pﬁedev‰ím vydavateli a ‰éfredaktorovi panu A. Bﬁezinovi.
ZároveÀ jsem rád, Ïe se jubileum Satellitu ãásteãnû kryje i s obdobím, které je vlastnû
nejtradiãnûj‰ím roãním obdobím pro blahopﬁání. Proto jej vyuÏívám, abych jménem
Velvyslanectví âeské republiky pozdravil v‰echny krajany v Kanadû, popﬁál jim ‰Èastné a
spokojené Vánoce a samozﬁejmû v‰echno nejlep‰í do roku 2012.

V‰e nejlep‰í k 20. v˘roãí Satellitu pﬁeje

Advent
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Advent - Takov˘ zvlá‰tní zaãátek Nového roku
Pokračování ze str. 1

Ten, jenÏ sedí na cherubínu a jehoÏ stolcem jsou oblaka, na maliãkém hovádku
ãtvernohém jel, a neokoval pûnivou uzdu zlat˘mi kousky, a nevisely z ní lesklé nitû
a stﬁapce krví barvené, v nichÏ se kochá svûtská p˘cha, ale v obyãejném ‰atu sedû
na oslátku… .v prachu jel nebesk˘ pán, aby nás své pokoﬁe dobr˘m pﬁíkladem
nauãil.“
Mistr Jan nám pﬁipomnûl, Ïe Kristus je pﬁíklad pokory; pokora tedy není slabost, ale
královská ctnost. A pokorn˘ král Kristus pﬁijíÏdí na zvíﬁeti nenároãném, pracovním
a sluÏebném. Vybírá si dopravní prostﬁedek, jak˘m tehdy jezdil kde kdo, celebrity
a V.I.P ale urãitû ne.

V‰e, co mûla Babiãka BoÏeny Nûmcové
Magdalena Novotná ve ‰pajzu,to naleznete u nás v obchodû:
hrozinky i rozinky, oﬁí‰ky i orie‰ky, mandle i buráky,
kﬁíÏaly i su‰ené meruÀky a brusinky.
Navíc zásoby ãokolády, medu a jin˘ch sladkostí.

Pﬁekladatelka Eva Mesticová
blahopﬁeje Satellitu k 20. v˘roãí
a pﬁeje ãtenáﬁÛm

UkaÏ mi, ãím, jezdí‰, a jí ti ﬁeknu, jak˘ jsi - to platilo uÏ za starovûku. V‰ak uÏ
starozákonní prorok Zachariá‰ - a nejen on - oãekává, Ïe zaslíben˘ Mesiá‰ svÛj
slavn˘ Advent uskuteãní právû na zvíﬁeti, které se hodí k ledasãemu, ale ani trochu
do bitev a válek. V‰ak tento syn DavidÛv je kníÏe pokoje, tak ho tituluje prorok Izajá‰.
Nespoléhá na brutální sílu, na prosazení své vÛle ohnûm, meãem a kopyty koní.
Naopak, on poláme luãi‰tû váleãná a konû ze svatého mûsta vym˘tí. Právem se v
staletích po Kristu budou JeÏí‰e dovolávat odpíraãi násilí a pacifisté a neprávem se
ho budou dovolávat ti, kdo údajnû kﬁesÈanské ideály ‰íﬁili ohnûm a meãem. JeÏí‰
nikdy ozbrojeného násilí nepouÏil a pﬁed spojováním pravdy a násilí dÛraznû
varoval.
A je‰tû jedna ohromná maliãkost je skryta v proroctví Zachariá‰ovû: ten zvlá‰tní
mesiá‰sk˘ panovník je oznaãen jako král zachránûn˘ a pokoﬁen˘; tak to vûrnû
pﬁekládají autoﬁi ãeského ekumenického pﬁekladu.
Znamená to, Ïe onen kníÏe pokoje, neÏ byl zachránûn, proÏil nûco hrozného,
pro‰el nûãím temn˘m, byl pokoﬁen, znectûn, poníÏen. Asi zaÏil úzkost, opu‰tûnost,
bolest. Jak pﬁi tom nevzpomenout na posmívaného, k ukrutné pomalé smrti
odsouzeného JeÏí‰e, jak pﬁi tom nevzpomenout na v‰echny lidi muãené, t˘rané, na
v‰echny obûti zvrhl˘ch vá‰ní, ale i na ty, kdo zakou‰ejí bezmoc, bolest a poníÏení,
protoÏe je postihla zlá nemoc ãi úraz. Tento král ví, co je bolest a poníÏení, tím v‰ím
pro‰el, neÏ byl zachránûn.
K adventním biblick˘m textÛm patﬁí i slavn˘ Mariin chvalozpûv, v nûmÏ nastávající
matka JeÏí‰ova velebí Boha, Ïe py‰né mocnáﬁe shazuje z trÛnu a poníÏené
povy‰uje, chudé nasycuje dobr˘mi vûcmi a bohaté posílá pryã s prázdnou. Ten,
kter˘ pﬁichází ve jménu Pánû, se tedy nebude bratﬁíãkovat s vlivn˘mi a mocn˘mi,
ale bude bratrem v‰ech, kteﬁí ani trochu nejsou na koni, bratrem v‰ech chud˘ch,
suÏovan˘ch a trápen˘ch. On nemoci na‰e nesl…
Právû kdyÏ je ti zle a v‰echno tû deptá, v‰echno tû bolí a s úzkostí se ptá‰, co bude
dál, právû tehdy je ti ten pﬁedivn˘ vládce nejblíÏ. Ne sláva a bohatství tû k nûmu
pﬁibliÏuje, ale právû tvé poníÏení a bída. Tvoje bolest, tvoje nemohoucnost, tvé
umírání tû ãiní úãastníkem jeho královské moci a dÛstojnosti. KdyÏ je tvoje du‰e
pokoﬁená a smutná aÏ k smrti, právû tehdy je docela blízko, blizouãko, ten kníÏe
pokoje, jehoÏ je moc i sláva, jehoÏ vláda bude jednou od moﬁe k moﬁi, od ﬁeky aÏ
do dálav zemû. V‰ak uÏ jsme rozsvítili první svíãku. Vláda kníÏete pokoje se ti‰e a
ochotnû pﬁibliÏuje, svûtlo svûta svítí. Advent je tu. Dej se nám v srdci poznati,
Ïádoucí Kriste. Amen
Vysíláno âesk˘m rozhlasem 2 - 27. 11. 2011
***

BÍL¯ OBRAZ

Satellitu 1-416
krásné proÏití
vánoãních svátkÛ
a

‰Èastn˘ rok 2012
.
AÈ se máte od Vánoc do konce roku
lépe neÏ v tomto roku
a v pﬁí‰tím roku aÈ se máte je‰tû lépe
neÏ od Vánoc do konce leto‰ního roku
pﬁeje

Viera Kononenková
Mortgage Specialist
Royal Bank of Canada

T.416-857-0330
F. 905-823-6047

Jiﬁí Orten
Byl ‰tûdr˘ prosinec. Na zasnûÏené pláni
s paletou v ruce kdosi stál.
SnûÏilo, snûÏilo do jeho malování.
On nevûdûl, on maloval
tu nahou zimu, její pevné kosti,
údolí klína, hlub‰í, neÏli chtûl,
a v˘‰ku Àader v strmé závratnosti.
SnûÏilo na model.
Tu havran zakrouÏil, ach BoÏe, co ten chce tu
a odkud pﬁilétá?
Byl ‰tûdr˘ prosinec. SnûÏilo na paletu
a prázdná byla paleta.
Ta stra‰ná bezmocnost zmocnit se malování,
jeÏ padá na plátna
a je jak bíl˘ sníh, jenÏ neví, neví ani,
proã padat má!
Ta stra‰ná bezmocnost zastavit prchající!
Zeslábla ruka tvá,
jazyk má‰ svázan˘ a nedovede ﬁíci
tomu, co roztává:
o vûãné promûny, taje v‰e utajené,
o vûãné promûny, aÏ rozplynu se v sníh,
kde bude du‰e má, kde bude, v které Ïenû
a v kter˘ch závûjích?
Byl ‰tûdr˘ prosinec. Na zasnûÏené pláni
s paletou v ruce kdosi stál.
SnûÏilo, snûÏilo do jeho malování.
On nevûdûl, on maloval.

Památce malíﬁe Jozefa Gabánka vûnovala bûhem veãera k v˘roãí
Satellitu Maria Gabánková.

December 15, 2011

Christmas
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Veselé Vánoce 2011
Dﬁíve neÏ staãíme odloÏit do skﬁíní své letní
obleãení, obchody v celém mûstû uÏ nabízejí
vánoãní zboÏí. Kupte, kupujte, nebude!
Tento trend se velice rychle uchytil i
âechách. Není proto divu, Ïe pﬁi veãeﬁi s
pﬁáteli, aã teprve ﬁíjen, pﬁi‰la ﬁeã i na
pﬁicházející vánoce. Pﬁítel nadhodil urãité
obavy o budoucnosti ãesk˘ch vánoc. “Po
40 let jsme odolávali Dûdu Mrázovi, teì ale
nejsem docela pﬁesvûdãen˘, zda také
odoláme Santa Clausovi. Skuteãnû nevím
zda i nadále na‰e ãeské vánoce budou
patﬁit JeÏí‰kovi”.
Je to dosti podstatné dilema.
Komercializace vánoc probíhá velice
rapidnû a dÛkladnû nejen ve svûtû, ale také
v âesku a na Slovensku. Do urãité míry
dÛvodem mÛÏe b˘t to, Ïe lidé dnes mají
vût‰í poÏadavky neÏ v minulosti a snad i
více penûz. To v‰e napomáhá dané situaci
a nebylo by to tak moc na závadu, pokud by
se nezamûÀovaly národní tradice za
bﬁichatého dûdu lezoucího po komínech.
Pﬁi jedné na‰í náv‰tûvû jsme zaÏili
pﬁedvánoãní a vánoãní ruch v Praze. Jako
pûst na oko a v˘smûch tradicím vypadali
lezoucí Clausové s ãervenou ãepicí po
fasádû Slovanského domu. Na
Staromûstském námûstí stál velik˘
semitrailer s otevﬁen˘m bokem, kter˘ tvoﬁil
jevi‰tû. Santa Claus se sv˘m Ho, Ho, Ho a
nezbytnou Coca-Colou, tam bavil dûti, které
nám pﬁipravily dal‰í pﬁekvapení. Zaãaly
zpívat “Jingle Bells, Jingel Bells, Jingle all
the way... Nikoliv rolniãky, rolniãky...
Jak se ﬁíká, „v˘voj se nedá zastavit.“ Dá se
v‰ak usmûrnit. Pﬁeválcuje globalizace v
budoucnosti opravdu v‰echno i národní
tradice a zvyky? Ztratí se poklad, kter˘ s
takovou láskou udrÏovali na‰i pﬁedkové?
Vyhodí se na smeti‰tû tradice a zpÛsoby,
typické pro ãeskou kotlinu, které dûlaly od
nepamûti vánoce nejkrásnûj‰ím svátkem v
zemi? Nikdo neﬁíká, Ïe ãeské vánoce jsou,
nebo byly lep‰í, hezãí neÏ jsou vánoce v
jin˘ch zemích, ale rozhodnû byly a jsou
jinaãí. Jednodu‰e ﬁeãeno „Jsou to na‰e
âeské Vánoce!“
DokáÏe globalizovan˘ obãan pochopit
obsah obyãejné, ale krásné vánoãní písnû
„Narodil se Kristus Pán veselme se...!“
Nejsou to jen obyãejná slova, ale je v nich
závan duchu vánoc, které pﬁiná‰ejí radost
a pohodu do lidsk˘ch ÏivotÛ. Aby ãlovûk
pochopil v˘znam tûchto slov musí je cítit ve
svém nitru jako vlastní.

Nesãetné mnoÏství vánoãních událostí a
vyprávûní koluje v lidské spoleãnosti.
Skuteãné i vybájené. Vybájené v‰ak nemají
o nic men‰í váhu ãi dopad pro dobro lidstva,
neÏ události skuteãné. Snad nejznámûj‰í
pﬁíbûh je Ebenezera Scrooge „Pﬁízrak
Vánoc“ od Ch. Dickense, kter˘ dokonale
vystihuje náladu a duch této doby.
Hlavní událost vánoc „·tûdr˘ veãer“ je
zapsán do pamûti kaÏdého z nás od útlého
dûtství. Bylo by nad sílu najít nejhezãí
moment tohoto kouzelného veãera v kruhu
rodiny u sváteãního stolu pﬁi rozzáﬁeném
stromeãku, pod kter˘m se skr˘vají mnohá
pﬁekvapení pﬁiná‰ející radost.
MÛÏeme ﬁíct, Ïe nejvût‰í pﬁekvapení
pﬁinesly hned první vánoce. ZaÏili je past˘ﬁi
u Betléma. Nezvykle záﬁivá hvûzda se
objevila na nebi a na zemi Andûl Pánû jim
zvûstoval novinu, „Narodil se spasitel svûta,
do Betléma spûchejte.“ Zvûdavost je Ïene
k místu pod hvûzdou, kde je skuteãnû ãeká
pﬁekvapení. V obyãejné stáji leÏí dûÈátko
zabalené v plenkách, poloÏené v jeslích
obklopen˘ch zvíﬁaty.
Zkusme si pﬁenést tuto událost do dne‰ní
doby. Media pﬁinesou lidem zprávu o
narození Krále králÛ a senzacechtiví
paparazzi se hrnou k urãenému místu, kde
najdou dítû v bídn˘ch pomûrech ve stáji.
Hned se ptají „KdyÏ BÛh je v‰emohoucí,
proã neposlal svého syna do nûjakého
honosného paláce. Nebo aspoÀ do
Hollywoodu? Je to vÛbec On, Syn BoÏí,
Král králÛ“? A tato pochybnost se drÏí do
dne‰ních dnÛ.
Kdo se na vteﬁinku nad tímto zamyslí, zjistí
Ïe by v tom nebyl Ïádn˘ rozdíl, kdyby se

JeÏí‰ek narodil v bohatství, tak jak by si to
lidstvo pﬁedstavovalo. Je snad dne‰ní svût
pﬁesvûdãen, Ïe dítû z chud˘ch pomûrÛ má
zÛstat chudé a nic neznamenající? Nebo
Stvoﬁitel ukázal lidstvu právû nûco jiného?
Nespoãet mocn˘ch králÛ, kter˘m bylo dáno
do vínku nepﬁedstavitelné bohatství a
mocné armády jim slouÏily k dob˘vání svûta,
jsou dnes za‰lí pod nánosem dûjin a ãasu.
To chudé dítû narozené v chlévû v‰ak více
neÏ 2000 let kraluje a pﬁes tﬁi miliardy lidí se
mu klaní v souãasném svûtû. Proã je tomu
tak? Na to je jedna obyãejná odpovûì
„Zﬁejmû to byl Syn BoÏí“.

Narození dítûte v Betlémû zaãalo novou
dobu a pﬁineslo nové my‰lení pro
ãlovûãenstvo. Andûl zvûstuje „Sláva na
v˘sostech Bohu, na zemi pokoj, lidem dobrá
vÛle“. Pokoj, kter˘ je tak potﬁebn˘ v‰ude a
snad postupem doby ho bude potﬁeba je‰tû
více. Pokoj kter˘ Andûl zvûstuje lidem je
pﬁednû vlastní mír v du‰i kaÏdého ãlovûka,
pokoj v rodinách a v celém svûte.
Vrátíme-li se k Santa Clausovi, vyvstává
otázka. „MÛÏe nûjak˘ Dûda Mráz ãi bﬁichat˘
Santa Claus“ nahradit to v‰e, co vánoãní
události pﬁinesly lidstvu?

Vilém A. Kun, Winnipeg
***
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bankrotu (v Kanadû jsou tyto instituce pod pﬁísnûj‰ím dozorem neÏ Mil˘ RosÈo,
v USA).
tvoje úvaha je spí‰ novoroãní neÏ adventní, ale i tentokrát bych se odváÏil
Reuters 21. listopadu 2011 uveﬁejnil zajímavé srovnání dne‰ní Reuters má pravdu: Kanada si zaslouÏí men‰í dávku potlesku.
polemizovat v nûkolika bodech. Je pravdou, Ïe se Evropa v˘raznû vych˘lila
ekonomické situace v USA se situací v Kanadû v devadesát˘ch
Josef âermák do prava. V tom má Mervyn pravdu. BohuÏel to podle toho také tak vypadá.
letech.
***
Skuteãnû nevidím jednu osobnost, jednoho politika, kter˘ by mû v souãasné
V roce 1994 agentura Moody degradovala kanadsk˘ kredit a titulek
Evropû oslovoval. Po pravdû ﬁeãeno, ty snad fandí‰ lidem typu Silvio
úvodníku ve Wall Street Journal neomalenû znûl: Zbankrotovaná
Berlusconi, Angela Merkelová ãi Nicolas Sarkozy. Oslovuje tû premiér Petr
Kanada. Úvodník Kanadu popsal jako ãestného ãlena tﬁetího svûta.
Neãas se sv˘mi osmnácti frázemi, které dokola stále opakuje. To neustálé
Kanadsk˘ dluh se tehdy pohyboval mezi 60 a 70 procenty (pomûr
vym˘vání hlav, Ïe si lidi Ïijí nad pomûry. NeÏijí.
dluhu k GDP, kter˘ v roce 1980 byl 29%, vyletûl v letech 1993-94 na V klubu Cicero uÏ léta Mervyn vynucuje, aby se od Adventu dûlaly V Severní Americe má moÏná Obama pravdu, v âechách Neãas rozhodnû
67%; v USA ze 40% v roce 2008 a na 74% dnes) a Kanada mûla pﬁedpovûdi do pﬁí‰tího roku. Mervyn tvrdí, Ïe kdo neví, kam jde, ne. Staãí srovnat plat ãeského uãitele, lékaﬁe nebo po‰Èáka a pro pﬁíklad bych
tûÏkosti najít kupce pro své dluhopisy.
nechodil do Spojen˘ch státÛ, ale sem do Kanady. Pﬁi tom v âechách po‰ta
nikam nedojde.
V roce 1994 ministersk˘m pﬁedsedou Kanady byl Jean Chretien, Na zaãátku 2011, kdyÏ se o evropské finanãní kalamitû jenom funguje a zde nefunguje. Neﬁekl bych, Ïe absolventi stﬁedních a vysok˘ch
jehoÏ drsné dûtství a mládí v Quebeku na nûm zanechalo ‰u‰kalo, Mervyn prorokoval, Ïe do konce roku 2011 se posune ‰kol z âech jsou na tom hÛﬁe neÏ zdej‰í. Peníze totiÏ nemizí ve státním
nesmazatelné stopy. Koneãn˘ produkt byl znaãnû odli‰n˘ od jiného Evropa sakum-pakum doprava, protoÏe Evropané mohou vûﬁit sektoru, ale ãernou dírou jsou státní zakázky pro soukromé firmy. Nûkteré
ministerského pﬁedsedy z Quebeku, elegantního a uhlazeného Wilfrida levicov˘m utopistÛm chvilku, ale ne furt; a kdyÏ ·panûlé zvolili v z nich dostaly barvu mírnû zelenou neb se z nich staly evergreeny.
Lauriera. A také od dal‰ího ministerského pﬁedsedy, Chretienova listopadu pravicovou vládu, medle poté, co padl ﬁeck˘ i italsk˘ vÛdce, Myslím si, Ïe máte pravdu, Ïe Obama nevyhraje volby. Já dodávám:
budoucího nástupce v úﬁadu ministerského pﬁedsedy, Paula Martina, ﬁekl Mervyn, Ïe teì je celá Evropa politicky napravo od Madridu po bohuÏel. Takov˘ bordel, jak˘ za sebou nechal jeho pﬁedchÛdce G. W. Bush
jehoÏ hospodáﬁská i politická základna je rovnûÏ v Quebeku, syna Stockholm.
se bude spravovat padesát let. To se nedá spravit za pouhé ãtyﬁi roky.
v˘znamného kanadského politika téhoÏ jména, jehoÏ politickou KdyÏ zaãalo arabské jaro a lidi na jih a jihov˘chod od Evropy vy‰li do Je zajímavé, Ïe právû za vlády demokratÛ jako byl Bill Clinton, ekonomie
ctiÏádost realizoval. V dobû, kdy Kanada byla popisována jako ulic a kﬁikem i bojem vyhlásili vzpouru autokratÛm, Mervyn slíbil, Ïe dosahovala lep‰ích v˘sledkÛ neÏ za vlády republikánÛ. V Kanadû za vlády
ãestn˘ ãlen tﬁetího svûta, Martin byl ministrem financí v Chretienovû do konce 2011 padne v tomto bohatém a zároveÀ zpozdilém regionu konzervativcÛ, kteﬁí slibují vyrovnan˘ rozpoãet se zemû zadluÏuje, zatímco
vládû. Tûm dvûma pﬁipadl úkol zbavit Kanadu hanby ãestného patero autokracií a tak se otevﬁou brány k demokracii. âlenové klubu za vlády Chrétiena ãi Martina byl rozpoãet vyrovnan˘, popﬁípadû plusov˘.
ãlenství v tﬁetím svûtû. Obûma bylo jasné, Ïe Kanada musí omezit Cicero se uchechtávali Mervynovû pﬁedpovûdi. KdyÏ minul˘ t˘den Konzervativci mají totiÏ ãtyﬁi hlavní nepﬁátele, proã nemohou mít vyrovnan˘
vydání a zv˘‰it státní pﬁíjmy. PonûvadÏ kanad‰tí obãané platili odstoupil jemensk˘ Saleh po 33 letech totality, a Mervyn jásal, Peter rozpoãet: jaro, léto, podzim a zimu.
pomûrnû vysoké danû, pomûr omezení vydání k v˘nosu daní vyznûl Bernier vzdoroval, Ïe to jsou jenom ãtyﬁi totality: Tunis, Egypt, Libye Nechci hodnotit prezidenta Johnsona, ale rád bych pﬁipomnûl, Ïe nikdy
sedm ku jedné.
neprohrál volby. Poprvé se stal prezidentem 22. listopadu 1963 po atentátu
a Jemen.
Liberální strana je - pﬁibliÏnû - kanadskou verzí americké Demokratické „Pátá bude S˘rie!“ ﬁekl Mervyn, „a bude to do konce roku 2011!“ Eva na prezidenta Kennedyho. V roce 1964 byl zvolen a v roce 1968 nekandidoval.
strany, tedy stranou vût‰inou úspû‰n˘ch lidí, z nichÏ nûkteﬁí alespoÀ Mervyna podpoﬁila, kdyÏ nahlas pﬁipomnûla, Ïe skupina arabsk˘ch Tehdy byl proti Nixonovi za demokraty Hubert Humphrey, kterému odebral
obãas cítí, Ïe jsou stráÏci sv˘ch ménû úspû‰n˘ch spoluobãanÛ. A to vÛdcÛ vy‰krtla S˘rii na konferenci v Káhiﬁe z Ligy arabsk˘ch státÛ, a hlasy George Wallace. Ten tﬁikrát kandidoval za demokraty, ale v roce 1968
stojí peníze. Ve velkém, peníze ze státní pokladny. MartinÛv otec na Ïe tu pÛlãtvrtou tisícovku zabit˘ch nikdo nemÛÏe Bashirovi prominout. za Americkou nezávislou stranu.
pﬁíklad mûl nemalé zásluhy o uzákonûní medicare, systému zdravotní Nehledû k tomu, Ïe vût‰ina z tûch vÛdcÛ je smrtelnû vystra‰ená z James Carter byl nedocenûn˘m americk˘m prezidentem. Jeho dÛraz na
péãe pro v‰ecky financovaného z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ, tedy z daní, vlastních poddan˘ch. „Do Silvestra bude pût arabsk˘ch autokratÛ lidská práva zmûnil postoj k nezávisl˘m iniciativám ve v˘chodní Evropû
nûco jako systém zdravotní péãe teprve nedávno uzákonûn˘ v USA, historií,“ ﬁekla Eva.
jako byla Solidarita, Charta 77 a V˘chodonûmecké mírové hnutí, které mûly
kter˘ jeho odpÛrci ironicky pojmenovali Obamacare. Jedna z otázek, „Co bude pﬁí‰tí rok?“ optal se Jim Gees.
rozhodující vliv pﬁi pádu komunismu v stﬁední a v˘chodní Evropû.
které trápily Martina (v jeho roli ministra financí) bylo vûdomí, Ïe mezi „Obama nevyhraje volby,“ ﬁekl Mervyn pevnû a píchl do Evy, aby Pád Putina bude záleÏet na tom, jak bude postupovat jeho skleróza. V této
posvátn˘mi kravami, které budou omezením vydání dotãeny, bude ﬁekla proã.
zemi se buì politik uchlastá jako Jelcin nebo zesenilní. Od vesla je odstaven
medicare, o jejíÏ uzákonûní jeho otec tak dlouho bojoval. Stejnû jako „ProtoÏe Obama zhor‰il, co slíbil zlep‰it; ekonomii umrtvil státním pouze osvícen˘ vládce, kter˘ chce dát lidem trochu víc svobody jako
medicare byla postiÏena podpora v nezamûstnanosti, rozpoãet zasahováním, nezamûstnanost zv˘‰il státním zasahováním a reputaci Chru‰ãov nebo Gorbaãov.
ministerstva obrany, byly odstranûny daÀové úlevy, mezi nimi vynûtí USA ve svûtû pokazil. Obama mÛÏe vyhrát jen kdyÏ se bûhem celé Na‰i poslední leto‰ní diskusi bych ukonãil slovy básníka Egona Bondyho.
ze zdanûní ãástky $100,000.00 pﬁírÛstku na hodnotû. Jedinû rozpoãet volební kampanû nikdo ani nezmíní o ekonomii.“
BáseÀ se jmenuje 25. února 1978. Text básnû: JiÏ 30 let mne serou sv˘m
ministerstva Indiánsk˘ch a Severních záleÏitostí byl nedotãen a „Správnû,“ ﬁekl Mervyn, a pﬁidal, Ïe Obama ﬁekl AmeriãanÛm, Ïe Ïvanûním o politické ekonomii. ¤ekl bych, Ïe to je spoleãné konzervativcÛm
podpora pro staré lidi byla sníÏena jen nepatrnû. Jak Reuters uvádí, jsou leniví, Ïe jsou rozeÏraní konzumenti, a Ïe nemají...“ a do toho mu a komunistÛm. Obû skupiny Ïvaní o ekonomice. Velikost politika v‰ak
mezi lety 1994-95 a 1998-99 státní v˘daje klesly o 12% a pomûr skoãila Eva slovy: „A jedinkrát nepﬁipustil sám, Ïe na prezidentování spoãívá v tom, Ïe vidí dál neÏ na ten kus Ïvance. Takov˘ politik ale nevydrÏí
dluhu k GDP zaznamenal prudk˘ pokles a dnes je 34%. Jak to nemá ani zku‰enosti ani rozum.“ Ale má dost rozumu, zamumlal dlouho.
kanadská vláda docílila? Znovu cituji Reuters: politická tﬁída se jsem, Ïe se Obama do kampanû nehrne a tak jako demokrati Lyndon Pﬁeji ti v Sudbury hezké, pohádkové vánoce a hodnû ‰tûstí v roce 2012.
rozhodla nedívat se na problém jako záleÏitost politického soupeﬁení Johnson a Jimmy Carter; prostû na ﬁízení USA a svûta nestaãil.
Ale‰ Bﬁezina
a zaãala se problémem zab˘vat jako otázkou národního zájmu. A „Bez Obamy a demokratÛ na kapitánském mÛstku bude líp,“ ﬁekl
***
nûkdy to bylo sloÏité.
Peter Bernier.
Nebylo to snadné uÏ proto, Ïe ‰patnû sná‰íme, kdyÏ nám stát ubírá Zapsal jsem, Ïe Mervyn mûl pravdu v pﬁedpovûdi o Evropû a skoro
z toho, co nám jednou dal. A také proto, Ïe v Kanadû byla vÏdycky pravdu o arabském jaﬁe s poznámkou, Ïe syrsk˘ mocipán padne do
(5/2011)
silná Konzervativní strana (strana prvního kanadského ministerského Silvestra.
pﬁedsedy, Johna Alexandra Macdonalda), která s politikou Liberální Zaznaãil jsem, Ïe se shodujeme v prognóze, Ïe Obama nebude více Na krajansk˘ch se‰lostech se obãas vídám s pﬁítelem Lubo‰em P.,
nûkolikanásobn˘m mistrem republiky v lyÏování v dobû kdy to byla
strany zﬁídka souhlasila, a k tomu v Albertû docílila znaãného vlivu kazit USA.
Reform Party Prestona Manninga, nûco jako (ale intelektuálnû Leã Eva nemá zálibu v jednohlasnosti a vhodila jablko sváru na stÛl âSFR, vítûzem mnoha závodÛ tzv. Masters tady v Kanadû (soutûÏe
znaãnû lépe fundovaná) americká Tea Party... Také doba byla mezi hrnky kafe v kavárnû Books&Beans: „Vyhraje Putin volby v pro mistry v dobû jejich vrcholu, dnes jiÏ ponûkud v letech). VÏdycky
jednodu‰‰í (globální ekonomie nebyla zdaleka tak rozvinutá jako Rusku pﬁí‰tí rok na jaﬁe?“ „Vyhraje!“ ﬁekl Mervyn, kter˘ Rusy nemá se uÏ zdálky usmívá a nebylo tomu jinak ani naposledy.
KdyÏ jsme usedli ke kávû, ﬁekl: „Jakou má‰ zku‰enost s finanãníma
dnes; eurozóna se je‰tû nekonala). A kanadsk˘ vládní systém rád a Rusko povaÏuje za vﬁed na Zemi.
dovoluje ministerskému pﬁedsedovi, kter˘ má v parlamentû vût‰inu, „Vyhraje,“ zamumlal jsem, ale neudrÏí prezidentství ‰est let, a poradcema? Má‰ nûjakého?“
„Mám a zku‰enost je doslova dûsná,“ ﬁekl jsem popravdû.
uzákonit skoro v‰ecko, co ho napadne. Správnost tehdej‰ích Rusové se vzbouﬁí.
rozhodnutí se ukázala i pozdûji, v poslední fázi Bushova prezidentství, „Nevzbouﬁí!“ ﬁekl Jim Gees, „protoÏe chytﬁí Rusové opustí Rusko!“ Mistr zasnûÏen˘ch svahÛ se mile zasmál a pravil vehementnû:
kdy se v USA zhroutil realitní sektor a bankovní krize hrozila vyvolat „Vzbouﬁí,“ ﬁekla Eva, a Peter Bernier se k ní pﬁidal, a Eva se zasmála „Ale! Tak povídej! Já mûl vãera rozhovor se dvûma kolegy a ti
dopadají stejnû jako já!“
nejvût‰í svûtovou depresi od dvacát˘ch a tﬁicát˘ch let minulého nahlas, a navrhla, Ïe budeme o budoucnosti Putina hlasovat.
století. Cena bytov˘ch jednotek v Kanadû nejen neklesla, ale poﬁád Hlasování o budoucnosti Putina v Rusku dopadlo fifty-fifty a koncem „To znamená?“ zeptal jsem se.
stoupá a nevím o Ïádné kanadské finanãní instituci, která skonãila v roku 2012 uvidíme, jak se to vyvine.
„To znamená zhruba toto. KdyÏ tomu sv˘mu hlavounovi ﬁeknu, Ïe
Cestou domÛ jsem ﬁekl Evû, Ïe by nemûla vná‰et do klubu sváry, a po tolika letech, co jsem mu svoje peníze svûﬁil, mám na kontû,
Eva vzdorovala, Ïe kolektivní souhlas je na prd, a Ïe nesouhlas je kter˘ on odbornû spravuje, poﬁád stejnou figuru, ﬁekne: ,Musí‰ bejt
popud k rozvaÏování. A s tím jsem musel souhlasit, protoÏe jsem trpûlivej, to je neÏ doãasná vûc, korekce trhu!’ Stará se ti o peníze
taky takovej moula?“ tázal se pﬁítel.
zásadnû proti svárÛm v rodinû.
RosÈa Firla - Sudbury „Vzácn˘ mistﬁe, tak tohle je moje story,“ ﬁekl jsem a pak mu ve
struãnosti vyloÏil mojí zku‰enost. Ve finanãní instituci, kam jsem dal
***

Reuters: Chvála Kanady
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Veselé Vánoce a vše nejlepší v roce 2012
přeje krajanům v Kanadě a přátelům v České republice

Paul Jílek s rodinou a National Sound of Canada
Nová adresa:

846 THE QUEENSWAY. TORONTO, ONTARIO M8Z 1N7

www.nationalsound.ca
TELEFON: (416) 703-1939

na‰e peníze, od roku 2000 vystﬁídalo se ‰est tzv.
finanãních poradcÛ, odborníkÛ ve vûci penûz,
kteﬁí se mají o svûﬁen˘ kapitál postarat tak, aby
alespoÀ mírnû rostl. V tomto pﬁípadû tedy o mé
Ïeny a mÛj kapitál. Lépe, neÏ jak bych se o nûj
staral sám. Ale nedostal jsem za tu dobu jedinou
radu, co mám udûlat, co zmûnit, jak si poãínat, aby
situace byla aspoÀ malinko lep‰í neÏ kdyÏ dám
peníze jakékoli bance na tzv. GIC (zaruãená a
certifikátem potvrzená investice s naprosto
jednoduch˘mi zákonitostmi, je to v podstatû bez
rizika, ale platí se z úroku daÀ naplno).
„Abych to shrnul, snad je to dílo ·tûstûny,“ ﬁekl
jsem. „A to je‰tû tﬁeba ﬁíct Neﬁíkej hop, dokud
nepﬁeskoãí‰, ale jednu nebo dvû jediné vcelku
aspoÀ mírnû prospû‰nûj‰í manipulace jsem udûlal
já, i kdyÏ to muselo bejt pﬁes jednoho z tûch
dobrákÛ, kteﬁí se mi mají o ty neveliké, ale i tak
uÏiteãn˘ peníze, starat! A dobrou radu ve vhodnou
chvíli dát! JenÏe oni ti dají místo rady kulov˘!“
„To je hroznû zajímav˘. Já mám a stejnû tak ti
moji kolegové, docela stejnou zku‰enost!“ pravil
pﬁítel a sarkasticky se usmál.
„Ano, jeden mÛÏe dneska vûﬁit jen sobû, pokud
má kliku, tak se to snad podaﬁí. A ty, kdyÏ se ﬁítí‰
po sjezdovce, kdo ti dá nûjakou radu?“ zeptal
jsem se.
„Nojo, nikdo, ale to je moÏná malinko jiné...“
namítl mistr zasnûÏen˘ch svahÛ.
„Hm, jak se to vezme,“ ﬁekl jsem. „Ale to je jako
bys mûl trenéra, kterej ti je docela na nic - slu‰nû
ﬁeãeno.“
„Vlastnû - no jo, je to pﬁesnû tak,“ souhlasil pﬁítel
a napil se kávy, která bûhem na‰eho zaujatého
rozhovoru ponûkud vychladla.
***
Nejsem jasnovidec, ale nûkdy se mi zdá, Ïe
pﬁedvídat nûkterá dûní ve spoleãnosti není tak
docela nemoÏné.
KdyÏ do‰lo k nepokojÛm v Egyptû a dal‰ích
státech Severní Afriky, bylo sdûleno, Ïe jde o
demokratizaãní proces, kter˘ tﬁeba podpoﬁit.
Samozﬁejmû, demokracie není nijak ‰patná idea,
ale není dobrá pro kaÏdého. To není Ïádné
tajemství. Jsou místa na zemi, které podstatu
demokracie je‰tû dlouho nepochopí. Hlavnû proto,
Ïe se o takové pochopení ani nesnaÏí.
Hosni Mubarak, nedávn˘ vládce Egypta,
rozhodnû nikoli ãlovûk svat˘, pﬁíjemce americk˘ch
miliard, ale téÏ udrÏující jak˘s tak˘s mír s Izraelem,
nemocn˘ skonãil v kleci a dopraven˘ k soudu jako
zvíﬁe a dnes uÏ se o nûm ani moc nepí‰e a
nemluví. Ale uÏ ta klec leccos napovûdûla.
KdyÏ Západ pﬁed ãasem jásal nad tím
demokratizaãním hnutím, které vedlo k odstranûní
vládce (nejen v Egyptû, ale i ve stejné snaze v
S˘rii, a Libyi, kupﬁ.) napadlo mne, zda podpora
Západu není pﬁedãasná.
Nedávno do‰lo v Egyptû k bezmála milionové
demonstraci vedené organizací Moslimské
bratrstvo, která v poslední dobû zmûnila jméno,
nikoli ale svÛj cíl. PoÏadavek vytvoﬁení islámského
státu, zavedení sharia zákonÛ. O vztahu takového
státu k Západu netﬁeba se zmiÀovat. A v úplnû
nedávn˘ch volbách se islamisté prosadili docela
v˘raznû.
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USA a mnohé západní zemû nepoãínají si vÏdycky
zcela dle uãení JeÏí‰e Krista. Ale promûny k nimÏ
ve zmínûné oblasti do‰lo a jistû je‰tû dojde, mohou
b˘t Západu mnohem nebezpeãnûj‰í, neÏ si mnozí
jeho politici, jak se mi zdá, myslí a pﬁedstavují.
Smutné je, Ïe právû v tomto ãase vrcholné
technologie, lékaﬁské vûdy a jiného typu pokroku,
dávné pravdy sdûlené mudrci ¤ecka a ¤íma proãítá
si jen, zdá se mi, jistá ãást lidstva, a to jenom tûch,
kteﬁí se na bûhu svûta pﬁíli‰ nepodílí…
***
Pan prezident âeské republiky Václav Klaus je,
dle mého názoru, zvlá‰tní postava. Nemyslím to
nikterak fyzicky. KdyÏ se vyslovil velmi negativnû
k EU, nikterak si neposlouÏil.
Vytvoﬁení jakési moderní obdoby RakouskoUherska, jen ve vût‰ím rozsahu, zdál se b˘t poãin
dÛleÏit˘ a v˘znamn˘ a kdo o prospû‰nosti
pochyboval, jako právû arogantní pan prezident,
ocitl se na pran˘ﬁi kritiky. Namísto sdruÏení se s
USA, mûla tato EU, zdá se mi, málem opaãn˘ cíl:
stát se v˘znamn˘m konkurentem Spojen˘ch státÛ.
Kde ale je dnes EU? A kde jsou USA? V obou
pﬁípadech to zatím není Ïádná veliká sláva.
A ãí je to vina? Obávám se, Ïe na to neodpoví
dokonale ani ti nejskvûlej‰í odborníci. Mnozí z
nich jsou, jak se obãas ukáÏe, ve sv˘ch prognózách
a vysvûtleních, bezmála vedle jako jedle, jak se
ﬁíká.
Snad vzít na pomoc ten prost˘ selsk˘ rozum, jímÏ
se dá leccos vysvûtlit a leccos napravit? Ten ale
jakoby zÛstal jenom zemûdûlcÛm. Ti vûdí kdy
zasadit to ãi ono, jak to asi dopadne, kdyÏ bude
moc sucho a nebo moc mokro. A kdyÏ pﬁíroda
bude vlídná a nebo naopak.
Dne‰ní politik je ale jiná kasta. Pro nûho sucho
nebo moc de‰ÈÛ nic neznamená. Více moÏnost
jak toho ãi onoho, tedy v samé podstatû toho, co
mu dal ve volbách svÛj hlas, pûknû a rychle
dobûhnout.
Tím nechci ﬁíct, Ïe kapitalismus a demokracie
nejsou zatím tím relativnû nejprospû‰nûj‰ím pro
obyvatele planety, pro ty, kteﬁí se je snaÏí uskuteãnit
ve sv˘ch zemích. Mnohdy se to ale nedûje tím
nejmoudﬁej‰ím zpÛsobem, jak historie mÛÏe
dosvûdãit.
***
Ke v‰em starostem dne‰ních dnÛ druÏí se stále
v˘raznûji ãilé pﬁib˘vání obyvatelstva na matiãce
zemi a pro západní svût je to navíc problém
demografick˘, nezadrÏiteln˘ influx V˘chod - Západ
s tím spojen˘ a s dÛsledky, které lze vcelku
snadno pochopit, uváÏíme-li jistou rozdílnost v
mnoha aspektech mezi obyvateli západních zemí
pÛvodních a tûch, kteﬁí do nich valem pﬁicházejí,
mnohdy ne právû k blahu té ãi oné zemû skuteãnû
pﬁispívajících.
Útûchou mÛÏe b˘t pﬁipomenutí, Ïe historie svûta
probíhá v cyklech a fázích, v nichÏ se promûÀují
dynastie, království, mocnáﬁství i státy, stejnû
kultury. Je-li vÛbec moÏné tûmto promûnám úãinnû
zabránit, pokud prokázáno, Ïe se nedûjí tím
nejrozumnûj‰ím smûrem, na to nemám spolehlivou
odpovûì, spí‰ pocit, Ïe to moÏné není.
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

Pokojné proÏití vánoãních svátkÛ
pﬁeje

Dohoda o oslavû budoucích narozenin

V sobotu 3. prosince 2011 nav‰tívili legionáﬁe Franti‰ka Tesaﬁe dva krajané, Josef âermák a Martin
PﬁibáÀ, aby mu pogratulovali k narozeninám, protoÏe se Franti‰ek Tesaﬁ den pﬁedtím doÏil 97 let.
PonûvadÏ Josef âermák v polovici listopadu oslavil 87. narozeniny, ti dva se dohodli, Ïe své
narozeniny v roce 2014 oslaví zaãátkem prosince spoleãnû: Franti‰ek Tesaﬁ sté a Josef âermák
devadesáté. Slavnostnû se zavázali, Ïe narozeniny oslaví, i v pﬁípadû, Ïe se jich nedoÏijí.
Po uzavﬁení dohody (uzavírání fotografoval zmínûn˘ Martin PﬁibáÀ) sedmadevadesátilet˘ legionáﬁ
Franti‰ek Tesaﬁ pﬁinesl trubiãky, které sám napekl, mal˘ karton smetany a zvlá‰tní instrument, kter˘m
smetanu u‰lehal. Pak si zaskoãil pro jak˘si kornout, do kterého ‰lehaãku nasál a pak s ní naplÀoval
trubiãky, které, jak jsme se zmínili, sám napekl. A trubiãky, naplnûné ‰lehaãkou, pocukroval. Takové
kremrole jste je‰tû nejedli. Franti‰ek Tesaﬁ je prostû pa‰ák, Sláva mu.
Josef âermák
***

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Horúce léto 68
Recenzia

novû otevﬁené

kadeﬁnictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore
(mezi Kipling a Brown‘s Line)
Parkování zdarma nebo TTC

Otevﬁeno: úter˘-sobota, 9-19
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Karin Waldstein

Pred niekoºk˘mi t˘ÏdÀami vy‰lo na Slovensku v nakladateºstve Marenãin PT dielo Viliama Klimáãka Horúce leto 68.
Spoluzakladateº, reÏisér, scenárista a herec bratislavského divadla GUnaGU Viliam Klimáãek napísal uvedenú knihu
na základe svojich rozhovorov s uteãencami z b˘valého âeskoslovenska poãas pobytu v Toronte v roku 2007.
Dielo zachytáva osudy niekoºk˘ch Slovákov poãas viacer˘ch desaÈroãí aÏ do súãasnosti, priãom prelomov˘ rok 1968
predstavuje pre nich v‰etk˘ch rozhodujúci medzník v ich Ïivote. Ide o ºudí, ktorí sa rozhodli opustiÈ svoju vlasÈ, pretoÏe
sa nedokázali zmieriÈ s okupáciou, nedokázali ÏiÈ v neslobode. Postavy románu nakoniec zakotvili v Kanade, aj keì
ich Ïivotná púÈ po odchode z vlasti nebola vÏdy priamoãiara.
Pred ãitateºom defiluje skupina zaujímav˘ch postáv, ãasto protikladn˘ch. Evanjelick˘ farár Jozef, ktor˘ odmietol
spolupracovaÈ s ·TB a preto nemohol byÈ vysväten˘ a jeho manÏelka Erika, mladá dievãina Ïidovka Tereza, ktorú
okupácia zastihla spolu s ostatn˘mi MÀaãkov˘mi deÈmi v izraelskom kibuce Masaryk a jej budúci manÏel Milan,
lekárka Petra, jej matka a otec - technick˘ riaditeº podniku na v˘robu zdravotníckych zariadení, ale tieÏ prisluhovaãi
reÏimu, ktorí na Àom parazitovali a mnohí ìal‰í, ktorí sa pred ním sklonili.
Niektorí sa s reÏimom rozi‰li uÏ pred ‰esÈdesiatym ôsmym, okupácia sa stala tou prísloveãnou poslednou kvapkou,
ktorou dÏbán pretiekol a oni vedeli, Ïe uÏ ìalej nemôÏu. In˘ch zastihol príchod vojsk v zahraniãí a rozhodli sa nevrátiÈ.
Îivot v cudzine, v odlúãení od najbliÏ‰ích, bol nesmierne nároãn˘. Pomery v Kanade boli ‰pecifické, firmy vyÏadovali
predchádzajúcu prax u kanadského zamestnávateºa, ão veºmi sÈaÏovalo nájsÈ si prácu zodpovedajúcu nadobudnutej
kvalifikácii. Väã‰ina vzdelan˘ch emigrantov musela prvé roky pracovaÈ fyzicky, vykonávaÈ slabo platené ãinnosti. AÏ
po dobrom zvládnutí angliãtiny mali nádej nájsÈ si nieão lep‰ie. Museli pritom ÏiviÈ svoje rodiny. Domov, do neslobody,
do ostnat˘m drôtom obohnanej socialistickej klietky sa vrátiÈ nemohli a nechceli. Îivot v slobodnej krajine bola ich
jediná, ale niãím nezaplatiteºná devíza. Vzájomne si pomáhali a nakoniec preÏili. Dokázali sami sebe, Ïe sa rozhodli
správne, ich túÏba po slobode a pravde im pomohla prekonaÈ ÈaÏkosti krutej reality. Ale ten boj o holé preÏitie, ten
boj nájsÈ si svoje miesto v ìalekom svete kaÏdého z nich poznaãil.
âasy sa zmenili, neÏná revolúcia zmietla nenáviden˘ reÏim neslobody, fal‰e a klamu. A oni právom cítia
zadosÈuãinenie za v‰etko to strádanie, za v‰etok ten strach a neistotu, za v‰etok ten smútok, bolesÈ a Ïiaº ão museli
v ìalekej cudzine osamote prekonaÈ. Mali by sme si ich váÏiÈ lebo bez tak˘chto ºudí by sme sa slobody neboli nikdy
doãkali.
Autor zvolil modern˘, jednoduch˘ rozprávaãsk˘ ‰t˘l, formu dialógu s ãiateºom bez zdæhav˘ch opisov. Jednotlivé
obrazy, naãrtnuté skycovite, sú plné dynamiky. Îivotné osudy hrdinov románu sa vzájomne preplietajú, vytvárajú
pravdivú, vierohodnú mozaiku situácií, vzÈahov a atmosféry v rámci ktorej sa odohrávali.
Horúce leto 68 je zaujímavé ãítanie. Nastavuje zrkadlo star‰ím generáciám, ale aj mlad˘m ºuìom. Núti nás zamyslieÈ
sa nad vlastn˘m videním sveta, nad vlastn˘mi hodnotami. Stálo im to zato? Stálo nám to zato? Stálo to zato?
Na toaletách montrealskej YMCY bolo do steny vyryté telefónne ãíslo evanjelického farára Jozefa a pod ním veta:
“Na tomto ãísle pomôÏu kaÏdému, nielen luteránom”. A pomohli. Preão? Je to ako v rozprávke “Soº nad zlato”.
Maru‰kina solniãka bola vÏdy plná, pretoÏe Maru‰ka ºudí milovala. Solniãka lásky je vÏdy plná. âím viac z nej ãlovek
rozdáva, t˘m viac sa mu z nej dostáva. Áno, stálo to zato.
Rastislav ·ulla
***

Literární úspûch Aleny MartinÛ
Montreal‰tí Alena a Ludvík MartinÛ nejsou jen tak nûjaká
manÏelská dvojice. O Ludvíku MartinÛ jsme psali pﬁed
ãasem. Ludvík je brilantní akademik s praktick˘m
zamûﬁením, kter˘ na montrealské McGill University
organizuje mezinárodní stﬁedisko v˘zkumu. A teì nade‰el
ãas pro Alenu, ‰éfredaktorku Montrealského Vûstníku,
aby ukázala, Ïe i k ní byly sudiãky laskavé a obdaﬁily ji
nev‰edním talentem. K tomu, aby se sv˘mi dary pochlubila,
zﬁejmû pﬁispûla zcela drobná prozaická skuteãnost: ‰uplíky
její pracovny, které plnila svou literární tvorbou (zaãala
tvoﬁit pﬁed pûknou ﬁádkou let) zaãaly pﬁetékat rukopisy,
povídkami, romány, filozofick˘mi úvahami a tak bylo
tﬁeba nûco podniknout. Tﬁeba promûnit nûkter˘ z tûch
rukopisÛ v kníÏku. A kdyÏ uÏ kníÏku, tak v jazyku, kter˘m
obcuje cel˘ svût, v angliãtinû.
KníÏka s obálkou fejetonisty a satirika Karla Nováka,
známého pod znaãkou KN, nazvaná podle první ze sedmi
povídek “Scream of Silence”- (V˘kﬁik ticha - dramatick˘
název, kter˘ okamÏitû vyvolá pﬁedstavu slavného obrazu
“Scream”) vy‰la pﬁed krátk˘m ãasem v nakladatelství
iUniverse a dostala ocenûní Editor’s Choice. Je k dispozici
v obchodech Chapters a Indigo (v Montrealu na ulici St.
Catherine v downtownu a v Pointe Claire, v Torontu na
Edward Street) a zároveÀ je v prodeji na internetu, jak v
tradiãním kniÏním formátu, tak i jako eBook. Ludvík ve
Vûstníku o kníÏce své Ïeny napsal: Toto literární dílko
“na‰í paní ‰éfredaktorky” …nabízí plno zajímav˘ch nápadÛ,
dramatick˘ch situací, záhadn˘ch a neãekan˘ch zvratÛ i
filozofick˘ch úvah, a to v‰e s jedním ústﬁedním námûtem
mezilidsk˘ch vztahÛ, s jejich kﬁehkostí i s jejich silou. Na
pozadí ulic Montrealu, lesÛ Laurentinsk˘ch hor, závodní
dráhy F-1 stejnû jako koncertních síní PaﬁíÏe se odvíjejí
romantické pﬁíbûhy mlad˘ch lidí...
Anglick˘ text z vnitﬁní stránky obálky jakoby navazoval
na Ludvíkovo uvítání Aleniny kníÏky ve Vûstníku: Ve svém
sestavení rozmanit˘ch povídek (MartinÛ) splétá skupinu
postav v rÛzn˘ch situacích a souãasnû nabízí inspirující
poselství, Ïe láska, respekt a komunikování jsou vitálními
sloÏkami zdravého vztahu. Chybn˘ zaãátek pﬁivodí
katastrofu pro mlad˘ pár; muÏ skoro pﬁijde o moÏnost
‰tûstí, protoÏe se snaÏí zachovat správnû; nevinné
koketování má za následek pﬁekvapující pouto pro jinou
Ïenu… Protkaná dramatem, záhadou a fantazií V˘kﬁik
ticha je poutavou sbírkou povídek, které vyz˘vají k
uvaÏování o nejkrásnûj‰ích a nejpﬁekvapivûj‰ích
okamÏicích Ïivota. Máme se na co tû‰it.
Josef âermák
***—
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Sláva ãeského tenisu se znovu hvûzd dot˘ká
Návrat starého muÏe
Svût, i ten tenisov˘, se rychle mûní. Ti, co ho dennû hltají,
pomalu uÏ zapomnûli, jak rodák z Basileje kraloval
svûtovému Ïebﬁíãku 285 t˘dnÛ, z toho 237 t˘dnÛ nepﬁetrÏitû
za sebou. Îe dokázal vyhrát devatenáct grandslamov˘ch
turnajÛ, z toho ‰est tûch nejcennûj‰ích ve Wimbledonu.
Momentálnû byl Roger Federer aÏ na ãtvrté pﬁíãce
klasifikace ATP a v‰ichni obdivovali o ‰est let mlad‰ího
Novaka Djokoviãe. A právem, vÏdyÈ srbsk˘ tenista letos
zvítûzil skoro v‰ude, kde se dalo, vãetnû Wimbledonu.
Turnaj osmi nejlep‰ích hráãÛ svûta, kter˘ má tradici od
roku 1970, v‰ak má své zvlá‰tní kouzlo. UÏ jen proto, Ïe se
jeho úãastníci stﬁetávají kaÏd˘ s kaÏd˘m ve dvou
ãtyﬁãlenn˘ch skupinách a dva nejlep‰í z kaÏdé postupují
do závûreãn˘ch bojÛ. Tak napﬁ. ãesk˘ reprezentant Tomá‰
Berdych pﬁed posledním kolem skupiny A má ‰est alternativ,
jak se do semifinále probojovat nebo ne! Tak moc je
situace vyrovnaná a zamotaná...

svém servisu meãbol... Ov‰em v tomto pﬁípadû se karta
obrací v BerdychÛv prospûch a pomûrem 8:6 ukonãuje
utkání ve svÛj prospûch, kdyÏ Srb pﬁi posledním míãi
podklouzává a na balón uÏ nemÛÏe dosáhnout. V˘sledek
ve prospûch ãeského tenisty zní: 2:6, 6:3, 7:6. Tentokrát
Tomá‰ tvrdí: “Vidûli jste, jak˘m smûrem se tenis bude dále
vyvíjet? Hrát agresívnû a zároveÀ b˘t velmi dobr˘ v
defenzívnû. Prosazovat se v‰estrann˘m tenisem, coÏ je
velkou pﬁedností Tipsareviãe! A také je tenis o ‰tûstí. Jak
se proti Djokoviãovi ke mnû odklonilo, tak dneska stálo na
mojí stranû.”
TakÏe o Berdychovo dal‰í bytí ãi nebytí krystalizuje v
souboji se ·panûlem Davidem Ferrerem, kter˘ si do
Lond˘na pﬁivezl skvûlou formu a dokázal zdolat nejen
Murrayho, ale i Djokoviãe. 6:3, 6:1! I proti Berdychovi
dlouho Ferrer diktuje zpÛsob hry, získává první set a také
ve druhém za stavu 1:1 i 3:3 proráÏí Tomá‰ovo podání.
JenÏe ãesk˘ tenista odpovídá bojovností i zv˘‰enou razancí,
ve tﬁetím setu uÏ jasnû kontroluje situaci a vítûzstvím 3:6,
7:5, 6:1 si otevírá dveﬁe k postupu. “Otáãet nepﬁíznivé
stavy, to jsou rovnûÏ dÛleÏité vlastnosti velk˘ch hráãÛ.
Snad tuhle pﬁednost budu uplatÀovat i v budoucnosti,”
poznamenává Tomá‰ a tû‰í se na své první semifinálové
vystoupení v turnaji ATP World Tour Finals.

Gambirnus liga

druhá! Navíc vyhrála Wimbledon i Turnaj mistryÀ v
Istanbulu, tedy stejn˘ jako muÏi mûli v Lond˘nû!!! A Ïenské
druÏstvo âeské republiky se stalo vítûzem Fed Cupu, kdyÏ
ve finálovém zápase v Moskvû porazilo favorizované
domácí Rusko 3:2.
Jak za Lendla a Navrátilové
Jin˘mi slovy ﬁeãeno ãesk˘ tenis se tû‰í stejné slávû jako
ãeskoslovensk˘ v osmdesát˘ch letech za Ivana Lendla a
Hany Mandlíkové a kdy kralovala Martina Navrátilová, ke
které se tehdej‰í ãeskoslovensk˘ politick˘ reÏim nehlásil.
Je nabíledni, Ïe aÏ se 21. prosince v praÏském hotelu
Hilton bude vyhla‰ovat nejlep‰í sportovec âeské republiky
za leto‰ní rok, nemÛÏe jím b˘t nikdo jin˘ neÏ Kvitová a mezi
kolektivy ãeské tenistky. RovnûÏ se prosl˘chá, Ïe legendou
se stane wimbledonsk˘ vítûz z roku 1973 Jan Kode‰...

Krása i úãelnost mistra

Ale zpût k závûru lond˘nského galapﬁedstavení. Je pravda,
Ïe tﬁicetilet˘ ·v˘car Roger Federer letos poprvé od roku
2002 nezvítûzil v Ïádném ze ãtyﬁ turnajÛ Grand Slamu a
Meãbol ztracen˘ i odvrácen˘
jak uÏ jsme poznamenali, v Ïebﬁíãku klesl aÏ na ãtvrtou
Ostatnû Berdych na turnaj ATP World Tour Finals, jak se
pﬁíãku. Za to od svého záﬁijového vyﬁazení v semifinále US
tato elitní soutûÏ naz˘vá a v posledních tﬁech letech koná
Open s Djokoviãem, v nûmÏ nepromûnil dva meãboly, se
v lond˘nské 02 Arénû kousek od svûtoznámé hvûzdárny
poﬁádnû rozjel. Vyhrál turnaje v Basileji i v PaﬁíÏi a
Greenwich, se probojoval podruhé za sebou. Loni to bylo
pﬁemoÏitele nenachází ani v lond˘nské O2 Arénû. Ve
potom, co tenisovou veﬁejnost ‰okoval sv˘m taÏením do
AÏ horeãka zastavuje Berdycha
skupinû B postupnû udílí lekce Tsongovi 6:2, 2:6, 6:4,
finále Wimbledonu, ale ze skupiny nepostoupil. Letos v
V nûm ho ãeká Francouz Jo-Wilfried Tsonga, kter˘ si Nadalovi 6:3, 6:0 i Fischovi 6:1, 3:6, 6:3. V semifinále pro
létû sice na wimbledonské trávû vypadl uÏ ve ãtvrtém kole,
pﬁedtím ve skupinû B poradil s Ameriãanem Mardym zmûnu Ferrerovi, aã ·panûl bûhá i heká, seã mÛÏe, 7:5,
zato teì v O2 Arénû útoãí na semifinále. Hned v prvním
Fischem 7:6, 6:1 a se ·panûlem Rafaelem Nadalem 7:6, 6:3... A ve finále ho ani napodruhé nezastavuje Tsonga,
utkání stojí krÛãek od toho, aby porazil svûtovou jedniãku
4:6, 6:3. A znovu Tsonga pﬁesvûdãuje o sv˘ch kvalitách, byÈ skvûle servíruje. Mimochodem Francouz v tomto utkání
Djokoviãe. V rozhodujícím setu v‰ak za stavu 6:5 a 40:30
hlavnû je úderovû mnohem jistûj‰í. Naopak Berdych uÏ dosahuje jedenácti es, v turnaji celkovû dvaaãtyﬁiceti a v
pﬁi soupeﬁovû podání nepromûÀuje meãbol, ov‰em kazí
pÛsobí jako vyhaslá sopka a po prohﬁe 3:6, 5:7 zdÛrazÀuje: letos na turnajích ATP dohromady 825 es!
odváÏn˘ forhend po lajnû a nakonec v nejdel‰ím stﬁetnutí
“Od rána jsem se cítil ‰patnû. Mûl jsem horeãku a pﬁed Na dvorci vládne Federerova perfektní technika, údery
po dvou hodinách a osmatﬁiceti minutách prohrává 6:3,
zápasem jsem si vzal od doktora prá‰ky. Takov˘ zápas umísÈované tûsnû k lajnám a hlavnû nádhern˘ a oku
3:6, 6:7. A svûﬁuje se: “Pﬁi meãbolu jsem aÏ pﬁíli‰ riskoval.
jsem ale nemohl vzdát a chtûl jsem do nûho jít za kaÏdého lahodící bekhend hran˘ pouze jednou rukou. AÏ jednou
Jsem z toho hodnû zklaman˘. AÏ tak, Ïe mû to ‰tve!
stavu! Ov‰em ukázalo se, Ïe k tomu, abych Tsongu Roger tenisovému svûtu zamává a ﬁekne adieu, po takovém
ProtoÏe jsem urãitû neodvedl ‰patn˘ v˘kon a moÏnost
porazil, mnû chybûlo hodnû. Pﬁesto mû semifinálová úãast obrazu se fanou‰kÛm bude moc st˘skat. Av‰ak snad se to
porazit nejlep‰ího svûtového hráãe se nenask˘tá kaÏd˘
tak rychle nestane, protoÏe po finálové v˘hﬁe 6:3, 6:7 6:3
tû‰í.”
den!”
Jak by ne. VÏdyÈ mezi ãtyﬁi nejlep‰í v tomto turnaji se prohla‰uje: “Prvenství v tomto turnaji povaÏuji za jedno z
Ve druhém dûjství Berdycha ãeká opût Srb, tentokrát
âech dostal po dlouh˘ch dvaceti letech, naposledy se to v nejdÛleÏitûj‰ích, které jsem kdy získal. Na konci roku jsem
Janko Tipsareviã. Vlastnû náhradník turnaje, protoÏe
roce 1991 podaﬁilo ve Frankfurtu nad Mohanem je‰tû nikdy nebyl tak odoln˘ a siln˘ jako nyní. Teì bych
domácí miláãek Andy Murray se pﬁi svém úvodní prohﬁe se
vûhlasnému Ivanu Lendlovi. A je‰tû nûco, dostal se dále chtûl zase vyhrát nûjak˘ turnaj Grand Slamu!” Co se t˘ãe
·panûlem Davidem Ferrerem 4:6, 5:7 zranil a musel ho
neÏ tﬁi ze suverénní ãtveﬁice souãasného svûtového turnaje ATP World Tour Finals, stává se rekordmanem,
zastoupit devát˘ hráã svûta, charakteristick˘ sv˘mi br˘lemi
Ïebﬁíãku - Djokoviã, Nadal i Murray! ZároveÀ tím Berdych protoÏe jej vyhrál uÏ po‰esté. Pûtkrát se to v minulosti
s rÛÏovou obrouãkou a tetováním na obou rukách. Ten do
potvrdil souãasné vynikající v˘sledky ãeského tenisu. povedlo Ivanu Lendlovi a Ameriãanu Petovi Samprasovi...
hry zapojuje pestr˘ a velmi úãinn˘ servis, skvûle se pohybuje
Zatímco on uzavírá rok 2011 na sedmém místû muÏské
JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
a stejnû jako pﬁedtím o v˘sledku musí rozhodnout tieklasifikace ATP, Petra Kvitová je v Ïenském Ïebﬁíãku WTA
***
break tﬁetího setu. A Tipsareviã v nûm má za stavu 6:5 pﬁi

15. kolo: SK Slavia Praha-FC Baník Ostrava 0:0, 1. FK
Pﬁíbram-FC Viktoria PlzeÀ 2:1, SK Sigma Olomouc-FC
Hradec Králové 0:2, FK Mladá Boleslav-SK Dynamo âeské
Budûjovice 3:1, FK Teplice-FC Bohemians 1905 2:0, FK
Viktoria ÎiÏkov-1. FC Slovácko 0:1, FC Slovan Liberec-FK
Baumit Jablonec 2:2, AC Sparta Praha-FK Dukla Praha
0:0.
16. kolo: 1. FC Slovácko-FK Mladá Boleslav 1:0, FC
Hradec Králové-FK Teplice 3:2, SK Dynamo âeské
Budûjovice-FK Dukla Praha, FK Viktoria ÎiÏkov-1. FK
Pﬁíbram 1:2, FK Baumit Jablonec-AC Sparta Praha 2:4,
FC Baník Ostrava-SK Sigma Olomouc 0:0, SK Slavia
Praha-FC Slovan Liberec 1:3, FC Viktoria PlzeÀ-FC
Bohemians 1905 4:1.

Tabulka
1. Sparta
2. Liberec
3. PlzeÀ
4. Ml.Boleslav
5. Jablonec
6. Pﬁíbram
7. Teplice
8. Slovácko
9. Dukla
10. Slavia
11. Hradec
12. Bohemians
13. Budûjovice
14. Ostrava
15. Olomouc
16. ÎiÏkov

16 13
16 10
16 9
16 8
16 8
16 9
16 7
16 7
16 5
16 5
16 5
16 5
16 3
16 2
16 3
16 2

1
4
3
4
3
0
3
2
5
5
4
4
4
4
7
1

2
2
4
4
5
7
6
7
6
6
7
7
9
10
6
13

33:12
38:19
38:22
27:17
38:18
28:28
18:19
16:18
20:20
15:20
13:20
12:27
17:32
12:27
15:20
10:31

40
34
30
28
27
27
24
23
20
20
19
19
13
10
7
7

Slovenská CorgoÀ liga
18. kolo: Slovan-RuÏomberok 2:0, Îilina-Banská Bystrica
3:1, Senica-Zlaté Moravce 1:0, Ko‰ice-Dunajská Streda
3:0, Pre‰ov-Nitra 1:1, Trenãín-Trnava 4:2. Poﬁadí po
podzimu: 1. Îilina 33, 2. Slovan 32, 3. Trnava 32, 4. Senica
31, 5. Zl. Moravce 30, 6. RuÏomberok 28, 7. Nitra 22, 8.
Banská Bystrica 21, 9. Trenãín 19, 10. Ko‰ice 18, 11.
Pre‰ov 12, 12. Dunajská Streda 12.
***

Chemie pûtatﬁicátníkÛ

Jen brankáﬁi jsou tu star‰í neÏ oni dva. Martin Brodeur má
devûtatﬁicet let, Johan Hedberg o rok ménû. Dva
nejzku‰enûj‰í muÏi v hokejovém t˘mu New Jersey. Pak uÏ
následují dva âe‰i. Pûtatﬁicátníci Patrik Eliá‰ a Petr S˘kora.
Oslavenec se radoval
tﬁetice po tomto nerozhodném v˘sledku s AC Milán Oba v posledním utkání zaÏili v˘hru proti Torontu 3:2 v
prodlouÏení. V‰e mohlo b˘t ale opaãnû. Eliá‰ v posledních
Trenér Viktorie PlzeÀ Pavel Vrba, kter˘ v posledních tﬁech 2:2. Klub za to zinkasuje finanãní prémii ve v˘‰i zhruba
dvou minutách tﬁetí dvacetiminutovky sedûl na trestné
letech má velk˘ podíl na v˘razném v˘konnostním vzestupu 272 miliónÛ ãesk˘ch korun, coÏ je nejvy‰‰í suma,
lavici. „Nebylo to nic pﬁíjemného. V ten okamÏik jsem chtûl,
ãeského mistra a ten den oslavil osmaãtyﬁicáté narozeniny, kterou kdy ãesk˘ zástupce za své v˘sledky v Lize
abychom nedostali branku a zápas ‰el do prodlouÏení,“
se svûﬁoval: “UÏ první poloãas jsme zahráli velmi dobﬁe a mistrÛ dostal! A z toho mezi hráãe bude rozdûleno
pﬁiznal nejproduktivnûj‰í hráã ëáblÛ.
bylo to jedno z na‰ich nejlep‰ích vystoupeních v leto‰ní pﬁibliÏnû pûtaãtyﬁicet miliónÛ korun.
Tak se i stalo. Po 160 sekundách rozhodl David Clarkson
Lize mistrÛ. Soupeﬁe jsme nepustili do pﬁíleÏitosti a sami
a New Jersey zvítûzilo. „Nám se letos daﬁí pﬁi nájezdech,
Pﬁijde v˘prodej opor?
jsme nûkolikrát mohli skórovat. KdyÏ se na‰i stopeﬁi po
tam jsem vidûl nadûji, ale ‰tûstí se pﬁiklonilo na na‰i stranu
Ale
je‰tû
nûco
a
to
uÏ
není
tolik
optimistické.
MÛÏe
se
pﬁestávce dopustili hrub˘ch chyb a rychle se blíÏil konec
jiÏ v prodlouÏení,“ byl spokojen˘ Eliá‰, kter˘ si v 26
utkání, museli jsme hrát uÏ va-bank. A co se nám pﬁed stát, Ïe po Novém roce v plzeÀském dresu uÏ nebudou
zápasech pﬁipsal 22 bodÛ. Je v t˘mu nejlep‰í.
dvaceti tisíci fanou‰ky povedlo, bylo úÏasné. Nevím, jestli úãinkovat jeho dvû nejvût‰í opory záloÏníci Václav
Petr S˘kora pﬁi‰el do t˘mu pﬁed touto sezónou a musel v
takovou atmosféru jako trenér je‰tû nûkdy zaÏiji...” Jeho Pilaﬁ a Petr Jiráãek. O oba má totiÏ eminentní zájem
kempu bojovat o smlouvu. Nyní je v bodování ‰est˘. Oba
protûj‰ek Massimiliano Allegri mûl v tváﬁi zcela opaãn˘ nûmeck˘ Wolfsburg. Pilaﬁ smlouvu Wolfsburgu
se se‰li zase na jednom místû, v jednom muÏstvu.
v˘raz: “Na své hráãe se moc zlobím! Jak jsme mohli takhle dokonce uÏ podepsal, ale vedením plzeÀského klubu
Naposledy tomu bylo v sezónû 2001/2002. Dva roky
pﬁijít o dvoubrankové vedení? Jejich koncentrace se vytratila je zpochybÀována, protoÏe tento hráã je ve Viktorii na
pﬁedtím spoleãnû slavili Stanley Cup.
a plzeÀskému muÏstvu otevﬁeli cestu k vyrovnání.”
hostování z Hradce Králové. Mimochodem oba kluby „Je to v pohodû. Naposledy jsme spolu hráli pﬁed osmi
by se z pﬁíjmu za jeho pﬁestup mûly dûlit... Jiráãek v nebo devíti roky. Ten ãas nás poznamenal. I NHL se
Milióny do plzeÀské pokladny
Co je v‰ak pro Viktorii PlzeÀ nejdÛleÏitûj‰í? Îe ve dobû, kdy tyto ﬁádky pí‰eme, se k podpisu sice je‰tû zmûnila, ale ta sehranost, ta chemie je stále mezi námi. V
skupinû H Ligy mistrÛ obsadila tﬁetí místo za FC nedostal, av‰ak pﬁípadná cena za nûho zní 125 miliónÛ kaÏdém zápase máme ‰ance, abychom dávali branky.
Barcelona a AC Milán, ale pﬁed bûlorusk˘m Borisovem. korun! Zajímavé bude sledovat, jak se k celé situaci âlovûk musí zÛstat pozitivní,“ nepanikaﬁí rodák z Tﬁebíãe.
A na jaﬁe pÛjde mezi dvaatﬁiceti t˘my do závûreãn˘ch postaví klubov˘ prezident Viktorie PlzeÀ Tomá‰ Paclík, „SoutûÏ je velmi vyrovnaná, poslední tﬁi zápasy jsme hráli
bojÛ play-off Evropské ligy, tedy druhé nejv˘znamnûj‰í kter˘ nedávno neúspû‰nû kandidoval na funkci dobr˘ hokej. Naposledy pouze v první tﬁetinû. Toronto
klubové soutûÏe, která se v Evropû hraje. A kouã Vrba pﬁedsedy Fotbalové asociace âeské republiky a mimo letos hraje dobﬁe. Museli jsme pﬁekonat jejich nápor.
„Vím, co oãekávat kaÏd˘ den od vedení, ãi trenérÛ, i kdyÏ
k tomu ﬁíká: “To, Ïe jsme vybojovali pût bodÛ, je na‰ím jiné prohla‰oval, Ïe jeho prioritním zájmem není z
ti se v poslední dobû mûní. DÛleÏité je zázemí doma a
úspûchem. Ale mohlo jich b˘t je‰tû víc... A do jarní fotbalu inkasovat peníze, n˘brÏ vybudovat silné ãeské mimo led. New Jersey je mÛj druh˘ domov, protoÏe jsem
muÏstvo,
které
by
mohlo
zdatnû
konkurovat
fotbalové
Evropské ligy pÛjdeme s tûmi nejvy‰‰ími ambicemi!”
tam pﬁes patnáct let. V tom je to pﬁíjemné. DÛleÏité je, Ïe
PﬁipomeÀme, Ïe plzeÀské bodové zisky se zrodily v Evropû. Tím spí‰e, Ïe plzeÀské konto z Ligy mistrÛ, jak si nemusím zvykat na nûco jiného.
domácím praÏském prostﬁedí po remíze s Borisovem uÏ jsme uvedli, nebude chudé...
Ale‰ Bﬁezina (Toronto), lik,Sport.cz
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
1:1, po vítûzství v Minsku nad Borisovem 1:0 a do
***

Plzni se v závûru povedl fotbalov˘ zázrak a urvala s AC Milán remízu 2:2
VzhÛru do Evropské ligy
Zaãíná se koneãnû v ãeském fotbale znovu bl˘skat na
lep‰í ãasy? MuÏstvo âeské republiky se po velk˘ch
peripetiích pﬁece jen probojovalo na mistrovství Evropy
2012 a do skupiny dostalo za soupeﬁe t˘my, s nimiÏ má
reálnou nadûji na úspûch: Rusko, ¤ecko a Polsko. Navíc
v‰echna tﬁi utkání sehraje v polské Wroclawi, kam mají
ãe‰tí fanou‰ci ze v‰ech mûst, kde se ‰ampionát v Polsku
a na Ukrajinû uskuteãní, nejblíÏe. Velkou zásluhu na
poslední zlep‰en˘ch v˘konech ãeské reprezentace v
kvalifikaãních zápasech mûli hráãi Plznû, pﬁedev‰ím Václav
Pilaﬁ s Petrem Jiráãkem. A Viktorie PlzeÀ nezklamala ani
ve svém posledním stﬁetnutí kvalifikaãní skupiny Ligy
mistrÛ, v nûmÏ nastoupila proti slavnému AC Milán. Znovu
na stadiónu Slavie v praÏském Edenu, kde pﬁedtím bojovala
i proti celkÛm BATE Borisov a FC Barcelona.

Tvrd˘ úder BrazilcÛ
ByÈ na laviãce náhradníkÛ zÛstali sedût takové hvûzdy
jako ‰védsk˘ útoãník Zlatan Ibrahimoviã ãi italsk˘ obránce
Gianluca Zambrotta, i tak italské muÏstvo opl˘valo hráãskou
kvalitou. Ale PlzeÀ cel˘ první poloãas soupeﬁe tradiãnû
pﬁesnou kombinaãní hrou s pﬁihrávkami do voln˘ch prostorÛ
pﬁehrávala a vytváﬁela si dobré pﬁíleÏitosti. JenÏe hned po
pﬁestávce pﬁi‰el tvrd˘ úder protivníka a hned dvojit˘. Po
chybách stoperÛ âi‰ovského a Bystronû v rozmezí pouhé
jedné minuty pﬁekonali plzeÀského brankáﬁe Marka âecha
Pato i Robinho! Oba elitní brazil‰tí útoãníci s bleskov˘m
zrychlením a skvûl˘m ovládáním míãe. Pato ve 47. a
Robinho ve 48. minutû. A mohlo to b˘t je‰tû mnohem hor‰í,
protoÏe Pato bombou v 56. minutû orazítkoval tyã a pût
minut pﬁed koncem v ãisté ‰anci lehkou stﬁelou poslal míã
pﬁímo do náruãí Marka âecha.

***

Zmrzlé hledi‰tû ‰ílelo

Tﬁi hospody v centru Toronta

Vypadalo to zle, ale plzeÀ‰tí fotbalisté zbranû nesloÏili. V
samém závûru, kdy se i gólman âech odváÏnû vypravil do
milánského pokutového území, si znovu vytvoﬁili tlak a
postarali se o mal˘ fotbalov˘ zázrak. V 89. minutû BystroÀ
po ideální pﬁihrávce Slováka Bako‰e, kter˘ byl dosud se
dvûma góly jedin˘m plzeÀsk˘m stﬁelcem v Lize mistrÛ,
sníÏil na 1:2. Maìarsk˘ rozhodãí István Vad nastavoval
utkání o tﬁi minuty a v té poslední náhradník a dal‰í
slovensk˘ fotbalista ëuri‰ vyrovnal na koneãn˘ch 2:2! A
hledi‰tû stadiónu vyprodané 19 854 diváky v pozdním a
velmi chladném prosincovém veãeru ‰ílelo.

Na pípû padesát evropsk˘ch piv
mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Town Crier Pub

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.
Toronto, Ontario M5V 2E2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

***

***

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

Sports
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SOKOL TORONTO
Srdeãnû zve v‰echny dûti na tradiãní

DùTSKÉ ·IB¤INKY
MA·KARNÍ ODPOLEDNE
Nedûle 5. února 2012
Od 14.00 do 16.30
Vstupné $ 5.00 vãetnû obãerstvení pro dûti
Odpoledne plné her a pûkné zábavy pod vedením sokolsk˘ch cviãitelÛ

SOKOL TORONTO
Vás srdeãnû zve na tradiãní

December 15, 2011

Veselé Vánoce
hodnû pohody od Vánoc
do konce roku
a hodnû úspûchÛ v roce 2012
pﬁeje

SOKOLSKÉ ·IB¤INKY

Rosti
Brankovsky

„Valent˘n“

Broker
Jedineãné sluÏby

Sobota 11.února 201û v 19.00 hodin

MoÏnost zakoupení veãeﬁe, obãerstvení, ceny za nejlep‰í masku.

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.

Obû akce jsou poﬁádané v hale kostela Sv.Václava
495 Gladstone Avenue Toronto

Jsem tu pro vás!

Vstupné: $ 20.00 masky $ 25.00 bez masek $ 15.00 studenti

K tanci a poslechu hraje Miro Letko

Informace, prodej a zamluvení vstupenek:
Kamila Bia (416) 663 - 2382

Hana Jurásková ( 905) 838 - 5269

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

·Èastné a veselé svátky Vánoca v Novém Roce
mnoho ‰tûstí a zdraví ãtenáﬁÛm Satellitu
pﬁeje zubní lékaﬁ Dr. Jiﬁí Zaãal
1096 Feeley Court, Mississauga, ON, L5J 4S5
(905/823-4844)
Veselé vánoce
a PF 2012
přeje

J.K.Productions
v spolupráci s novootvorenou
re‰tauráciou

The Golden Pheasant
vás srdeãne poz˘vajú na akciu

Zabíjaãkové hody.
Datum akcie; 17 december 2011

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698

Zaãiatok akcie: 18:00
Adresa re‰taurácie; 733
Lakeshore East
100 metrov od kriÏovaky Cawtra a
Lakeshore) v Mississauge

Informácie: 905/812-5503
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
12. 12. 2011 ve 3:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:

12. 1. 2012
Uzávûrka: 5. 1. 2012

