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Dostáváte do rukou historicky poslední tištěné vydání Satellitu.
Pokud jej skutečně dostanete, bude to, jak již bylo řečeno 600.
vydání. Zakončíme tím 30. ročník a bude to 40 let, co jsem
začal pracovat jako novinář. Čili celkem mám na svědomí přes
800 vydání Nového domova a Satellitu. Pravda, někdy jsem si
pomohl nějakým tím dvojčíslem, ale v podstatě jsem ani jednou
nevynechal.
Vlastně jsem začínal ještě v samizdatu. První noviny, zřejmě
již nedochované vznikly pravděpodobně v pražské restauraci
Koruna v Černé ulici v polovině sedmdesátých let. Projekt
vymyslel Mejla Hlavsa od Plastiků a v trojčlenné redakční
radě, kromě mne a Mejly, byla i další postava andrgroundu Ota
Alfréd Michl. Noviny s názvem Hlas Disidenta si daly za úkol
zabývat se politikou, kulturou a kanadským hokejem, ačkoliv
v tehdejší době byly z NHL v československých sdělovacích
prostředcích pouze suché výsledky a občas nějaký odborný
článek v časopisu Gól.
My jsme si sháněli informace každý po svém. Něco z Radio
Canada International, jindy jsme si vypůjčili filmy z kanadského
velvyslanectví a tak se do každého čísla volil All Stars Team
NHL. Hlavsův projekt spočíval v tom, že se vytisknou čtyři kopie.
Jedna pro každého z nás a čtvrtá, že bude pro jeho tchána Jiřího
Němce. Hlavička této unikátní tiskoviny se nápadně podobala
jiné tehdy zakázaného časopisu Hostu do domu. Mejla, který
bydlel v Jéčku, jak se říkalo bytu u Němců v Ječné ulici pouze
seběhl těsně před příchodem Jiřího Němce dolů a vložil číslo
do schránky a pak pozoroval reakce ideologa a patrona druhé
kultury. Jiří Němec zakýval hlavou, nahlédl do prvního vydání
a pochválil, jak se ta samizdatová literatura rozjíždí. Padlo sice
podezření na mne, kvůli kanadskému hokeji a tak jsem dostal
varování, abychom to dělali opatrně. Po několika dnech při
policejní razii byla všechna vydání Hlasu disidenta zabavena,
ale STB se nikdy nepodařilo zjistit, kdo a jaké spiknutí bylo
za tímto projektem. Nastala marná honba STB na zakázanou
literaturu. Zděšení způsobilo to, že vlastně nevěděli v jakém
nákladu vychází a jakým způsobem toto podhoubí zlikvidovat.
Takže, když jsem v září 1981 nastupoval v redakci Nového
domova, jsem již nějakou tu zkušenost měl. Nevím, jestli se
dochovalo nějaké číslo čtrnáctideníku MMI z té doby, ale mělo
to svým způsobem charakter samizdatu, což se mi podařilo
ještě zopakovat o pár let později v roce 1985, když jsme dostali
první počítač a první tiskárnu. Pochopitelně tisk této tiskárna
nevypadal, tak jako skutečný novinový tisk. Písmena nebyla
celá, navíc chyběla česká abeceda a v češtině se stávalo, že
některé písmeno bylo na obrazovce pouze jednou, ale v tisku
se objevilo dvakrát, některá zase chyběla. Jelikož tehdy bylo
embargo na češtinu, musel jsem si všechna písmena s háčky a
čárkami navrhnout. Byl to dosti složitý experiment a stalo se,
že Jiřímu Traxlerovi došla trpělivost a noviny odhlásil. Přesto
do Vánoc roku 1985 krajanské organizace koupily za deset tisíc
dolarů laserovou tiskárnu, která byla v Kampeličce na Spadina
Ave. Takže se noviny zase podobaly novinám.
Nejprve se natiskla horní polovina stránky a pak spodní polovina
stránky. Obě části musely na sebe navazovat. Jedna polovina
se tiskla zhruba tři čtvrtě hodiny, čili natištění jedněch novin
trvalo asi dvanáct hodin a to jsem vozil jednotlivé stránky na
kole na floppy disku jako kočka koťata od svého počítače na
Ossingtonu do tiskárny v kanceláři ve Sdružení. Někdy se stalo,
že jsem to za noc nestačil a ráno již přišla sekretářka Sdružení
paní Klimešová a potřebovala počítač. Nastala pravá nefalšovaná
bitka o počítač a tiskárnu.
Jenže přišel listopad 1989 a já se rozhodl jet do Československa.
Vedení MMI mělo jiný názor a mělo pocit, že by si vlastenci
doma udělali nedobrý dojem o exilu a tak jsme se rozešli.
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Vánoční loučení

Lucca della Robia: Madona s jablkem o Vánocích v Praze 2010
Pořídil jsem svoji vlastní laserovou tiskárnu, která byla lepší
a levnější, svůj vlastní počítač a na první vydání vlastních
novin jsem použil kreditní kartu. To bylo v dubnu roku 1991.
Přemýšlel jsem, jaký název novinám dát, aby to znělo stejně
česky i anglicky a napadl mě název Satellite. Jenže v té době
již byl jeden Satellite v Torontu zaregistrován. Jednalo se o
program satelitního televizního vysílání. Bylo nutné tento název
upřesnit a jelikož Toronto bylo známé jako area 1-416 objevilo
se toto číslo v názvu. Tehdy v době rozkvětu novin, jsem si
naivně myslel, že budou vycházet další místní vydání jako je
tomu třeba o některých deníků v Česku. Ze začátku se jednalo
o osmistránkový měsíčník. Bylo zapotřebí vybrat peníze za
inzeráty, zaplatit kreditní kartu a udělat další číslo. Po určité
době začalo chodit i předplatné. Nejhorší, pokud se pamatuji to
bylo druhým rokem. Pak se situace přece jen zlepšila a mohli
jsme přejít na dvanáctistránkový čtrnáctideník. V tu dobu rovněž
pronikala NHL do Československa a díky tomu, že jsme měli
už dva byť pomalé modemy. Jeden v Torontu a druhý v Praze,
mohli jsme si posílat bleskově výsledky a Honza Hrabina je pak
posílal zákazníkům faxem. Problém byl v tom, že telefonní linky
byly po osmé hodině ráno již značně obsazené a bylo těžké se
k zákazníkům prozvonit. Přesto tato doba byla ekonomickým
rozkvětem novin. Jenže přišla hokejová stávka a po ní se rozběhl
internet a fax se stal něčím nepotřebným.
Rozvoj techniky nešel zastavit. Výhodou bylo, že se objevila
koncem devadesátých let digitální fotografie, ale v internetu byla
silná konkurence. Na podzim roku 2001 jsme začali vycházet
digitálně, mohli jsme posílat noviny do tiskárny v digitální podobě,
ale také začalo ubývat čtenářů. Začaly mizet i československé

Koláž: M. Gabánkova

krajanské noviny. Ať již to byl Hospodář v Texasu, Americké
listy v New Yorku a nakonec zanikl i konkurenční Nový domov.
Bylo na čase připravit i čtenáře Satellitu, že papírové noviny
jednou skončí.
Je konec roku, blíží se Vánoce a jako každým rokem vám přejeme
vše nejlepší nejen do roku příštího, ale i do let příštích. V lednu
bychom chtěli vydávat Satellite v elektronické formě. V tomto
roce jsme si díky epidemii vyzkoušeli deník, týdeník i měsíčník.
Zdá se, že měsíčník je optimální formou. Naleznete ho vždy na
stránkách zpravy.ca nebo spravy.ca. Budeme pokračovat pokud
to půjde i v našich sportovních přílohách fotbal.zpravy.ca nebo
futbol.spravy.ca. Občas přineseme i zpravodajství z hokeje hokej.
zpravy.ca a pokud se ještě dostanu někdy do Air Canada Centre,
tak bude zpravodajství i z NHL. Kruh se uzavřel - nezapomeňme,
že Hlas Disidenta to měl jako jedno z hlavních témat.
Internetový Satellite bude za dobrovolné předplatné. V dnešním
čísle naleznete obálku, kde můžete přispět na toto digitální
vydávání novin v příštím roce. Jestliže nemáte počítač, pošlete
nám adresu a my vám zkusíme noviny jednou za čas vytisknout.
Chtěl bych na závěr poděkovat vám všem, kteří jste naše noviny
podporovali. Devadesát procent předplatitelů nemá žádný dluh,
děkujeme všem, kteří inzerovali v našich novinách, všem těm,
kteří po dobu třiceti let do Satellitu přispívali a také korektorkám,
které neúnavně opravovaly, co se dalo.
I přes covid - 19 vám přejeme Veselé Vánoce a rok 2021, pokud
možno bez virů všeho druhu!
Jak řekl ve své promluvě minulou neděli Tomáš Halík: Advent
je napětí mezi tím, co tu už je a mezi tím, co tu ještě není!
Aleš Březina
***
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Churches
ČESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ
Římsko-katolický kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9. Internet: www.
katolik.ca. Bohoslužby: neděle v 10:30
(česky), pátek 19:00 (angl.). Duchovní
správce: Ján Čukaš. Tel.: 416/532-5272. Ján
Čukaš je v současnosti mimo Kanadu.
Rímsko-katolický kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská omša:
Nedeľa: 11:00, útorok, streda. a piatok:
19:00, 1. so 18:00. Anglická: Nedeaľa 9:00,
sobota: 17:00. Pondelok a štvrtok 9:00. Farár:
Grzegorz Nowicki. Tel.: 905/712-1200, fax:
905/712-0974.
Slovenský grécko-katolický kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel.: 416/531-4836. Bohoslužby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Slovenský evanjelický 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,
Bohoslužby: nedel’a: 11:00.
Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan
Tóth. Nejbližší bohoslužby: 12. 12. v 11 hod.
Vinočné koledy - Tóth, 24. 12. v 16:30 Tóth.
Moravští bratří (Moravian Brothers
Church); Bohoslužby pouze anglickyneděle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto, On.
M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Rowan Simmons, e-mail
newdawnmoravian@bellnet.ca

Toto číslo jsme dali
do tiskárny

3. 12. 2020 ve 23:00
Příští číslo na internetu
10. 1. 2021
zpravy.ca - spravy.ca

Bolševický puč 7. listopadu 1917, který byl
kdysi označován jako VŘSR, vlastně nebyl ani
velký, nebyl říjnový, protože byl v listopadu,
což nám ve škole vysvětlili, nebyl socialistický,
protože nastolil jen jinou formu feudalismu,
když svrhl socialistického politika Alexandra
Kerenského, od jehož smrti uplynulo letos
padesát let. Jelikož se nic nezměnilo nebo
přesněji řečeno se vše změnilo k horšímmu,
tak se nejednalo ani o revoluci.
Jenže totalita bere na sebe různé podoby.
Lenin nastolil totalitu socialistickou, kterou
ve své obludnosti dovedl k dokonalosti Josef
Visarionovič Čugašvili neboli Stalin. Otázkou
je, jestli můžeme vůbec nějakou revolucí,
pokud není sametová, dosáhnout nějaké

pozitivní změny. Španělský filosof José Ortega
y Gasset v jedné své eseji má úvahu o tom,
že v Latinské Americe jsou revoluce každým
rokem, ale nikdy se nic nezmění.
Říjen 2020 je tedy ve znamení evoluce nebo spíš
voleb. Ve stínu pandemie proběhly počátkem
října senátní a krajské volby v České republice.
Nejlépe si vedla Strana starostové a nezávislí,
která získala osm křesel. Na druhé místě
skončila KDU-ČSL, která má tři křesla, ODS
dvě, Senátor 21 rovněž dvě. ANO a Piráti po
jednom křesle. Ostatní místa připadla koalicím.
Nečekané bylo vítězství Mgr. Adély Šípové
v Kladně. Z jejího životopisu jsem vybral:
Mgr. Adéla Šípová se narodila v roce 1980 ve
Vlašimi. Dětství prožila v Praze, odkud pochází

Evangelické bohoslužby o Vánocích
Kostol sv. Pavla, 1424 Davenport Rd., Toronto
Moji bratia a moje sestry, podľa nariadenia Ontárijskej vlády môžeme
mať počas Služieb Božích v kostole iba 10 osôb (až do odvolania).
Ale, aby sme mohli byť účastní na nich, chceme odbaviť Služby
Božie dvakrát (prípadne trikrát). A to najprv o 11:00 a potom o 12:10.
Keď plánujete prísť v nedeľu na Služby Božie, alebo na Štedrý večer
a či na sviatok Narodenia Ježiša Krista a tiež na sviatky Starého
a Nového roku je potrebné sa vždy nahlásiť do predu na telefónnom
číste 416/658-9793, alebo na email kakozakova@gmail.com. Inak by sme
to nevedeli všetko zariadiť tak, aby sme sa mohli stretnúť navzájom
na Službách Božích. Prosím o Vaše bratsko-sesterské porozumenie.
Váš farár Ladislav P. Kozák
***
Kostol sv. Lukáša 3200 Bayview Ave. (Bayview a Finch),
Toronto
12. decembra o 11:00 hodine Adventný večer s koledami a prislovečnou
kapustnicou, ak nám to Corona dovolí.
Štedrovečerné Sl. Božie 24 decembra o 16:30 hodine.
Rev. Dušan Tóth

Česká televize Nová vize

vysílá nově v Ontariu vždy v sobotu v 21:00 hodin

opakování v úterý v 9:00, ve středu ve 3:00, ve čtvrtek v 12:00 a v sobotu v
6:00 na stanici OMNI 1

(V Torontu kanál 47/kabel Rogers 4, 169 a 520)
E-mail: novavize.ca@gmail.com
Adresa: 7-Auburn Ave. # 1, Toronto ON, M6H 2L6

Slovenský svet

je na stanici OMNI 1 v sobotu 10:30, opakování ve středu v 3:30.

Torontská odbočka ČSSK
Telefon: (416) 762-6846

Masaryk Memorial Institute Inc.

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354

Satellite 1-416

jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy
shodovat s názory redaktora těchto novin. Jsme přesvědčeni, že výměna
myšlenek a názorů slouží vzájemnému pochopení a porozumění. Zásadně
však neuvěřejňujeme články s rasistickým zaměřením, nepřátelské jiným
národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet, ale předat mu informace,
z kterých si může udělat svůj vlastní názor.
Přebírání původních článků a informací je možné, pokud se nezmění
charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajů v nich uvedených.

část její rodiny. Rok 1992 strávila u své tety a
strýce v Sydney, kam chodila do veřejné školy.
Byla to pro ní obrovská životní zkušenost, která
ji naučila být vnímavá k odlišnostem různých
jazyků, národů a kultur a umět je respektovat,
dokonce se jimi nechat obohatit. Ve dvanácti
letech se s rodiči a bratrem přestěhovali na
statek v malé obci Dolany na Kladensku. Na
Kladně vystudovala gymnázium. Po maturitě
se vdala a přestěhovala za svým manželem o
pár kilometrů dál, do Doks, kde s pěti dětmi
bydlí dosud.
Po narození první dcery zahájila studium
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Po studiích vstoupila do advokacie, nejdříve jako
advokátní koncipientka u JUDr. Josefa Holuba,
kladenského advokáta, a po advokátních
zkouškách jako trvale spolupracující advokátka
ve velkých advokátních kancelářích v Praze.
Nyní je opět samostatnou advokátkou. Má
zkušenosti se všemi právními oblastmi, včetně
obhajoby v trestním řízení. Nejvíce ji vždy
zajímaly kauzy běžných občanů. Svět velkých
korporací ji naopak k srdci nikdy nepřirostl,
protože je pro ni příliš odosobněný.
Záleží ji na budoucnosti naší země. Například
na tom, aby se demokracie u nás nejen
udržela, ale dokonce ještě prohlubovala. Věří
schopnostem společnosti neustále nacházet
nová východiska. Nemá ráda ustrnutí v mrtvém
bodě a proto vždycky byla dost aktivní ve
společenském životě.
Založila několik neziskových organizací
a iniciovala poměrně dost občanských či

Senátorka Mgr. Adéla Šípová
kulturních aktivit. Věří tomu, že civilizovaný
stát se pozná podle toho, do jaké míry mu
záleží na nejslabším ze svých členů a nakolik
dokáže uspokojovat oprávněné potřeby všech
bez rozdílu. A k tomu je třeba zapojit se do
veřejného dění. Vede k tomu se svým manželem
i své děti a doufá, že se jim to daří.
V poslední době se aktivně zapojuje do diskuse
ohledně sociálních témat, problematiky
životního prostředí a transparentního
hospodaření státu. Preferuje podporu
běžných občanů před investičními pobídkami
zahraničním subjektům, předběžnou opatrnost
při rozhodování o zásazích do krajiny před
ukvapenými megalomanskými projekty např.
v energetice, maximální otevřenost úřadů
při hospodaření s prostředky od daňových
poplatníků před snahou zvýhodňovat vybrané
společnosti při zadávání veřejných zakázek. Ve
vyšší participaci občanů na informovanosti a
tím pádem i kontrole úředníků vidí správný
směr, kterým bychom se měli ubírat.
Svůj volný čas tráví se svou rodinou a přáteli,
nejlépe na kole a v přírodě. Je vášnivá cyklistka,
protože kolo je pro ni součástí jejího životního
stylu. A ráda poznává vše nové a inspirující.
V krajských volbách pak získalo nejvíce hlasů
ANO 22 %, na druhém místě skončili Piráti,
kteří získali 12 %, následuje ODS 7 %, SPD 6
% STAN 6 %, KDU-ČSL 5 % a KSČ 4,8 %…
***
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Czech & Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

České velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562‑3875
Fax: (613) 562‑3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Calgary, Alberta
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
850 - 10655 Southport Rd. SW
Calgary, AB T2W 4Y1
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 269-3939
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

Charlottetown, PEI
John Vaclav Steinsky
Honorary Consulate of the Czech Republic
17, Cameron Heights
Stratford, PE
Tel: +1 902 452 5900
Email: charlottetown@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny – na základě sjednané schůzky

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749‑4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

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

Český generální konzulát
Czech General Consulate

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

St. John´s, New Foundland a Labrador
Gary Gerard Concoran
Honorary Consulate of the Czech Republic
10 Fort William Place
St.John´s. NL, A1L1V3
Tel: + 1-709-782-2299
Email: st.johns@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny – na základě sjednané schůzky

Úřední hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 09.00 ‑ 12.00

Naše internetové
stránky

Vancouver, BC
Honorary Consul:
Karel Večeřa Galland P. Eng
E-mail: czechconsulbvcr@gmail.com
adresa: 1700-200 Granville Street,
Vancouver V6C 1S4
úřední hodiny: každý pátek 13:00-15:00

Satellite 1-416
Výběr z článků
v našich novinách.

Victoria, BC
Honorary Consul: Jim H. Reed
2555 Cotswold Road
Victoria, B.C. V8R 3S3
tel.: 1-250-360-7418,
E-mail: jim.synachor@gmail.com

satellite1-416.com
zpravy.org
***

Internetový měsíčník
zpravy.ca
spravy.ca

Honorary viceconsul: Lenka Storzer
1652 Mountbatten Place,
Victoria, BC, V8S 5J9
tel.: 1-250-888-1974
E-mail: victoria@honorary.mzv.cz
úřední hodiny jsou vždy první středu v měsíci,
12:00 - 15:00

***

Toto číslo v PDF

www.4.satellite1-416.com
www.4.zpravy.ca
www.4.spravy.ca

***

Kalendář

Co se připravuje
v krajanské komunitě v Kanadě
kalendar.satellite1-416.com
kalendar.zpravy.ca
kalendar.spravy.ca
***

Nové divadlo

O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca
***

Kopaná

fotbal.zpravy.ca
futbol.spravy.ca
***

Vážení čitatelia Satellite 1-416,
spolu so všetkými pracovníkmi Veľvyslanectva Slovenskej
republiky v Ottawe si dovoľujem zaželať Vám a všetkým
priateľom Slovenska pokojné a krásne Vianoce a všetko
najlepšie do nového roku 2021.

Hokej v ČR a SR
hokej.zpravy.ca
hokej.spravy.ca
***

Kursovní lístek
5,88 CDN
17,00 Kč
1,55 CDN $
0,65 EURO
1,31 CDN $
0,76 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

16,96 Kč
26,34 Kč
22,19 Kč

Universal Currency Converter -23. 11. 2020

ČSOB - 23. 11. 2020

Winnipeg, Manitoba
Vladimír Hlas
Honorary Consulate of the Czech Republic
5 Terracon Place,
Winnipeg, Manitoba, R2J4B3
Tel: +1 204 505 0844
Email: winnipeg@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny (nutno domluvit schůzku) –
druhé úterý v měsíci 15:00-18:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
Eva Hadzima, Honorary Consul
Consular Office of the Slovak Republic
450 Pine Creek Road
Heritage Point, AB, T1S4J9
Tel.: 403-266-2760; fax: 403-256-1413
email: evahadzima@skconsulate.ca
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
Dezider Michaletz, Honorary Consul
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com

Financial
100 Kč
1 CND $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $
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Embassy

So srdečným pozdravom
Vít Koziak
veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade

Toronto, ON
Michael Martincek, Honorary Consul
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
Tel.: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC
Pavol Hollosy, MBA, Honorary Consul
8691 Allison Street, Richmond, BC
Tel.: 604.277.5774 • Cell: 604.910.4565
Fax: 604.277.5774 E-mail: phollosy@gmail.com
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USA -Election

Zdá se, že lež nezvítězila, ale dalo to fušku
Asi by nebylo správné použít Masarykovo heslo: „Pravda získal o 539 898 hlasů víc ze 105
vítězí, ale dá to fušku!“ V amerických volbách, nevíme, jestli miliónů hlasů (což však vzhledem
vítězná strana má stoprocentní pravdu, ale víme alespoň, že na americký volební systém nemusí
znamenat vítězství). Jednalo se o
prvé prezidentské volby USA od
roku 1888, kdy vítězný kandidát
dosáhl méně lidových hlasů než jeho
oponent, poprvé od roku 1876, kdy
došlo k volebnímu sporu, a vůbec
poprvé v historii USA, kdy byla
konečná volba prezidenta přisouzená
rozhodnutím Nejvyššího soudu.
Bush byl inaugurován za prezidenta
20. ledna 2001. 29. října 2002
podepsal návrh zákona Help America
Vote Act z roku 2002, kterým se mělo
zevšeobecnit používání sčítacích
strojů na registraci volebních lístků.
Podle oficiálních výsledků na Floridě
Bush získal 2912790 hlasů a Al Gore
2912253. To znamená, že o 537 hlasů
více. V tzv. motýlích hlasovacích
lístcích získal Patrik Buchanan v Palm Beach County, která
je tradičně liberální překvapivě 3407 hlasů. Což byl jeden
z důvodů přepočítávání hlasů. Advokáti Al Gorea dosáhli
u Nejvyššího soudu Floridy (ve kterém 6 soudců ze 7 bylo
nominovaných demokraty) nové manuální sčítání hlasů
v třech obvodech: Miami Dade, Palm Beach a Broward,
ve kterých voličská základna je většinově demokratická.
Schválením přepočítávání podle právníků George W. Bushe
vědomě nelže. Výsledek voleb celkem jasně vyzněl pro Joe
floridští zákonodárci přesáhli svoje kompetence a Nejvyšší
Bidena, kterému by mělo dát hlas 306 volitelů, zatímco 217
by mělo připadnout Donaldu Trumpovi. Přitom Biden má
o víc než 20608 více hlasů ve Wisconsinu, o 154188 hlasů
více v Michiganu, o téměř 81660 navíc v Pensylvánii, o
12670 hlasů v Georgii, 10457 voličů dalo více bývalému
viceprezidentovi v Arizoně a 33596 v Nevadě. Trump
naopak vyhrál na Aljašce a měl značný náskok v Severní
Karolině. V celkovém hlasování měl Biden víc než o 6,25
milionů hlasů více. Přesto se prezident Trump prohlásil
v noci z 3. na 4. listopadu za vítěze a lživě tvrdí, že jeho
soupeř zvítězil podvodem, ačkoliv o ničem takovém není nic
známo a doposud všechny soudní žaloby prohrál a ani při
přepočítávání hlasů neuspěl. Zatím nevíme, jakým směrem se
bude prezident Trump dál ubírat, každopádně ztrácí každým
soud USA (ve kterém 7 soudců z 9 bylo nominovaných
okamžikem podporu i mnohých rozumných republikánů.
K přepočítávání hlasů došlo v roce 2000 ve státě Florida. Na republikánskými prezidenty; i když všeobecně byli 4
závěr byl George W. Bush zvolený prezidentem Spojených považovaní za liberální, 4 za konzervativní a jedna soudkyně
států amerických po rozhodnutí Nejvyššího soudu, díky byla považovaná za umírněnou) toto nařízení zrušil a zastavil
volebním hlasům z Floridy. Bush nasbíral 271 volebních sčítání hlasů.
hlasů vůči 266 hlasům Ala Gorea, včetně volebních hlasů Je tedy rozdíl, jestliže o prezidentovi rozhodne 537 hlasů
30 z 50 států. Ani jeden z kandidátů nedosáhl většinu v nebo přes dvanáct tisíc hlasů nyní v Georgii, kde bylo
lidovém hlasování – Bush získal 47,9 procenta hlasů, Al nařízeno rovněž přepočítávání. Proto se současná situace
Gore 48,4 procenta. Gore však dosáhl pluralitní většinu, když nedá srovnávat s rokem 2000.

Vše, co měla Babička Boženy Němcové
Magdalena Novotná ve špajzu, to naleznete u nás v obchodě:
hrozinky i rozinky, oříšky i oriešky, mandle i buráky,
křížaly i sušené meruňky a brusinky.
Navíc zásoby čokolády, medu a jiných sladkostí.

Podle volebních výsledků se Joe Biden stane 46. prezidentem
Spojených států. Působil jako viceprezident prezidenta
Obamy. Biden neúspěšně usiloval o funkci prezidenta
USA v letech 1988 a 2008. Potřetí kandidoval v roce 2020
po boku senátorky Kamaly Harrisové jako kandidátky na
viceprezidentku. Přitom dosáhl hned několika historických
milníků: Po Johnu Fitzgeraldovi Kennedym se stal teprve
druhým katolíkem zvoleným do funkce prezidenta USA; s
více než 76 miliony získanými hlasy byl zvolen historicky
největším množstvím voličů a v 77 letech se stal nejstarším
zvoleným americkým prezidentem v historii. (wiki)
Ne se vším v minulosti mohu souhlasit - například s
vojenskou intervencí v Jugoslávii nebo v Iráku, kterou Biden
podporoval. Pokud by vše proběhlo podle harmonogramu,
měl by se ujmout úřadu 20. ledna 2020.
Dodejme jen, že to byla hrůzostrašná noc z 3. na 4. listopadu.
Když se 30 minut po půlnoci objevil na prázdném parkovišti
Joe Biden a oznámil, že není konec volbám, dokud nebude
sečten poslední hlas, tak jsem si v duchu říkal, že tonoucí se i
stébla chytá. Na chvastounský projev Donalda Trumpa jsem
již nečekal. Vypnul jsem zvuk a nechal běžet obraz. Ve čtyři
ráno jsem se pro jistotu podíval na obrazovku a viděl, že ve
Wisconsinu se dostal Biden do čela. Bylo to něco jako vyhrát
pohár útěchy. Další nadějný moment přišel ráno z Michiganu,
ale stále Pensylvánie a Georgia zaostávaly, přesto se Trumpův
náskok začal snižovat. Naopak Arizona, kde Biden vedl,
začala být nejistá. Teprve v sobotu před polednem oznámila
většina televizních stanic vítězství bývalého viceprezidenta
Joe Bidena a Kamaly Harris. Jak člověk přepínal jeden kanál
za druhým na všech televizních stanicích byla znát úleva.
Možná jedinou stanicí, kde zavládl zmatek byla stanice
FOX news, která rovněž přiznala Trumpovu porážku, i
když později svá stanoviska měnila jako ponožky. Nevíme
s čím tento hochštaplér Trump přijde, ale doufejme jen, že
lež přece jen nezvítězí.
Je zajímavé, že i někteří naši pošetilí krajani si myslí, že
Trump ve skutečnosti vyhrál. Nejde jim například do hlavy,
že v noci z 3. na 4. listopadu měl Trump v Pensylvánii značný
náskok, který při pozdější sčítání poštovních hlasů ztratil.
Důvod je jednoduchý – republikáni volili většinou osobně,
zatímco demokrati poštou. Podle zákonů v Pensylvánii se
sčítají nejprve hlasy odevzdané ve volebních místnostech a
pak teprve poštovní volba.
Také zmatek nastal při povolebních diskusích v Čechách.
Někteří politici zejména pravicoví jako Alexandr Vondra,
Jefim Fištejn či Alexandr Tomský do poslední chvíle
podporovali Donalda Trumpa, ale korunu tomu dodal
slovinský premiér Janez Janša, který i v minulosti dával
najevo sympatie k Trumpovi a který má v Evropě blízko
například k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. S
Trumpem a Orbánem má Janša společný odmítavý postoj k
migraci, averzi vůči liberalismu či médiím.
I když v lednu usedne v Bílém domě Joe Biden, nebude
vyhráno. Trump možná odejde ze scény, ale nikoliv
trumpismus, který nás před čtyřmi léty překvapil a stále hrozí
nejen Spojeným státům, ale celému demokratickému světu.
Aleš Březina
***
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Co je v kyblíku nejdůležitějsí?
Ten zatracenej covid mi znemožnil, abych uskutečnil “number
one on my bucket list”, abych navštívil bývalé lidožrouty
na Borneu. Takže si musím vymyslet něco jinýho. Ale co to
bude, když nemůžu cestovat do exotických krajin? Filmy
už točit nebudu, novou knížku nerozepíšu. Snad namaluju
několik dalších lidožroutskejch ksichtíčků, ale tím se
rozhodně nevyznamenám. Jaký si mám vymyslet hlavní
úkol, který chci splnit před kopnutím do kyblíku, než zapěju
své requiem? Lámu si hlavu. Pak mě to napadne: co takhle
skok padákem? Ano, to je významný čin, to si zaslouží
jedničku na tom zmíněném seznamu. A kdy to udělám?
Úplně jednoduchý. Seskočím v den svých 92. narozenin! Na
googlu se mi k té akci nabízí Wasaga Beach, krásná rekreační
oblast, neuvěřitelně roztažená podél jižního břehu Georgian
Bay, části Huron Lake, čtvrtého největšího jezera na světě.
Volám, zařizuju. Všechno je připraveno ve stanovený den,
10 hostů) právě na Wasaga Beach. Povečeříme, pokecáme,
28. 9. 2020. Tak si to jako čerstvý narozenec šinu po dálnici
přespím. Po snídani vyrážím na Wasaga Beach Sport Center.
Ten seskok bude můj příspěvek k tomu, abych si zvýšil
sebevědomí, ačkoliv nevím, jestli to mám vůbec zapotřebí.
Dojíždím na místo schůzky, na 1888 Klondike Park Road.
Tam jsou ti pánové, kteří se mají o všechno postarat. Taky jo.
Napřed musím podepsat prohlášení, že všechno, co se může
stát, beru na sebe, všechny zlomeniny, otřesy, pohmoždění,
amputace, propíchnutí, jó, smrt taky, jsem zodpovědnej za
svou totální anihilaci, rád a ochotně. Pak už vstupuju do
řemení lidské velikosti, ke které se později připoutá můj
parašutistický průvodce. Ten seskok je popsán jako “tandem
skydiving”, protože budu s tím pánem bezpečně spojený a
seskočíme jako dočasná siamská dvojčata.
Chlapci mě naloží do auta a odvezou na Edenvale airport. Mají
tam jeden z mnoha hangárů a před jedním stojí miniaturní
letadélko. Vlezu tam do prostoru asi 1.2 x 2.4 metry. Posadím
se zády k pilotovi, nepřirozeně shrbenej, a musím to vydržet
15 minut než zakroužíme do výšky 4000 metrů. Vedle pilota
400 a pak po highway 26 ke sportovnímu centru na Wasaga
sedí v tom miniaturním prostoru náhradní parašutista a proti
Beach. Už mi chybí jen asi půlhodinka jízdy a najednou mi
němu se choulí můj hlavní průvodce. Tak dobře, startujeme,
někdo volá: „Pane Táborský, máme tu problém. Jsou vysoké
stoupáme, hrbíme se, krčíme se, až doletíme přímo nad
větry, musíme to odložit.“ Tak se otáčím.
Wasaga Sport Centre, kde jsme se před chvilkou sešli. Potom
Seskok je odložen o týden, který uběhne velice rychle. V
to jde už rychle. Můj strážný se posune za mně, upevní kolem
neděli odpoledne jedu k Bobovi, kamarádovi z naší krásné
nás popruhy, zvedá mi ruce i nohy, zacvakává konce - a už to
ulice v Torontu, který má “chalupu” (spíš hotel pro nejmíň
máme, jsme připraveni. Abych řekl pravdu, nic si v té době

nemyslím. Chci seskočit a o víc se nemusím starat. Nech
to běžet, říkám si, nepřemejšlej o tom, nepropadej panice.
Sám sis to vymyslel, takhle se to má stát. A najednou ten
druhý pán otvírá dveře a vyskakuje před námi. Můj průvodce
mě tlačí k východu, ten je hrozně malinkej a prostor venku
hrozně velikej. Musím se přiznat, že kdybych skákal sám,
asi bych se před tím pádem do kosmické nicoty připočůral,
jenže teď můj vstup do zbytku všehomíra nezáleží na mě.
Vítr fučí, dávám nohu na takový jakoby stupátko, dál se mi
nechce, ale tlak zezadu se nedá překonat, můj kolega do mě
strčí a už jsme venku, a hop do mezihvězdného prostoru,
aspoň tak mi to připadá. Přiznám se, že tohle byl jediný
nepříjemný pocit. Padám a padám, byly by to čtyři kilometry
zrychlené gravitace než bych si rozbil čumák, ale už na to
nemůžu myslet, protože můj průvodce nás čtyřikrát otočí o
360 stupňů, napřed na jednu stranu, pak na druhou, správně
mě zblbnul, a teď je volný pád rychlostí 200 km za hodinu
a fyzika pracuje, mám povznešený pocit, už se mi to líbí,
a najednou žuch, asi se otevřel padák, a my se vznášíme,
kolébáme se nad krásnou Georgian Bay, vidím roztaženou
rekreační oblast, vidím říčku Sturgeon Creek, která půvabně
meandruje, až dosáhne svého cíle, řeky Nottawasaga, jen
kousek od té zátoky, vidím to centrum, odkud jsme vyjeli a
kam perfektně navigujeme a také tam přistaneme. Svět pod
náma je neuvěřitelně krásnej, jak si proboha my živáčkové
zasloužíme existovat na týhle jedinečný planetě, ale ne,
nepřeháněj tu poezii, ty starej pitomče, říkám si, užívej si a mlč.
Ten sportovec za mnou ví co dělá, mění směr, blíží se k cíli,
obrovskému čtyřlístku z astroturfu hned vedle hlavního
parkoviště, napomíná mě, abych pokrčil kolena, další
zhoupnutí, on mě rychle podjede, žuchneme na jeho zadek
a já pohodlně sklouznu do středu toho naznačeného terče.
Jak to řekl v roce 1969 Neil Armstrong? Houston, Eagle
has landed. Přistáli jsme. Ne na Měsíci, ale na naší staré
matičce. Krásný pocit!
Tak prosím vás, pánové a dámy, poslechněte radu znalce
na pořadová čísla ve vašich kyblících. Ještě dneska si
zamluvte skok padákem v den vašich 92. narozenin. Pokud
jste netrpěliví, dobrá, udělejte to o pár let dřív, stojí to za to!
Václav Táborský, Toronto
***

Moje noviny
Asi v roce 2012 jsem začala psát pro dvoje česko-kanadské
noviny a to Satellite a Nový Domov. K této bohulibé činnosti
mi dopomohla moje česká kamarádka žijící v Kanadě, která mě
zná od doby našich společných školních lavic v Česku a tak
mou zálibu v psaní znala více než dobře. Doba, kterou uvádím
a ve které moje psaní probíhalo, nebyla nikterak krátká, takže
současné loučení s ukončením vydávání novin Satellite na mne
působí docela bolestivě a těžce. Psaní pro noviny jsem si hodně
užívala a byla jsem vděčná, že moje články byly v novinách
zveřejňovány. Nový Domov ukončil své vydávání jako první z
obou uvedených a šéfredaktor Satellitu Aleš Březina ještě nějaký
čas vydávání svých novin zachraňoval, viditelně však za cenu
obrovské vlastní práce a píle a asi i nemilého ekonomického
dopadu. Po nějaké době i on byl nucen noviny ukončit. Je mi
to líto, protože psaní mých článků mělo i osobní kladný vliv na
mou psychiku – jakmile jsem si vymyslela motiv a začala se pídit
po podrobnostech, upřely se moje myšlenky tímhle směrem a
dokázala jsem se mnohdy zcela odtrhnout od všedních starostí,
které nás všechny téměř pravidelně navštěvují. No, nedá se nic
dělat, vše jednou začne a vše jednou končí.
Psala jsem o všem možném. Každopádně jsem se trvale snažila
přinést pro čtenáře buď nějakou vzpomínku nebo současnou
novinku z jeho dávné domoviny a snad se mi to i dařilo. Byla jsem
velmi vděčná jednak za to, že vlastně vše, co jsem napsala, se v
novinách zveřejnilo a také za to, že mi několikrát Aleš Březina
řekl, že je můj článek zajímavý a že mu přinesl informace, které
neznal. To mne hodně hladilo po duši. Neumím přesně popsat,
kterým všem motivům jsem se věnovala, každopádně se však
mohu zmínit alespoň o několika základních. Velmi blízcí mi
byli lidé, kteří pro náš národ znamenali přínos ať v historii,
kultuře, sociální tematice, odborných oborech a které nás svými
výsledky, jako Českou republiku nebo Československo v tom
nejlepším představili celému světu. Ať už to byli František Křižík,
náš český Edison, celá plejáda bezchybných českých malířů,
mecenáši technického a kulturního rozvoje jako např. paní Meda
Mládková, Josef Hlávka, lékaři Rudolf Jedlička a jiní. Protože
jsem zaměřením technik, nenechávaly mne v klidu ani otázky

technických vynálezů, s kterými jsme ohromili svět – jmenuji
Alfréda Nobela, který svou první dynamitku postavil na našem
území, Otto Wichterle s jeho kontaktními čočkami. Nenechávala
jsem bez povšimnutí ani významné české stavby, jako třeba
podolské sanatorium, Rudolfinum, stavby na Kampě, technickou
čističku odpadních vod, ale i stavby novějšího data jako třeba
Tančící dům, Nuselský most, novou Poštovnu na Sněžce a další.
Ráda jsem čtenářům připomínala dobu První republiky, ať v
podobě vzniku pražského obloženého chlebíčku anebo hašlerky
či módních salonů. A také jsem se snažila českému čtenáři v
Kanadě přiblížit některé zvláštnosti naší české povahy, třeba
rozsáhlou chuť k houbaření, naše chataření a chalupaření, radost
z dobře fungujících a před lety nově zavedených farmářských
trhů. A nesmím zapomenout ani na sportovní aktivity, protože
Satellite se sportem cíleně zabýval. Pozvala jsem čtenáře na
naši kuriozitu a sice masové dálkové pochody, světově proslulé
a dokonalé české turistické značení a jiné. Měla jsem několik
možností osobně mluvit s Alešem Březinou a společná láska k
fotbalovému klubu Slavia je oboustranná.
Ráda jsem psala články s příběhem a příběhy jsem si
nevymýšlela, byly to skutečné situace z mého života – byly jen
nepatrně upraveny ve smyslu novinářské etiky. Psaní s příběhem
mi šlo skoro samo od ruky. A také velmi lehce mi šlo takové
psaní, kdy jsem mohla na popisované místo dojít anebo se se
situaci osobně seznámit a vytvořit si vlastní názor. Ke všemu,
co jsem kdy psala, jsem poctivě vyhledávala literární prameny
a ty studovala a pokud jsem měla možnost, vždy jsem využila
i odborné konzultace. Celý postup, který takto uvádím, byl pro
mne ohromným osobním přínosem a tak Satellite za přirozené
rozšiřování mých poznatků, patří velký dík. Nejblíže jsem vždy
měla k psaní o Praze, tu znám od dětství, obdivuji vše, co v sobě
nese a skrývá, vážím si její historie – pro mne to vždy byl a je
dokonalý živý organismus.
Satellite pro mne znamenal noviny bez jakékoli povrchnosti,
rozpolcení, znamenal pro mne oslavu bezchybného mateřského
jazyka. Satellite jsem chápala jako noviny, které kanadský čtenář
bral rád do ruky, rád je četl, v mnoha počátečních letech svými

články dodával Satellite lidem kus odvahy, připomínal jim,
jaký je vývoj v jejich původní domovině, dával jim ohromnou
možnost celkového poučení i zábavy a já jsem šťastná, že jsem
měla možnost, aspoň nepatrně k těmto vlastnostem přispět.
Po celou dobu, ve které Satellite vycházel, vlastně poctivě
skládal mozaiku doby a důsledně zajišťoval historickou paměť.
Všichni autoři si vždy byli vědomi toho, že čtenář není a ani
mnohdy nemůže být přítomen u konkrétně popisované události
a tak se nikdy neodchylovali od pravdivého popisu.
Říká se, že bychom měli psát hlavně pro sebe, pro vlastní
potěšení a radost – v mém případě tohle tak úplně neplatilo,
psala jsem to pro lidi, i když připouštím, že když se mi článek
povedl, měla jsem osobní radost: samozřejmě, že jsem si nikdy
nepřestala klást otázku, zda moje psaní lidem vyhovuje, zda jim
přináší zajímavé informace a potěšení. Občas se mi i přihodilo,
že jsem se v psaní na určitou dobu zablokovala – většinou šlo
o to, že jsem nebyla spokojená s motivy, které jsem pro psaní
volila. Nesla jsem vždy plnou odpovědnost za vše, co jsem do
novin napsala. Snažila jsem se trvale vyvažovat sebedůvěru
pokorou – nikdy jsem neabsolvovala jakýkoli kurs tvůrčího
psaní, takže vždy u mne šlo o ryzí amatérismus.
Chtěla bych závěrem poděkovat Satellite, že jsem díky těmto
novinám měla možnost psát o všem možném a pro spousty lidí.
Ten osobní přínos se nedá jen tak lehce vylíčit. Na tyhle moje
„novinové“ roky nikdy nezapomenu, byly úžasné!
Jana Fafejtová – Praha
***
Chtěl bych poděkovat nejen Janě Fafejtové, ale i dalším
přispěvatelům do našich novin. Bylo jich opravdu během
těch třiceti let hodně. Kolikrát, když jsem se toulal po Praze a
viděl jsem nějakou budovu, tak jsem si řekl: „Aha, o tom psala
Fafejtová!“ Nebo zase naopak, to jsem viděl a teď se o tom
dovím něco navíc, protože Jana udělala perfektní náhled do
historie. Jindy zas upozornila na něco, co by stálo za to vidět a
tak jsem se tam šel podívat. Škoda, že letos to již nebylo možné.
Aleš Březina
***
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Po třiceti letech spolupráce

863 Bloor St. W.
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Ale dnes vidím je jasněji,
než tenkrát kdybych se díval,
slyším, jak v tisíce peřejí
dělí se rodných vod příval.
Očima našeho dítěte
do kraje dívám se znovu:
Z bláta si osud uhněte,
anebo ulije z kovu?
Fr. Hrubín: Zpíváno z dálky - Písně pro ženu

281 Danforth Ave. Něco z Hrubínovy básně o osudu ulitém

Toronto, Ont
(416) 466-0330

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

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

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

Tel.: 416/533-0005

z kovu mně připomnělo Aleše Březinu,
který v okupovaném komunistickém
Československu odmítl nastoupit do armády.
To byla opravdu drzost. V té zemi a v té době
to byl úplný zločin. Podařilo se mu, že to
přežil a s pomocí zahraničních přátel, Amnesty
International a Československého národního
sdružení se dostal do Kanady a zde ve své cestě
pokračoval. Začal pracovat jako redaktor v
Masarykově ústavu v Novém domově. Kde
byl nejprve předsedou dr. Karel Jeřábek,
později Jan Trávníček. Pohled Březiny a
Trávníčka na dělání novin byl poněkud
odlišný. Zatímco Jan Trávníček chtěl vše dělat
z Masaryktownu, Březina byl individualista
a v roce 1989 odjel do Československa a
nastal opět konflikt. Samozřejmě vnucovat
cokoliv Aleši Březinovi bylo nemoudré. To si
vedení Masarykova ústavu neuvědomovalo.
Nakonec to dopadlo tak, že po sametové
revoluci v roce 1990 místo opustil a začal
budovat nový časopis Satellite 1-416.
Zde jsme zažili různé věci. Přišla doba, kdy

se znovu začalo diskutovat o vyznamenání
bratřím Mašínovým. Značná část ČSSK
toto vyznamenání podporovala, dokonce
žádala, aby byli vyznamenáni prezidentem.
Domníval jsem se s panem Březinou, že by
to pouze snížilo cenu vyznamenání pro jiné.
Tehdy z toho byla dost velká bitva. Články,
které jsem napsal do Satellitu vyšly, jak česky,
tak anglicky v internetové verzi vydávané
v Evropě. Nakonec k prezidentskému
vyznamenání nedošlo a myslím, že jsme na
tom měli značnou zásluhu. Druhý článek,
který vzbudil pozornost bylo rozloučení
s Josefem Škvoreckým. Tehdy slavný
spisovatel řekl: „Nikdy si nezapomenu, že
jsem to přežil!“ To jsem vždycky považoval
za jednu z nejvznešenějších vět, které jsem
slyšel.
Aleš Březina byl výborným sportovním
redaktorem. Byl jedním ze spoluautorů
anglicky vydané publikace King of the Ice
– History of World Hockey, česky mu vyšla
v nakladatelství Eman kniha Řetěz bláznů.
Nejedná se o jednoduchého člověka, ale
o člověka, který se dívá na život z mnoha
perspektiv, mnohé zažil a nebylo to vždy
příjemné. Nakonec časopis, který založil,
vydržel třicet let a byly tam články, které
zasluhují pozornost. V jeho knize je neklid,
do kterého jsem nikdy nevstoupil, ale je
zde hloubka a je vidět, že život neměl
jednoduchý. Začínal jako teolog, nestal se
farářem, ale občas zde v Torontu kázal v
Československém baptistickém sboru. Udělal

Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně úspěchů

v roce 2021 a v dalších letech
přeje

PROGRESS AND ENGINEERING CORPORATION LIMITED
1135 Squires Beach Road, Pickering,ON , Canada L1W 3T9
Tel: 416/703-4580, Fax: 416/703-7899
http://www.prencocorp.com

i jiné věci – film …a andělé jeho bojovali,
který byl promítán na festivalu Finále v
Plzni v roce 2000. Setkával se s návštěvníky
Torontského mezinárodního filmového
festivalu, Satellite byl mediálním partnerem
pro Filmový festival EU i pro festival českého
filmu Czech That Film. Do komunity přinesl
prvky, které zde před tím nebyly. Mimo jiné
působil i jako pokladník torontské odbočky
ČSSK a dosáhl vždy vyrovnaného rozpočtu,
což se jednotlivým pobočkám této organizace
častokrát nepodařilo.
Jedním z dlouhodobých podporovatelů
Satellitu je český podnikatel Milan Kroupa,
což byla záslužná spolupráce. Vzhledem k
mému věku je Aleš Březina mladík, za nějaké
dva roky bude mít Milan Kroupa osmdesátiny
a tak by bylo dobré, kdyby došlo k ještě
jednomu vydání Satellitu k tomuto životnímu
výročí. Jelikož pan Březina dokáže udělat
mnohé věci, tak ani tato věc není nemožná.
Svým způsobem změnil tvář Toronta. Je
to třicet let, co založil Satellite, občas jsem
mu pomohl. Byla to léta plná úsilí, zápasu o
pravdu, o spravedlnost, o lásku. Možná, že
díky Satellitu se jednou někdo bude podivovat
nad tím, co se zde vše v Torontu na přelomu
tisíciletí dělo.
Josef Čermák
***

Barack Obama
o Václavu Havlovi

V prvním svazku svých pamětí Země
zaslíbená Barack Obama vzpomíná na
Sametovou revoluci v Československu.
Barack Obama věřil v ní a chtěl být její
součástí. Pozdějšího prezidenta Václava
Havla označuje za jednoho ze svých vzorů. O
jeho nástupci Václavu Klausovi napsal, že u
něj posílil obavy o odolnost demokratických
hodnot ve střední Evropě.
O čem Barack Obama v knize Země
zaslíbená píše?
V dubnu 2009 mluvil na Hradčanském
náměstí o jaderném odzbrojení, při tom myslel
na to, že v roce 1968 Pražany rozháněly
sovětské tanky. Lidé pak o jedenadvacet let
pomocí pokojných protestů, přivodili pád
komunistické vlády.
Jaké pocity v americkém prezidentovi
vyvolala sametová revoluce?
Již zmíněné ohromení. Souhlasil hlavně
s hodnotami Čechů a Slováků, kteří chtěli
zbavit svět starých krutostí, hierarchií a
nepravd a nespravedlností. Jejich snaha ho prý
provázela po celý život až do chvíle, kdy se stal
prezidentem Spojených států. Václava Havla,
podobně jako Nelsona Mandelu označil za
jednoho ze svých vzorů. Jeho eseje četl ještě
při studiích na Harvardově univerzitě.
Někdejší americký prezident se zmiňuje i o
Václavu Klausovi…
Václav Klaus byl prezidentem v době
Obamovy návštěvy v Praze. Prý na něj
působil jako turecký prezident Erdogan.
Tehdejší ekonomická krize vedla k nárůstu
nacionalismu, proti emigrantského sentimentu
a skepsi vůči evropskému společenství. Klaus
byl ztělesněním těchto postojů. Obamovi
vadilo i popírání klimatických změn. Klaus by
podle Obamy dobře zapadl mezi republikány
v americkém senátu.
L. Novák Čro-Radiožurnál
***
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Internetové dárky českého velvyslanectví a konzulátu
28. říjen 2020

U příležitosti českého státního svátku připravilo velvyslanectví v
Ottawě internetové vysílání Společně k vítězství. Pořad se skládal
ze tří částí. Jednak to byly pozdravy ministerských předsedů ČR
Andreje Babiše a Justina Trudeau, dále pozdravy představitelů
různých českých spolků a institucí v Kanadě, zajímavý byl
dokumentární film s unikátními záběry z doby druhé války. Mohli
jsme vidět historické setkání československého prezidenta dr.
Edvarda Beneše s desátým kanadským premiérem Williamem
Lyonem MacKenziem Kingem, jehož poslední čtvrté období bylo
od roku 1935 do roku 1948.
Příjemným zpestřením oslav byly i hudební vložky věnované Jiřímu
Traxlerovi. Jeho písničky byly uvedeny českými zpěváky Petrem a
Martou Jandovými, Ondřejem Havelkou a Melody Makers, Janem
Vančurou a Plavci, Janem Smingmatorem, Sestrami Havelkovými
a vokálním kvartetem The Swings.
abe

z jeho stánku dva turecké medy. Když muž zjistí, že to udělala jen
proto, že měla hlad, slituje se nad ní a koupí jí oběd. Ona se na
oplátku nabídne, že mu bude dělat prodavačku. Začíná sbližování
dvou outsiderů - jemu nepřekáží, že je Romka, a jí zase nevadí,
že on nemá nohu. Romantickou komedii z východního Slovenska
zdobí jiskřivý herecký výkon obou protagonistů a autentický šarišský
dialekt. Nejen východoslovenské nářečí, ale i autentická rómština.
Nelze se nezamilovat do krásné Veroniky, ale realitou je, že tato
romance pro Milana i pro Veroniku špatně skončí.

***

Co by Václav Havel řekl?

V pátek 6. listopadu 2020 jsme mohli přes internet vidět diskusi mezi
generálním konsulem v Torontu dr. Petrem Buriánkem a profesorkou
Barbarou J. Falk o odkazu Václava Havla. Musím přiznat, že jsem
si po této diskusi přečetl známou Havlovu esej z roku 1978 Moc
bezmocných. Havel zde razí podobně jako Solženicyn koncept žít v
pravdě. Jako politikovi je Havlovi vyčítáno, že nepotrestal komunisty
a že se s nimi řádně nevypořádal a že nebyl k nim dostatečně tvrdý.
Úzkostlivě však postupoval podle Ústavy a práva. Jeho koncepce
byla založená na občanské společnosti, což nebylo vždy správně
pochopeno. Havlovy myšlenky, eseje a projevy jsou dnes hlavně
zachyceny v knihovně Václava Havla, kde je řada dokumentů z
doby, kdy byl jako disident i jako prezident. Havel měl blízko
k ekologickým hnutím, o čemž svědčí konference Forum 2000.
Myšlenka občanské společnosti rezonovala nedávno na Slovensku,
kdy byla zvolena v roce 2019 prezidentkou Zuzana Čaputová.
Rok 1948 znamenal likvidaci Občanské společnosti a podle Václava
Havla a jeho eseje šlo v šedesátých letech o obnovení nezávislého
tvůrčího jedince, nikoliv o změnu systému. Jedinec, který žije v
pravdě mění společnost. Nikoliv, že se jedinec změní změnou
politickou. Klasickou ukázkou života ve lži je zelinář, který vyvěsí
do výlohy nápis Proletáři všech zemí spojte se! Nedělá to kvůli tomu,
že by mu záleželo na pracujících celého světa, ale kvůli tomu, aby
vzkázal nahoru, že je poslušným nástrojem moci a že nechce nic
měnit. Tím dává ostatním signál, že pokud se přizpůsobí a uznají
status quo, také jim nikdo nebude šlapat na paty.
Dopad Havlova myšlení a Charty 77 se objevuje v současnosti v
disidentských hnutích na Kubě a v Číně. Teprve jako prezident začal
být politikem, přesto zůstává pro něj důležité, co se děje ve světě a
kolem nás. V době prezidentování ho ovlivnil rozpad Sovětského
svazu a Balkánská válka, přesto lze sledovat pokračování Občanské
společnosti třeba v ČR v hnutí Milion chvilek, ale nevíme, jak toto
hnutí ovlivní současná situace s Covidem 19.
Je škoda, že Václav Havel se nedržel hesla Žít v pravdě také při
vojenských intervencích v Jugoslávii a v Iráku, kdy se prokázalo,
že v prvém případě počet kosovských obětí nebyl zdaleka tak velký,
jak se původně tvrdilo, v druhém případě, že Irák nedisponoval
nukleárními zbraněmi.
Během diskuse padl návrh na postavení Havlovy lavičky na
Torontské univerzitě, což podle profesora Roberta Austina by
nebylo dost dobře možné z legálních důvodů.
abe
***

Letošní digitální
Filmový festival EU

Filmový festival Evropské unie (EUFF) se v letošním roce představí
divákům virtuálně ve dnech 13. - 29. listopadu. Za Českou republiku
zde byl film Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula.
Osobně nepokládám tento film za dobrou volbu, což je můj názor
a neberu nikomu jeho vlastní. Hlavně mně vadilo, že tento film byl
již na TIFF v roce 2019. Také jsem nebyl nadšen z toho, že byl
namluven slovanským esperantem. Proč ne tedy rovnou esperantem?
Proč k tomu vymýšlet další zpitvořenou řeč. Mnohé scény byly
předvídatelné. Některé mně připadaly jako plagiát z jiných hororů.
Během festivalu se jednalo o bezprecedentní spolupráci Delegace
Evropské unie s Kanadským filmovým institutem, Filmovým
festivalem Evropské unie v Torontu, Cinématèque ve Vancouveru
a s velvyslanectvími a konzuláty členských států EU zde v Kanadě.
Diváci si mohly vybrat z rozmanité škály 27 filmů, které představují
romantické komedie, historická dramata i politické thrillery. Filmy
jsou uváděny v původních jazycích s anglickými (francouzskými)
titulky.
Každý film byl živě vysílán po dobu 48 hodin, což všem divákům
zaručilo dostatek času při jeho sledování. EUFF letos nabízela i
rozhovory s mnoha tvůrci filmů, jejichž díla bylo možné během
festivalu zhlédnout.
Slovensko bylo reprezentováno filmem Loli Paradička; zde cituji
obsah filmu podle ČSFD: Na jarmarku Veronka ukradne Milanovi

Kamila Mitrášová - Lila Paradička (Foto: FFEU)
Filmový festival EU je svým formátem dosti neobvyklý. Jsou
zde filmy různého žánru – od komedií, přes historické filmy až po
dokumenty. Můžeme zde vidět produkce zemí, které na velkých
festivalech většinou nejsou zastoupeny. Pokud si něco pamatujeme
o Lucembursku z našeho mládí, tak je to Radio Luxemburg, které
bylo v Československu tu lépe tu hůře slyšitelné, ale z kterého
jsme poslouchali Beatles, Stones a další skupiny, uváděné anglicky
svérázným hlasem moderátora a vždy v celou hodinu proložené
zprávami. Lucemburský režisér Andy Bauch nás vrací do této doby ve
filmu Ztraceni v osmdesátých (Lost in the 80‘s). V této nevelké zemi
se hovoří čtyřmi jazyky a film je uveden ve svérázné lucemburštině
s anglickými a francouzskými titulky. Přes dosti nezáživný začátek
o vzniku finančního centra v této zemi se dostaneme až k okamžiku,
kdy Lucemburčani hledají svou identitu, kulturu, začínají dělat svůj
vlastní film na 8 mm a 16 mm kameru. Nechtějí přijímat americké
či západoevropské velkoprodukce. Připomíná to český anderground
ze stejného období. Film je mozaikou vyprávění dnes již pamětníků,
pokud ještě žijí, jsou ve věku nad sedmdesát let a dokumentů z
osmdesátých let, kdy se používal kazetový magnetofon a první VHS.
Paradoxně tento rozkvět lucemburské druhé kultury končí pádem
Berlínské zdi. Pozornost veřejnosti i v Lucembursku se nasměrovala
na východní Evropu.
O deset let dříve do sedmdesátých let v Portugalsku nás zavede
film Snu. Dnes by to bylo zřejmě zcela normální, ale v té době
byl skandální vztah mezi ministerským předsedou Franciscem Sá

Laura Birn a Johannes Holopainen ve filmu Helen		

Cameirem a dánskou vydavatelkou Ebbou Merete Sedenfaden, která
měla přezdívku Snu. V padesátých letech se provdala z Dánska do
Portugalska, kde založila nezávislé vydavatelství. Po propuknutí
milostné aféry těsně před volbami, kdy Cameiro a Snu odletí na
státní návštěvu do Spojených států, kde pro milenku premiéra nebylo
místo v oficiálním protokolu a Cameira začínají opouštět jeho partajní
kolegové se Cameiro rozhodne letět se Snu na předvolební kampaň
do Porta. Letadlo se však krátce po startu zřítí a oba v troskách za
záhadných okolností zahynou.
Ještě o deset let dříve, přesněji v roce 1966 natočil francouzský
devětadvacetiletý režisér Claude Lelouch film Muž a žena s Anouk
Aimée a Jean-Louis Trintingnantem. Po víc, jak půl století se režisér
k tomuto tématu vrací. Sám osobně jsem neviděl film Muž a žena po
dvaceti letech z roku 1986. Zatímco bývalý automobilový závodník
žije ve vzpomínkách na Anne, skutečná Anne za ním přijde, ale on ji
dlouho nepoznává. Mottem pro film je citát z Victora Huga: Nejlepší
roky našeho života jsou ty, které jsme ještě neprožili.
Období těsně po druhé světové válce je pozadím maďarského filmu
Attily Szasze Pábení. Podvodník, který tvrdí, že zná zmizelé za války,
jejichž příbuzné vyhledává přes inzeráty v novinách, se náhodou setká
se ženou, jejíž muž rovněž zmizel. Ten se však vrátí, není to však
hrdina, ale válečný zločinec. Spíše než o romanci, jak je uvedeno v
programové brožuře, se jedná o horor.
Do světa umění nás zavedly dva filmy. Holandský Dirigentka.
Pravdivý příběh o první ženě dirigentce Antonii Brico, která se
narodila v Holandsku, ale v dětství se přestěhovala s adoptivními
rodiči do Ameriky. Vrátila se do Holandska a na přelomu dvacátých
a třicátých let vystudovala v Berlíně. Jako dirigentka se vrátila do
Spojených států, kde stále narážela na předsudky. Přestože se jí
podařilo dirigovat i mužský symfonický orchestr, řídila převážně
ženský soubor. Druhý z uměleckého prostředí byl finský Helene se
odehrává v roce 1915 a vypráví o malířce Helen Schjerbeck, která
žije zapomenutá na venkově u svých rodičů, kde jí objeví amatérský
malíř Einar Reuter. Film zaznamenává jejich komplikovaný vztah,
protože Einar je o mnoho mladší a chce mít svou rodinu. Hlavní roli
vytvořila skvěle Laura Birn, která před natáčením prošla kursem u
profesionální malířky, takže dokonale nejen hraje, ale i míchá barvy
a umí se postavit k plátnu, což se většinou u filmu o umělcích nevidí.
Podobná témata se objevují i ve dvou filmech z protestantského
prostředí devatenáctého století v dánském Před tím než začne mrznout
a estonském Pravda a spravedlnost. V obou se jedná o příběh zbožných
farmářů, kteří zapomenou na etický rozměr pravdy a lásky. V prvním
to začne, když farmář dá přednost a provdá svou dceru bohatému
švédskému přistěhovalci. V druhém, když majitel farmy obviní lživě
svého soka, který mu před tím zastřelil psa.
Do nejvzdálenější historie nás zavedl rakouský film Angelo, příběh
nigerijského chlapce Angelo Solimana (1721-1796), který je přivezen
na rakouský dvůr, aby se podrobil výchovnému experimentu rakouské
hraběnky. Šokuje však společnost tím, že se chová jako svéprávný
jedinec a tajně se ožení s bílou ženou. Silný příběh Markuse
Schlleinzera, který v minulosti spolupracoval s jiným rakouským
režisérem Michaelem Haneckem.
Poněkud zklamáním byly filmy z východní Evropy. Opět je zde
podobnost – oba byly ze současnosti a školního prostředí. Bulharský
Atrakce. o učitelce, která je zároveň profesionální tanečnicí a rumunský
Příběh letní lásky o profesorovi matematiky na Bukurešťské univerzitě,
který kromě vážného vztahu s Irinou má občas něco i s některou
studentkou. Brání se tím, že to nejsou jeho studentky, což v dialogu
s jeho kumpány rovněž profesory nezní přesvědčivě.
Díky digitální technologii a společnému úsilí konzulátů EU, jsme tedy
přece jen mohli letos zhlédnout v Torontu alespoň nějaké evropské
filmy, což nám letošní Torontský mezinárodní filmový festival odepřel.
Podle zpráv, které jsme obdrželi před uzávěrkou tohoto vydání FFEU
vidělo letos více než 25000 diváků. Jsme rádi, že jsme se mohli
zúčastnát tohoto projektu.
Aleš Březina
***

Foto: mg
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Vánoce, Vánoce přicházejí…
Velmi nerada si připouštím, že tohle je můj příspěvek do posledního
novinového Satellitu. Šestisté jeho vydání je vskutku úctyhodné
číslo. Spousta let náročné vydavatelské práce, novinářského
zanícení a těch hodin za počítačem! Když si jen promítneme do
naší mysli, o čem o všem nás informoval, je těžké si představit, že
už nebudeme v ruce držet další jeho stránky a o co moc budeme
ochuzeni. Já vím, bude elektronická forma, ale noviny jsou
noviny, aspoň tedy pro mne. Za letošní rok zavřel svůj krám už
i můj kadeřník, podiatrist a do třetice ztrácím i dalšího věrného
kamaráda Satellite. Každý z nás v životě přijdeme na rozcestí, kdy
se musíme rozhodnout co a jak dál, o dalších krocích i dnech našich
příštích týdnů, měsíců i roků. Na tomto rozcestí se zřejmě teď už
ocitl i jejich vydavatel, pan Aleš Březina. Ano, už o tom dlouho
mluvil, připravoval nás na to. Pamatuji na doby, kdy jsem přidávala
noviny do balíčků s knihami za účelem získání případných nových
předplatitelů, později jsem začala posílat i příspěvky. Jsem velmi
vděčna, že mi bylo umožněno se vypovídat z mých cestovatelských
zážitků a dostat to ze sebe všechno ven, provětrat si hlavu a že se
moje příspěvky i četly. Jsem velmi ráda, že jsem mohla být aspoň
tou malilinkatou součástí života Satellite.
Pane Březino, ze srdce vám přeji další velmi spokojené a hlavně
na zážitky bohaté dny v dalším putování stezkou vašeho života.
Vánoce – čas neobyčejného poetického kouzla, vzpomínek na
dětství, hlubokých prožitků, zapsaných do naší mysli natrvalo.
Odkud plyne stálá působivost těchto svátků? Pramení zřejmě
z jejich citového obsahu, bohatství kulturních tradic a hodnot, které
jsou již v naší kultuře hluboko zakořeněny. Každý z nás máme své
vzpomínky i své oblíbené vánoční zvyky, které rozšiřujeme do
dalších generací a bez kterých by Vánoce a doba adventní nebyly
tím, s čím jsou spojeny naše vzpomínky natrvalo uloženy v našich
pamětech. Vánoce jsou poměrně mladým křesťanským svátkem,
město Řím slavilo poprvé Kristovo narození podle dochovaných
pramenů 25. prosince roku 336. Oslavy se konaly v nově zřízené
bazilice sv. Petra. Svátek Narození Páně se odtud pak šířil do
Afriky, na Západ a na Východ, kde se tou dobou již slavil svátek
Epifanie (Zjevení) 6. ledna.
Pro naše předky byl adventní čas aneb doba předvánoční
neoddělitelnou součástí života. Začíná čtyři neděle před Vánocemi
a není pro věřící jen vyjádřením tužby po Kristu, ale i obdobím
pokání a kajícnosti. Proto církev ustanovila pro tento čas řadu zákazů
a omezení. Od 6. století se např. v adventním čase nesměla uzavírat
manželství, anebo pouze na zvláštní povolení biskupovo, se mohla
konat tzv. tichá svatba a to brzy ráno a za zavřenými kostelními
dveřmi. Svatební veselí, hudba, hluk, tanec i hostina byly zakázané.
Chápání adventního času v jeho prvotním významu důležitého
Liturgického údobí církevního roku z našich myslí téměř vymizelo.
Poválečná léta adventní ticho a rozjímání nahradila honbou za
co nejlepším a nejdražším dárkem, plným stolem jídla a bohatě
nazdobeným stromečkem. Ale i tak v naší kultuře přetrvává řada
adventních zvyků, symbolů a svátků. Mnohé z nich se staly pevnou
součástí předvánočních příprav, aniž bychom si uvědomovali jejich
původ. Ať už to jsou uříznuté promrzlé třešňové větve pro vánoční
stůl, tzv. barborky, adventní věnce, adventní svíčky, ale i nesčetné
svátky.
K jedněm z nejkrásnějších předvánočních zvyků bezpochyby
patří adventní kalendář. Děti ho jako první připomínku blížících
se Vánoc dostávají od rodičů o prvním adventním dnu. Má jim
připomenout smysl a význam čtyři neděle trvajícího vánočního
přípravného času a zároveň pomoci zkrátit čekání na štědrovečerní
nadílku. Když Gerthart Lang z Mnichova, majitel tiskárny, v roce
1908 na své vlastní náklady poprvé vytiskl vystřihovací kalendář
s názvem V zemi Ježíškově, nechtěně tím vytvořil krásný a dodnes
velmi rozšířený vánoční zvyk. Postupem doby se rozšířil do všech
světadílů planety, začal se objevovat i na prodejních pultech
evropských zemí. Na severoamerický kontinent se dostal díky
německým přistěhovalcům a i vojákům vracející se po skončení
druhé světové války z Evropy domů. Nevím, jaké zkušenosti
máte vy, ale u nás doma, čokoládový kalendářík do Vánoc nikdy
nevydržel!
První písemně doložená zpráva o strojení adventního věnce je
z roku 1838 z Hamburku. Tehdy teolog Johann Heinrich Wichern
nade dveře sirotčince, který spravoval, pověsil velký věnec
vyřezaný ze dřeva. Každý den na něj upevnil jednu zapálenou
svíčku, pod ní byla kasička na milodary pro osiřelé a opuštěné
děti. Zvyk se rozšířil ze severu i do dalších krajů a mezi dvěma
světovými válkami pronikl i za hranice německy hovořících zemí.
Věnce se už nejen vyřezávaly ze dřeva a barvily na zeleno, ale
zhotovovaly se také ze zelených větviček jehličnanů. Kruhový tvar
věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček
připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého
člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánoci,
proto jsou i čtyři svíce na věnci. Každou adventní neděli se jedna
z nich zapálí. Postupné zapalování svící se stalo malou slavností
téměř všech křesťanských rodin. Protože liturgickou barvou je
pro dobu adventu fialová, jsou i svíčky na věnci většinou fialové.
Některé adventní věnce zdobí růžové svíčky, nebo jedna růžová a
tři fialové. Růžová svíčka se zapaluje vždy o třetí adventní neděli,
jako symbol předvánoční radosti z příchodu spasitele.
Adventní věnec jsem si vloni přivezla z maminčiny pozůstalosti
z Čech a přiznávám, že jsem absolutně žádné znalosti o jeho původu,
o jeho symbolu nevěděla, ani o svíčkách. Teď už vím, jakou barvu
svíček musím koupit a kdy a proč je zapalovat. Ráda se o vše, čím
jsem se poučila z knížky od V. Vavřinové Malá encyklopedie Vánoc

a co mi kovidová izolace umožnila, dělím s vámi.
Svátkem svatého Mikuláše, připadajícím na 6. prosince, začíná
pro většinu Evropanů vánoční období, na něž se po celý rok všichni
těšíme, jak malí tak i velcí. Postavičky Mikuláše, čerta a anděla
jsou zřetelným vánočním pozdravem. Málokdo z nás ale asi ví, kdo
byl onen muž v červeném plášti a biskupské čepici, rozdělující za

asistence čerta a anděla pamlsky a ovoce hodným dětem. Mikuláš
bylo kdysi velmi oblíbené jméno a v historii se dochovaly zprávy
hned o několika slavných mužích tohoto jména. Prvenství však
jednoznačně patří Mikuláši z Myry (někdy se uvádí z Bari), který
podle lidové víry sestupuje 5. prosince z nebe na zem, obchází
lidská obydlí a rozděluje dárky. Jako biskup byl Mikuláš za svého
života milován pro své dobré srdce a moudrost. Italští obchodníci
přivezli v roce 1087 jeho domnělé ostatky z Myry do Bari a od této
doby se v den přenesení ostatků, 8. května, konají na moři velké
slavnosti.
Kult sv. Mikuláše pronikl na Západ z Východu. Východní církev
uctívala sv. Mikuláše od 6. století, v 8. století byl kult zaveden
v Rusku a od 10. století začalo uctívání sv. Mikuláše pronikat do
západoevropských zemí. Oslavy jemu věnované byly v Evropě
odjakživa bujaré. V našich zemích měly mikulášské radovánky
masopustní ráz ještě v 18. století a v maškarních průvodech byli
často až čtyři Mikulášové, které doprovázeli čerti, andělé a řada
bizarních masek. Církev sice taškařice neschvalovala, ale omezila
se jen na výzvy, aby alespoň mládež nebyla strašena. Snad proto,
že Čechy nejsou velké a začátkem prosince ještě není moc sněhu,
chodil u nás Mikuláš pěšky. Aby se mu lépe šlapalo po zamrzlých
cestách, opíral se o velkou biskupskou berlu.
Dalším svátkem, který byl kdysi velmi oblíben a jedním
z nejhezčích, byl svátek sv. Lucie. Zemřela 13. prosince roku
304 mučednickou smrtí pro svou víru a od té doby si křesťané
připomínají její památku. Ženy i mladá děvčata se převlékaly za
lucky, zahaleny do bílé plachty, vlasy schované pod plachetkou,
obličej pokrytý vrstvou sádla a mouky a chodily dům od domu.
Den sv. Lucie byl ženským svátkem, všude platil přísný zákaz
předení lnu, proto neposlušné přadleny byly luckami potrestány. Za
jejich námahu byly odměňovány malými dárky. Jejich oděv míval
v jednotlivých krajích specifické zvláštnosti. Nejstarší písemná
zpráva o nich pochází z roku 1804 a zaznamenal ji J. J. Ryba (17651815), autor české mše vánoční. Ještě před první světovou válkou
patřily lucky k běžnému vánočnímu koloritu vesnic. Dříve byla
se dnem sv. Lucie spojena i řada magických praktik. Vesničané
věřili, že o tomto dni se scházejí čarodějnice, aby kuly pikle a
škodily dobrým křesťanům. Sv. Lucie byla považována za mocnou
ochranitelku před jejich kouzly a čárami.
Nejnavštěvovanějším místem čarodějnických setkání o svátku sv.
Lucie v zemích Koruny české býval prý mystický vrch Radhošť
v Moravskoslezských Beskydech, který byl od pradávna opředen
mnoha pověstmi. Mělo to být sídlo slovanského boha Radegasta,
boha slunce, války a vítězství, bylo by to o něm také dlouhé
povídání, takže raději také až někdy příště…
V Itálii, své vlasti, svátek sv. Lucie, byl od středověku spojen
se světelným průvodem a lidovými slavnostmi. I dnes je o jejím
svátku všude slyšet hymny na oslavovanou světici.
Druhou vlastí, kde sv. Lucie zdomácněla, se stalo Švédsko.
Svátek světel, jak se zde Luciinu dni říká, je jedním z největších
národních svátků. Písemně doložen od roku 1780, symbolizoval
konec dlouhých temných nocí a ozařoval cestu malému Ježíškovi.
Štědrý den - 24. prosinec, je posledním dnem adventu. Dodnes
o tomto dni někteří věřící v souladu se starými křesťanskými
tradicemi dodržují přísný půst. Dříve si lidé odpírali po celý
den jídlo a nápoje, večeře pak byla sice bohatá, ale sestavena
z postních pokrmů. Byla to oběť Bohu a zároveň poděkování
za nejcennější dar, který dal lidstvu v podobě svého syna. Proto
se 24. prosinci říkalo Štědrý den. O tomto dni museli být bohatí
k chudým štědří. Žebrákům se rozdávala almužna, čeleď a děti
dostávali dárky, koledníci si odnášeli výslužku. Štědrý den začínal
v některých zemích strojením vánočního stromku. U nás zvyk
stavění vánočního stromku zdomácněl až v 19. Století, poprvé jako
o běžném vánočním zvyku pražské noviny o něm psaly až v roce
1843.
Zvyk stavění jesliček byl mnohem starší než strojení stromečků.
Betlémy měly své místo vedle oltářů v kostelech, ve světnicích
chudých lidí, ve vesnických chalupách, měšťanských domech i
šlechtických palácích.

Od raně křesťanských dob přetrvávaly na mnoha místech o
Štědrém dnu ohlasy bujných a rozmařilých pohanských oslav
zimního slunovratu. Pro věřící nebylo lehké vítat tento den tiše
a důstojně a postit se. Půst končil až s východem první večerní
hvězdy. Aby se děti držely o Štědrém dni co nejdéle od pamlsků,
slibovali jim rodiče za odměnu zlaté prasátko anebo je strašili zlou
Perchtou, o ní také ale až příště… Málokdo si dnes uvědomuje, já
nejsem výjimka, že křesťanské vánoční zvyky jsou ohlasem starých
předkřesťanských obyčejů, které přetrvávaly ještě dlouho do doby
středověku. Mnoho vánočních zvyků, které dnes považujeme za
projev lidové křesťanské víry, pochází z doby, kdy na našem území
vládla keltská kultura a druidové přinášeli oběti bohům, obývajícím
posvátné háje a vodní toky. Z doby Keltů se přes sítko času do
dnešních dnů dochovala víra ve zlaté prasátko, magie jmelí, zdobení
vánočního stromečku, pálení purpury na kamnech, připravování
obřadního vánočního pečiva a snad i pojídání vánoční ryby. Keltové
samozřejmě neslavili o Vánocích narození syna boha, ale zimní
slunovrat jako vítězství boha Slunce nad Zimou, zrození nového
života a pokoření smrti. Zimní slunovrat připadal na dobu kolem
21. prosince a Keltové o tomto dni zapalovali ve svých obydlích
posvátný oheň. V anglosaských zemích se dodnes dochoval zvyk
pálení vánočního polena, jehož zapalování bylo pro Kelty velkým
obřadem. Poleno muselo hořet 12 dní a od něho se pak zapalovaly
všechny ohně v domě. Očistili se tak od bolesti a nemocí loňského
roku. Zuhelnatělé kousky vánočního polena se používaly jako
amulety proti bleskům, požárům a živelným pohromám. Vida, teď
už rozumím a odkud to přišlo, proč manželova babička zastrkávala
vyhaslé uhlíky z vánočních polen do krovu chalupy, mělo chránit
obydlí před ohněm! Stejně jako v křesťanství, byla noc z 24. na
25. prosince jednou z nejdůležitějších nocí roku. Přezdívalo se jí
mateřská noc a síly země se prý probouzely a ovlivňovaly osudy
smrtelníků. Proto se o této noci čarovala budoucnost, (rozkrojené
jablko, házení střevíčků, lití olova). Obřady „pohanské“ magie se
nakonec staly součástí křesťanských Vánoc.
České Vánoce? Vařilo se, peklo se, na Štědrý den od časného
rána praskal v peci a kamnech oheň, připravovala se štědrovečerní
večeře. Mezitím co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti,
přinesl hospodář tajně stromeček a ustrojil ho. Jinde se stavěly
betlémy. Lidé se od rána postili, aby viděli „zlaté prasátko“, které
bylo příslibem přečkání zimy ve zdraví a v dostatku.
S první hvězdou si rodina sedla k slavnostně prostřenému stolu
s bílým ubrusem, večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka
na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré co přinesl i za to co
vzal. Vánoční menu?? Mísa s hrachem – klíček hrachu má podobu
kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i
zlém. Hospodyně odebrala po lžíci pro každé z domácích zvířat.
Teprve až po té, podle vážnosti a stáří si nabírali ostatní. Po hrachu
se podávaly polévky pro sílu, nechyběla ani bramboračka a rybí;
čočka, aby byly peníze; houbový kuba, neboli černý kuba od
pohanských dob patřil k obřadním jídlům a má zajistit v novém
roce bohatou úrodu; masitý pokrm nebo ryba pro radost. Naposledy
se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj,
nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití.
Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti ozdobený
stromeček. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali
koledy.
Někde však stromeček neznali anebo ho považovali za německý
zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle.
O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Lidé se scházeli v kostele na
půlnoční bohoslužbu, kde vedle oltáře stály jesličky, a zvuk varhan
doprovázel hlasy zpěváků. Postupně se přidávali všichni ostatní.
Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus.
Už je to více než sto padesát let, co si lidé vzájemně přejí krásné a
šťastné svátky prostřednictvím papírových kartiček neboli vánoční
pohlednice. První blahopřejné lístky byly údajně vydány ve Skotsku,
ale jsou o jejich vzniku i jiné teorie. Zdobil je nápis Příjemné svátky.
Vytiskla je v roce 1841 tiskárna Charlese Drummonda v Edinburgu.
Ať už je otcem první vánoční pohlednice Charles Drummond,
Henry Cole nebo baron Raphael Tuck, obohatila viktoriánská
Anglie lidstvo nejen o kriket a ragby, ale i o novou tradici rozesílání
vánočních pohlednic. Příkladu Anglie následovalo zanedlouho
carské Rusko. Po polovině 19. století se vánoční pohlednice staly
vyhledávaným předmětem sběratelského zájmu.
V českých zemích se ještě kolem roku 1900 prodávaly převážně
pohlednice s německy psanými nápisy. Přestože si vánoční přání
opatřena českými nápisy získávala stále větší oblibu, německý jazyk
vytlačila z blahopřání až v roce 1918.
A ještě na závěr… Vánoce bez dárků by pro mnohé z nás nebyly
těmi pravými Vánocemi. Není snad nic tajemnějšího, než když si
pomaloučku otevíráme dárkový balíček, protahujeme momenty, než
ho konečně rozbalíme a uvidíme, čím jsme byli obdarováni. Nemám
ráda dárkové karty právě z tohoto důvodu, není v tom to vánoční
tajemno. Krásná myšlenka vánočních dárků se v dnešní době
častokrát proměňuje v povinnost uspokojit téměř za každou cenu
neustále vzrůstající nároky a sehnat všechno z dlouhých seznamů
adresovaných Ježíškovi anebo Santa Clausovi. Skutečná radost jako
by se vytrácela a vystřídala ji únava a smutek. Ano, častá realita
po hodinách shánění, nakupování i vystátých frontách. Karel Čapek
kdysi poznamenal: „… v tom právě je zvláštní zázračnost dárku,
že radost z něho přesahuje jeho cenu. Přeju všem, aby dávali a
dostávali jen … šťastné dárky, třeba byly sebelacinější.“
Krásné vánoční svátky přeji nám všem a zase někdy příště..
Naďa Humlová - Vánoce 2020
***

Nokturna ve městě

Zomrel Janko Kosiba

Dňa 28. októbra 2020 obehla v našej
20 ročník bude pokračovat
slovenskej a českej komunite (i na Slovensku)
virtuálně od února 2021.
veľmi smutná správa. Srdce Jána Kosibu sa
První tři akce pod jménem Vrcholné ukázky náhle zastavilo a navždy odišiel z tohto sveta
z Českých oper s komentářem prof. Iaina pred dovŕšením sedemdesiatky.
Scota budou v neděli 28.února, 7. března a
14. března vždy v 16 hodin. Pro posluchače,
pro které není nedělní termín výhodný,
budou internetová vysílání opakována vždy
v pondělí odpoledne. Upřesníme hodinu sledujte nás na www.nocturnesinthecity.com
a na www.zpravy.ca (www.spravy.ca). Jelikož
používáme Zoom přes Classi lectures, bude
účtován malý poplatek za prezentaci.
Doufáme, že tento pokus o pokračování
Nokturen ve městě bude úspěšný. Další
akce Vám oznámíme během prvních měsíců
příštího roku a doufáme, že od léta budeme
moci již produkovat koncerty živě. Na
podzim máme naplánována vystoupení
housllisty Ivana Ženatého, Radky Hanákové
(Golbergovy variace od J.S.Bacha ),
Zemlinského kvarteta, Joe Musila a ČeskoSlovenský dixieland.
Těšíme se na vaši účast a podporu
M.K.
***

Nehádžme perly sviniam!

Píše sa vraj kdesi v Biblii. Múdry odkaz
ktoréhosi z Apoštolov. Aleš sa však tejto
múdrej rady vôbec nedržal. Jednoducho verí
v ľudí. Keď som emigroval do Kanady mal
som naivné ilúzie o emigrantoch. Obdivoval
som ich odvahu spáliť za sebou všetky mosty a
väzby v starej vlasti. Vytriezvel som pomerne
rýchlo spoznávajúc československú komunitu
v Toronte. Bol to pre mňa celkom šok, keď
som sa stretával s elitou krajanov združených
vo všakovakých organizáciách, spolkoch či
cirkviach. Mnohí z týchto ľudí sa mi videli
ako nie celkom mentálne vyvinutí. Usúdil
som, že chyba je asi vo mne. Potom som
spoznal Aleša, ktorý v tom období redigoval
dvojtýždenník Nový domov. A prišiel pád
socializmu v ČSSR. Aleš sa vybral do Prahy,
napriek ostrému nesúhlasu MMI (vydavateľ
Nového domova). A tak pred takmer tridsatimi
rokmi začal vydávať svoje noviny. Aby
komentoval krajanské dianie a informoval
o kultúrno spoločenských udalostiach v
Toronte a inde v Kanade. A aby nastavil
zrkadlo komunite. Ani krivé ani láskavé.
Jednoducho zrkadlo, čo sa nie vždy stretlo
s pochopením slaboduchých jedincov ba aj
celých kolektívov. Aleš to vydržal celých
30 rokov. Teraz konči a ja som hrdý nato, že
ho poznám a mám ho rád. A svine z nadpisu
naďalej nič nechápu a spokojne si krochkajú.
Ivan Znášik
***

Poznámka: Citovaný výrok se nachází v
Evangeliu podle Matouše v Kázání na hoře (kap.
7, v. 6) a zní v kralickém překladu: Nedávejte
svatého psům, aniž mecte perel svých před svině,
aťby snad nepotlačily je nohama svýma a obrátíce
se neroztrhaly vás… Ivanův příspěvek je zajímavý,
ale trochu mne připomíná jednoho torontského
faráře od sv. Václava z druhé poloviny osmdesátých
let, který v kázání těžce kritizoval farníky, kteří
nechodili na Služby Boží. Bohužel to však říkal
těm, kteří seděli v lavicích, zatímco absentéři
chyběli a tak se o jeho kritice nedozvěděli. A tak
nevím, jestli se Ivanova kritická slova dostanou k
těm, kteří spokojeně chrochtají a nic nechápou, ale
co kdyby, pak by platilo jiné slovenské pořekadlo:
Trafená hus zagága…
Aleš Březina
***
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Fiddler’s Dell Bar & Grill
Fully Licensed
Family owned & operated since 1954
European & Canadian Cuisine

Slovak and Szegedin Goulash with Dumplings,
Fried Cheese, Schnitzel, Jaeger Schnitzel,
Chicken Paprikash, Perogies.
and many more items on the menu.
Mon. Wed. Wings Night & Daily Specials
20 Domestic & Imported Beers on Tap.
Pilsner Urquell, Czechvar.

Janko prežil krásny tvorivý život, v ktorom
rozdával všetko, čo naše komunity potrebuju.
Svojim krajanom v komunitách pôsobil
radosť a kultúrnu pohodu tak, ako to dokáže
len málokto. Takých ľudí ako bol Janko, veľa
nie je. Odpočívať na večnosti sa mu bude
určite kľudne a spokojne, jeho práca tu
skončila, narobil sa dosť... Pre nás ostatných,
čo zatiaľ ostávame na tomto svete, je jeho
nečakaný odchod hlboko nepochopiteľný.
Je to ako v jednom dialógu slovenských
protagonistov Lasicu a Satinskeho:” Človek
žije, žije a potom umrie, umrie.”
Láďa Soudek
***

Watch all Sporting Events on 6 TVs.
Heated Patio with TV.
781 Annette Street @ Jane Street
Toronto ON M6S 2E4
Jozef Karol Tel. 416 767 8882

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁŽE

Seznam dárců na tiskový fond

Akuna 50.00
Bečka - Lee Jarmila 8.00
Bia Otto 8.00
Bílý Marek 28.00
Bumbala Vladimír 8.00
Deutsch – Hana a Paul 100.00
Freund John 60.00
Gabánek John 50.00
Huml Naďa 8.00
Kabelík Vladimír 30.00
Kalina R. 20.00
Kašpar Drahoslava 23.00
Kupisz Eva 100.00
Lepka I. 22.00
Locher Radmila 3.00
Mikulash Karol 3.00
Mrázová Hana 7.00
Navrátil Anna L. 36.00
Newman Dan 6.94
Nikel Liba 3.00
Novotný Lubomír 12.00
Peichl Libuše 20.00
Polášek G 14.00
Schonberg Michal O. 24.00
Sherriff Barbara 3.00
Smutný Milan 26.00
Stelzl Barbora 9.00
Striteský V. 25.00
Šuchma Miloš 8.00
Svoboda Aleš & Táňa 41.00
Synek Eva 38.00
Tochor Eva 8.00
Tománek Edita 10.00
Tróbl Zdenek 14.00
Vacek Jan 32.00
Viezner Erica 14.00
Wild Zdenka 8.00
Zatowkaniuk Olga 19.00
***

Dětský pohled 				

Uhlová kresba

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.ca

e-mail: gabankova@paintinggallery.net

History/Books
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130 let od narození lékaře a politického vězně Karla Kocha
V letošním roce to bylo 130 let, kdy se 29. června v Náměšti nad
Oslavou narodil Karel Koch. Známý lékař, univerzitní pedagog,
filantrop, účastník odboje, politický vězeň a exulant. Na 24. ledna
2021 pak připadne 40 let od odchodu této významné osobnosti.
Tuto významnou a nedoceněnou osobnost chce přiblížit veřejnosti
grantový projekt „Průmysl a umění: opomíjené regionální
osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku
Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty
a designéry“ (program Národní kulturní dědictví, NAKI II), jehož
řešitelem je Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Projekt se
zaměřuje na čtyři osobnosti (rodiny) a vychází se z projektu Aš po
Užhorod z roku 2018, konanému ke 100. výročí Československa).
Výstupem projektu bude ve druhé polovině roku 2022 výstava v
Bratislavě a katalog, informace budou i na vlastní internetové stránce.
Předmětem výzkumu je vztah architekta Dušana Jurkoviče a Karla
Kocha, jejich dílo a životní osudy, které se střetly s oběma totalitami.
Letošní situace nám znemožnila vykonat cestu do Toronta, za účelem
návštěvy krajanských i kanadských institucí a navázání kontaktu s
pamětníky a příbuznými, a tak bychom chtěli touto cestou krajanskou
komunitu v Kanadě požádat o spolupráci na zmapování životních
osudů Karla Kocha, zejména během jeho pobytu v exilu. Můžete

Na přelomu 20. a 30. let si nechal vybudovat soukromé sanatorium,
které neslo jeho jméno. Podíleli se na něm architekti Dušan Jurkovič
a Jindřich Merganc, projektant Otmar Klimeš, stavitel Jozef Berný a
zahradník Josef Mišák. Součástí tohoto velmi moderního sanatoria byla
i půlhektarová zahrada. V Bratislavě byl členem řady spolků a zasloužil
se o vybudování areálu Zemského spolku pro péči o zmrzačené na
nás kontaktovat na e-mailu (v závěru článku).
Slovensku na Patrónce koncem 30. let (školské zařízení je zde doposud).
Medailon Karla Kocha
Byl autorem několika odborných a filozofických knih (např. Příručka
Po gymnáziu v Brně chtěl studovat námořní akademii v Pule, ale
úrazového lékaře, Lékař Anonymus, Slovo má lidskost) a dále
onemocněl malárií. Rok strávil na Vysokém učení technickém, aby
knihy Justícia o odboji během Slovenského státu, přednášel, publikoval
poté, v letech 1911-1917, vystudoval v Praze a ve Vídni medicínu.
v tisku a vystupoval v rozhlase.
Během studií byl aktivním sportovcem a rozhodčím v Morendě - klubu
Za 2. světové války byl účastníkem odboje (skupina občanského
Moravská Slavia Brno (fotbal, lední hokej, rychrobruslení).
odboje Justícia byla velmi aktivní na celém Slovensku a spolupracoval
Ve Vídni sloužil za války v nemocnici jako voják. Po krátkém intermezzu
ponejvíce se skupinou Flóra; dvakrát na několik týdnů zatčen).
v brněnské nemocnici odešel na výzvu svého pedagoga, prof. Stanislava
Sanatorium bylo zabaveno a lékařská praxe mu byla prakticky
Kostlivého, do Bratislavy. Zde v letech 1919-1938 působil na Lékařské
znemožněna.
fakultě Univerzity Komenského jako pedagog (1923 docent, 1927
Po válce ve dnech 6.–8. dubna 1945 zvolen starostou Bratislavy (za
mimořádný profesor) a zároveň v univerzitní nemocnici. Jako Čech
demokratický odboj, za KSS Ján Rob-Poničan), odstoupil na dalším
byl z univerzity v prosinci 1938 propuštěn.
zasedání a vrátil se obnovit zničené sanatorium.

Roku 1948 bylo Kochovo sanatorium prodáno zdravotní pojišťovně,
transakce ale byla anulována a sanatorium zabaveno – stalo se
porodnicí pro okres Bratislava – vidiek. „U Kocha“ se rodilo do roku
2008. Tehdy byla budova jako nevyhovující uzavřena a privatizována.
Po rekonstrukci roku 2011 slouží opět jako sanatorium. Zahrada je
od přelomu 80. a 90. let pro veřejnost uzavřena, od roku 2008 bez
jakékoli péče a její dendrologický význam byl velmi znehodnocen.
O její záchranu se snaží nezisková organizace Národný trust, která
v ní od roku 2007 pořádá prohlídky v rámci Víkendu otvorených
parkov a záhrad.
Koch pracoval jako lékař na urologické klinice. Dne 8. ledna 1951
byl zatčen, držen a vyslýchán ve vazbě a vyšetřován v rámci tzv.
Akce Monaco (vykonstruovaná špionáž ve prospěch francouzského
konzulátu v Bratislavě). Ve dnech 17.–20. června 1951 byl odsouzen
Státním soudem v Bratislavě v procesu Juraj Dlouhý a spol. na
doživotí za velezradu a špionáž (předseda senátu Karel Bedrna; ten
mimochodem pracoval jako soudce i době Slovenského státu). Původně
mu byl navržen trest smrti (ten byl 8. listopadu 1951 vykonán na
pracovníkovi konzulátu Juraji Dlouhém a někdejším velkostatkáři
Vladimíru Veleckém).
V letech 1951–1964 byl vězněn na řadě míst Československa, v pevných
věznicích i v táborech pro nesvobodné pracovní síly (Bratislava,
Mírov, Ročov, Plzeň, Ostrov, Olomouc, Leopoldov, Ilava, Rtyně v
Podkrkonoší), 30. ledna 1964 byl propuštěn podmíněně na zkušební
dobu 5 let. Ač měl v době amnestie v květnu 1960 více než polovinu
trestu za sebou a bylo mu 70 let, nebyl účastníkem amnestie a netýkala
se ho ani amnestie roku 1962. Soudně rehabilitován byl až po roce 1989.
Dne 7. dubna 1968 se účastní v Domě lodníků v Bratislavě ustavující
shromáždění organizace politických vězňů 50. let ze Slovenska –
Slovenská organizace na ochranu lidských práv (SONOĽP).
Po 21. srpnu 1968 emigruje s druhou manželkou Josefinou a synem
Jánem Kellenem a jejich dvěma syny do Kanady, kde na přelomu
60. a 70. let Karel Koch stojí v Torontu v čele spolku bývalých
československých politických vězňů. Roku 1971 byl památníkem Jad
Vašem oceněn jako Spravedlivý mezi národy.
Josef Halla – jhalla@vsup.cz
***

Právník Jaroslav Horký a publikace Pražané ve světě

JUDr. Jaroslav Horký
V listopadu jsem obdržel dvě knihy sedmi
komiksů s názvem Pražané ve světě. První v
češtině, druhá v angličtině. Předmluvu napsal
profesor historie a mezinárodních vztahů na
Bostonské univerzitě Igor Lukeš, který je
zároveň honorární konzul České republiky
v Bostonu. Právník Jaroslav Horký, který
spolupracuje se Satellitem 1-416, je také jedním
z hlavních sponzorů nadace Czechoslovak
Taks, která si vzala za úkol, aby si zejména
mladší generace uvědomily, že svoboda není
automatická, že cesty k úspěchu bývají trnité a
vydlážděné tvrdou prací, Je zde sedm příběhů.

Úvodní kapitola je věnována krasobruslařce
Áje Vrzáňové. Narodila se 16. května 1931 v
Praze a na Olympijských hrách ve Sv. Mořici
v roce 1948 obsadila páté místo. Vrchol její
kariéry patří do let 1949-1950, kdy získala
stříbrnou medaili na ME v Miláně a pak zlatou
medaili na MS v Paříži. Zlatou medaili získala
rovněž i na ME v Oslo a na MS v Londýně.
Po tomto úspěchu se rozhodla nevrátit do
Československa a v roce 1950 požádala v
Anglii o politický azyl. Dalších sedmnáct
let působila jako sólistka ledních revue Ice
Follies a později v Ice Capades. V roce
1969 se provdala za Čechoameričana Pavla
Steidlera a sama podnikala. Stala se majitelkou
slavné newyorské restaurace. V komiksové
knížce se dovíme, že mládí trávila v Janských
Lázních na lyžích, ale v době Protektorátu
byly Krkonoše nedostupné a tak se její zájem
soustředil na Zimní stadion na Štvanici, kde se
začala věnovat krasobruslení. Je zde i o jejím
pozdějším úspěšném podnikání v New Yorku,
kde do její restaurace chodily slavné osobnosti
jako Jiří Voskovec, Ferdinand Peroutka, Miloš
Forman, Paul Newman, Woody Allen, ale i
Donald Trump. Do Prahy se vrátila až v roce
1990. Od Václava Klause dostala medaili v
roce 2004 medaili Za zásluhy II. stupně.
Další kapitola je věnována Janu Drábkovi,

který žije nyní ve Vancouveru. Narodil se v
roce 1935. Vystudoval na jihu Spojených států.
Pracoval pro Svobodnou Evropu. Rok strávil
v jižní Indii, pak se usadil ve Vancouveru,
kde se živil jako učitel, novinář a především
spisovatel píšící anglicky i česky. Po sametové
revoluci odešel do Československa, kde působil
v diplomatických službách v Keni a v Albánii.
Později se vrátil opět do Vancouveru.
V knize jsou rovněž i příběhy Rudolfa
Frimla (1879-1972), legendárního hudebního
skladatele a jednoho z nejtalentovanějších
klaviristů, který žil od roku 1904 v New Yorku.
Později se přestěhoval do Los Angeles. Rád
cestoval po světě a vracel se do své vlasti. Do
Austrálie se dostaneme s Antonínem Šponarem
(1920-2002) profesionálním cyklistou a
lyžařem v kapitole Čech, který naučil klokany
lyžovat. Další část knihy se jmenuje Inženýr v
zemi antilop. Petr Vavruch žije v jižní Africe od
roku 1969 a je předním odborníkem na výrobu
maziv, olejů, kovoobráběcích a hydraulických
kapalin. JAR měla však stinnou stránku,
dlouholetou vládu národní strany a rasistický

režim apartheidu, s nímž se Vavruch nemohl
smířit, a aktivně podporoval politickou opozici.
Umělci jsou zastoupeni Tajemnou múzou
surrealismu Marií Čermínovou - Toyen (19021980), která pocházela z pražského Smíchova,
většinu života strávila v Paříži. Od mládí se
bouřila proti konvencím, chtěla se osvobodit
od své rodinné minulosti a vzdát se ženské
role, proto vystupovala pod pseudonymem
Toyen. Již v šestnácti letech odešla z domova
na Jadranský poloostrov Korčula, kde se
seznámila se svým uměleckým partnerem
Jindřichem Štýrským.
Kniha je zakončena opět ve Spojených
státech, kde žije Tomáš Šedivý, který založil
firmu Tomsed Corp. Začal vyrábět turnikety,
točité dveře, bezpečnostní rámy a vrata pro
využití v multikinech, sportovních halách, v
bankách a na letištích.
Z komiksové knížky se tedy dovíme spoustu
novinek nejen o lidech, které známe, ale o
některých, jejichž jména slyšíme poprvé.
Aleš Březina
***

December 3, 2020

Přibylo lidí v nouzi, kteří
zvoní na naši faru

Jonatan Hudec, evangelický farář, Mladá Boleslav.

„Covid mi změnil život pracovně. Musel jsem změnit styl toho, co dělám.
Zrušila se všechna setkávání s lidmi, kostel při první vlně zel prázdnotou
a zeje znovu. Nejdřív jsem se pustil do pořádání archivu a začal jsem
hodně telefonovat se členy sboru, respektive s těmi, u kterých jsem se
domníval, že by se mohli cítit opuštění.
Začal jsem od nejstarších, ale překvapilo mě, že někteří nijak zvlášť
vyděšení nebyli. Působili na mě statečně. Tedy samozřejmě ne všichni.
Někteří se báli i vyjít z domu. U mladších lidí jsem naopak cítil dost
velký respekt.
Samota byla asi první otázka, na kterou jsem se v těch telefonátech
ptal. „Jste s někým v kontaktu? Potřebujete nakoupit? Potřebujete další
podporu? Mám se zastavit? Nebojím se a duchovní služby jsou povolené.“
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Krásné svátky a mnoho úspěchů v roce 2021!
Přeje

Mnoholetá zkušenost v podnikání!
Máte zájem koupit, prodat, pronajmout byt,
rodinný nebo činžovní dům, či pozemek
v Torontu a okolí - v Kanadě,
v Praze a okolí v České republice
anebo
v Sarasotě a okolí na Floridě v USA?

Jonatan Hudec Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Většinou ale lidé z opatrnosti o osobní návštěvu nestáli.
Celkově mi většina nepřipadala tak opuštěná, jak jsem čekal. Možná je
starší generace více zvyklá trávit čas o samotě a sama se o sebe postarat.
Jednou za týden je přijde zkontrolovat potomek a zbytek zvládnou.
Některým ze starších jsem musel také vyvracet různé dezinformace. Štvalo
mě, jaké nesmysly lítaly všude kolem. Ty řeči, že jistě není náhoda, že
pandemie zasáhla západní svět, že nevíme, zda to spustili Číňané, nebo
Američané… Takovému spiknutí pár lidí věřilo.
S novou situací jsem se vyrovnával po svém. Hledal jsem způsoby, abych
taky mohl aspoň trochu mezi lidi. Doma máme pět dětí, se kterými to bylo
náročné. Naštěstí jsme se mohli o domácí výuku dělit s manželkou. Ale
mám-li být upřímný, domácí vyučování mě hrozně štvalo už od prvního
zavření škol. A myslím, že štvalo i naše děti. Bylo náročné skloubit
rozvrhy, aby se podělily o dva notebooky. Ohlídat, aby byl každý v čase
svého předmětu online, je náročné i dnes.
Protože mám jako otec pěti dětí dodávku, nabídl jsem mladoboleslavské
organizaci Luma, která pomáhá lidem v nouzi, že jim budu dovážet
potraviny. Tím jsem z karantény občas utekl. Skočil jsem do dodávky,
jel do potravinové banky do Prahy, naložil dvě palety jídla a vezl je do
Lumy nebo do střediska Naděje.
Občas bylo nutné dojet na odlehlá a zanedbaná místa. Třeba do romského
ghetta do Žebic jsem vezl pitnou vodu. V té době byli místní odkázáni
na převařenou bahnitou vodu ze špinavého potoka. Tímhle putováním
jsem se setkal se spoustou zajímavých, obětavých lidí a koronakrize mě
dostala do míst, kam bych se v životě asi nepodíval.
Na faře máme také sklad potravin a hygienických potřeb, které tu
dlouho ležely. Nabídl jsem je také organizaci Luma a hned se našlo
využití v trochu zanedbaném bloku domů v Benátkách nad Jizerou. Na
dvorku jsme tehdy stáli v rouškách trochu vyjukaní – byl zrovna zákaz
shlukování více lidí – a z okolních vchodů vycházeli zvědavci převážně
z romských rodin. Majitel objektu je pak vyvolával a my jsme jim podle
počtu přihlášených lidí vydávali základní potřeby jako toaletní papíry.
Byl to hezký i adrenalinový zážitek.
Lidé si pro pomoc samozřejmě průběžně chodili i k nám na faru. Už na
jaře se tu začala objevovat řada z těch, kterým jsem kdysi nějak pomohl.
Třeba přišla paní se čtyřmi dětmi, že brzy skončí na ulici, protože jí
dobíhá nájemní smlouva. Tu jsem nakonec asi na pětkrát stěhoval do
nezkolaudovaného prostoru na kraji Boleslavi.
Bylo to s ní náročné, protože má problémy s pitím. Štvalo mě, jak to
celé neschopně zorganizovala. Půl dne nechala ve vedru samotné děti
hlídat věci na chodníku, zatímco vysedávala v původním bytě a já s pár
schopnějšími pomocníky nosil a vozil.
Mnozí sociálně slabší měli problémy celé léto a žádosti o pomoc postupem
času zase houstnou. Těch, kteří zvoní u dveří fary, že se ocitli v nouzi,
přibývá. Snažím se je ale upozorňovat, že nejsme organizace, která umí
pomoc poskytnout strukturovaně a organizovaně. Že nejde o to, jednou
začas jim dát balík jídla.
Často jsem jen slyšel: „Já mám ještě kamarádku, je na tom zle, tak vám
ji sem taky pošlu.“ Za chvíli došla paní s kočárem a prosbou o pomoc.
Na tohle je ale potřeba sociální pracovník, někdo, kdo ví, jak situaci
konkrétních lidí řešit komplexně. Teď pomalu přichází zima a za pár
týdnů budou mrazy. Ne že bych na to, co přijde, čekal s hrůzou, ale
musíme se na to i u nás připravit. Protože ti, kdo dosud žili ze dne na
den, se na horší časy moc připravit ani nemůžou, a asi skončí odkázáni
na různé formy pomoci. Osobně se nebojím, asi díky jarní solidaritě
pomáhajících. Tahle doba nás všechny bude něco stát a měli bychom
přijmout fakt, že se budeme muset v lecčems uskromnit. Nejspíš se začne
dost propouštět a pak budeme jako společnost muset začít hledat cesty,
jak nepomáhat jen takhle nahodile a živelně jako na jaře. Už to nepůjde
stylem, že přijdu, zazvoním u fary a něco dostanu.
Myslím ale, že zkušenosti z první vlny mohou dnes posloužit v té druhé.
Tehdy se kromě mnohých trhlin ukázala i síla všemožných záchytných sítí
a části naší společnosti. Věřím tedy, že se podaří najít dobré způsoby, jak
lidem, kteří by záchytnou sítí propadali, lépe pomoci. Na druhou stranu
počítám s tím, že zvonících u fary ještě přibude, a až zásoby dojdou,
pokusím se zase nějaké sehnat. I okamžitá pomoc mi dává smysl.“
Renata Kalenská Deník N, zaslala Pavla Matysová
***

Rádi Vám poskytneme profesionální služby.
Neváhejte nás kontaktovat:

Lubo Spisak, M.A

RAH RE. INC.
895 Don Mills 202
Toronto, M3W 1W3
Direct: 416 456 8922
Email: lubohomes@gmail.com
www.lubohomes.com

Frank Hanečák FRI, CRB
HANEX GROUP s.r.o.
Karla Englise 2,
150 00 Praha 5
Mobil: +420 602 234 444
Email: frank@hanex.cz
www.hanex.cz
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Evropská liga

Slavia-Beer Ševa 3:0 (2:0)

Slavia má novou hvězdu! Je to devatenáctiletý Senegalec
Abdallah Sima, který přišel do Slavie z Táborska. V krátké
době dal v Evropské lize tři branky a při tom mu byla
čtvrtá v 85. minutě odepřena a byla označena jako vlastní
gól Twita. Sima vyniká výskokem rychlostí i herení
inteligencí a spolu s Oscarem, Traurem a Olayinkou tvoří
základ cizinecké legie ve Slavii. Slavii stačilo ve čtvrtek
pouze remízovat, ale sešívaní nenechali nic náhodě. Sima
zahájil skóre utkání v 31. minutě po centru Kuchty, kdy
dokázal vyskočit neuvěřitelně vysoko a přehlavičkovat
izraelského brankáře Levitu. Druhou branku připojil o pět
minut později Stanciu střeou po zemi. Slavia kontrolovala
během utkání hru a nedovolila svému soupeři ani jednou
vystřelit. Spolu s Leverkusenem je na čele skupiny C s
12 body, zatímco Nice a Beer Ševa uzavírají tabulku.
***

Lille OSG-Sparta 2:1 (0:0)

O deseti vedli a senzaci měli na dosah. Fotbalisté pražské
Sparty však na ni nedosáhli. V utkání 5. kola skupiny H
v Evropské lize nakonec prohráli v Lille 1:2 a přišli o
naději na postup. Vedoucí gól zápasu vstřelil Ladislav
Krejčí mladší, skóre pak otočil střídající Turek Yilmaz. V
64. minutě však přišla o svého nejzkušenějšího obránce
Čelůstku, který v rozmezí tří minut inkasoval dvě žluté
karty a byl vyloučen.Pořadí ve skupině H po 5. kole: 1.
Lille 11, 2. AC Milan 10, 3. Sparta 6, 4. Celtic Glasgow 1.
***

Gent-Liberec 1:2 (0:1)

Liberec bude Gent strašit nejspíš hodně dlouho.
Sebevědomý belgický tým Severočechy podceňoval,
jenže Slovan ho po výhře 2:1 obral i podruhé o všechny
body a ve skupině L skončí před ním na třetím místě.
Branky: 59. Jaremčuk - 32. Mara, 55. Kačaraba.
***

Česká Fortuna liga

9. kolo: Slavia-Brno 1:1 (0:0) Slávisti se s nováčkem
opět trápili. Po remíze s Pardubicemi, ztratili dva body i
s Brnem. Hosté již ve 4. minutě nastřelili Fouskem levou
tyčku Kolářovy branky. Teprve v 68. minutě střídající Sima
překonal hlavou výborného Flodera v brance Brna. Když
již se zdálo, že o utkání je rozhodnuto vystřelil z dálky
Štěpanovský, jeho střelu ještě Kolář vyrazil na roh, ale po
následném rohu Šural dvě minuty před koncem vyrovnal
na 1:1.
Teplice-Sparta 0:1 (0:0) Sparta se vítězstvím v Teplicích
přiblížila na dva body vedoucí Slavii. Jedinou branku
zaznamenal v 65. minutě Lukáš Juliš. Trenér Hejkal tak
nesplnil ultimatum od vedení klubu, že musí získat proti
Spartě tři body.
Budějovice-Plzeň 0:0 Plzeňským se ani tentokrát nepodařilo
zvítězit, přestože měli během utkání značnou převahu.
Zlín-Karviná-Zlín 0:2 (0:2) Fotbalisté Zlína zvítězili v 9.

kole první ligy v Karviné 2:0 a po třetí výhře za sebou se
posunuli na páté místo neúplné tabulky.
Slovácko-Opava 3:1 (3:1) O výsledku utkání bylo
rozhodnuto již po půlhodině, pak zde bylo šedesát minut nudy.
Branky: 14. Hofmann, 24. Sadílek, 27. Petržela - 29. Holík.
Příbram-Mladá Boleslav 2:1 (0:1) Hosté vedli od 28.
minuty Škodou, ale Příbram otočila skóre Voltrem a Vávrou
v druhém poločase.
V pátek
Pardubice-Olomouc 1:1 (0:0) Pardubicím zřejmě Ďolíček
sedí. Ani tentokrát neprohrály, ačkoliv vyrovnával Huf až v
devadesáté minutě. Vedoucí branku Olomouce dal Nešpor
v 62. minutě.
Zápasy Ostrava-Liberec a Jablonec-Bohemians byly
odloženy.
abe-sport.cz
***

Fortuna liga - Česko

1. Slavia
2. Sparta
3. Olomouc
4. Plzeň
5. Zlín
6. Slovácko
7. Pardubice
8. Jablonec
9. Liberec
10. Karviná
11. Bohemians
12. Budějovice
13. Ostrava
14. Boleslav
15. Teplice
16. Brno
17. Opava
18. Příbram

9
9
9
9
9
8
9
8
8
9
8
9
7
9
9
9
9
9

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

2
0
3
2
0
2
2
1
1
3
1
4
2
2
0
3
2
2

0
2
1
2
4
2
3
3
3
3
4
3
3
5
7
5
6
6

27:3
24:13
15:8
19:12
13:11
13:8
10:11
12:8
13:10
9:13
11:11
11:17
10:7
11:15
9:18
8:19
7:21
7:24

23
21
18
17
15
14
14
13
13
12
10
10
8
8
6
6
5
5

Slovensko na ME

December 3, 2020

O třetím soupeři české fotbalové reprezentace v základní
skupině ME je rozhodnuto. Český tým si kromě již
dříve známých soupeřů Anglie a Chorvatska zahraje se
Skotskem, které ve finále baráže zvítězilo v Srbsku po
penaltách 5:4. V normální hrací době i po prodloužení
skončil duel 1:1. Právě se Skotskem začnou Češi 14.
června v Glasgow základní skupinu D. Skoti hráli na
evropském šampionátu naposledy v roce 1996.
Ostatní výsledky: Maďarsko v Budapešti dvěma góly
v závěru porazilo Island 2:1. Srbsko sice vyrovnalo v
Bělehradě v 90. minutě Jovičem se Skotskem na 1:1, ale
v penaltovém rozstřelu neproměnil Alexandar Mitrovič
a Skotsko zvítězilo v přestřelce 5:4. Severní Makedonie
zvítězila v Tbilisi brankou Panděva 1:0 a utká se s
Nizozemskem, Ukrajinou a Rakouskem.
***

Výsledky slovenské ligy

2. 12.: Sereď-Dunajská Streda 1:0. 29. 11.: SenicaSlovan Bratislava 0:3, Trenčín-Sereď 1:0. 28. 11.:
Ružomberok-Nitra 3:0, Trnava-Dunajská Streda 0:2,
Žilina-Pohronie 2:1.
***

Fortuna liga - Slovensko

1. Slovan
15
2. Dun. Streda 15
3. Žilina
15
4. Z. Moravce 15
5. Ružomberok 15
6. Trnava
15
7. Sereď
15
8. Nitra
15
9. Senica
15
10. Trenčín
15
11. Michalovce 15
12. Pohronie 15

11
11
9
5
5
6
4
5
4
3
3
1

2
2
1
5
5
2
6
3
3
5
4
8

2
2
5
5
5
7
5
7
8
7
8
6

37:9
37:16
37:23
26:18
20:21
18:19
17:23
16:28
15:29
17:28
12:31
18:25

35
35
28
20
20
20
18
18
15
14
13
11

Liga národů: Česko postupuje,
Slovensko sestupuje
Česko-Slovensko 2:0 (1:0)

Radost Čechům a žal Slovákům přineslo závěrečné
střetnutí druhého ročníku Ligy národů. Šilhavého
tým totiž vyhrál federální derby již počtvrté v řadě a
díky tříbodovému zisku za vítězství 2:0 a výpomoci
fotbalistů Izraele, kteří v souběžně hraném střetnutí
porazili 1:0 Skotsko, si zajistil góly Součka a Ondráška
nejen prvenství ve skupině a prémii ve výši 30 milionů
korun, ale i postup do první divize mezi evropskou elitu.
Slováci naopak po dnech naplněných euforií z postupu
na EURO zažili v Plzni kruté vystřízlivění. Prohra je
totiž odsoudila k sestupu do třetí divize. Vedoucí branku
českého výběru vstřelil hlavou v 17. minutě Souček. Po
přestávce zvýšil na 2:0 Ondrášek.

Česko-Izrael 1:0 (1:0)

Vítěznou branku zaznamenal již v 7. minutě Darida po
akci Jankta, Ondráška a Coufala. A když deset minut
před koncem zahrál Elhamed v souboji s Kopicem
nesmyslně rukou, což sudí posoudil jako změření
brankové příležitosti a ukázal mu červenou, museli se
svěřenci rakouského kouče Ruttensteinera smířit s tím,
že v deseti už na vyrovnání nedosáhnou. Zvlášť, když si
dvě minuty před koncem poradil Vaclík i s nepříjemného
střelou Zahaviho.

Slovensko-Skotsko 1:0 (1:0)

Jedinou branku zápasu Slovensko - Skotsko vstřelil v
Trnavě v 32. minutě záložník Ján Greguš. Bývalý hráč
Jablonce se prosadil tečovanou střelou zpoza vápna.
***

Liga národů - Skupina B 2

1. Česko
2. Skotsko
3. Izrael
4. Slovensko

6
6
6
6

4
3
2
1

0
1
2
1

2 9:5
2 5:4
2 7:7
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Sev. Irsko-Slovensko 1:2 (1:1, 0:1)

V těžkém utkání v Belfastu zvítězilo v prodloužení
Slovensko nad domácím Severním Irskem 2:1. Vedoucí
branku Slovenska, hrajícího v bílých dresech vstřelil
v 17. minutě Juraj Kucka, když George Seville velice
špatně odhlavičkoval míč, Juraj Kucka využil rychlosti a
překonal domácího brankáře Peacocka Farella střelou k
tyči. Slovensko bylo lepší v prvním poločase, ale v závěru
utkání se nechalo zatlačit do defenzivy. Dvě minuty před
koncem normální hrací doby Paddy MacNair proběhl
po pravém křídle a jeho přízemní střelu si srazil Milan
Škriňar do vlastní branky. V 110. minutě Jonny Evans
neodehrál dobře míč, toho využil čerstvý Michal Ďuriš a
opět střelou k pravé tyči rozhodl utkání. Slovensko čeká
na šampionátu Polsko, Španělsko a Švédsko.

Poděkování za dlouhodobou
spolupráci,
hezké Vánoce
a zdraví v roce 2021
přeje

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedinečné služby

Jak prodat dům nebo kondo?
Rosti Brankovský, který má hodně zkušností s prodejem,
to může udělat za vás.
Jak koupit dům nebo kondo?
Když vidíte inzerát nebo nápis Dům na prodej,
Rosti Brankovský vám ho může ukázat.

Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/917-2241
www.brankovsky.com * e-mail: rostibr@gmail.com
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