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Lucy in the Sky with Diamonds
Název písniãky od Beatles není zcela pﬁesn˘, i kdyÏ se
v jedné verzi hovoﬁí také o lodi na ﬁece. Spí‰e bych
pouÏil titulek Lucie na vodû s medailemi. Podobnû jako
u Beatles se jedná o zajímavou postavu; pﬁi‰la do
Kanady pﬁipravit zdej‰í olympioniky pro OH v Riu de
Janeiru v roce 2016. Jak jiÏ to b˘vá, olympiáda ãas od
ãasu profituje z jiné ‰piãkové události, z MS v kopané,
které bude v Brazílii v roce 2014. Nûkdy je tomu naopak
jako tomu bylo v Mexiku v roce 1968 a 1970 ãi v
Západním Nûmecku 1972 a 1974. Zatímco v‰ak pro
fotbalisty je olympiáda okrajovou záleÏitostí, pro jejich
chud‰í pﬁíbuzné je úãast na OH pohádkov˘m snem.
Stále jsou sporty, kde závodníci zÛstávají amatéry, kde
korupce je‰tû nezapustila koﬁeny, kde závodníci musí
studovat nebo chodit do práce, kde musí myslet na
zadní koleãka. Stále jsou sporty, kde trenéﬁi vedle péãe
o své svûﬁence chodí do zamûstnání.
Nepﬁekvapí nás, kdyÏ vidíme Ïenu jako trenérku
Ïenského fotbalového nebo hokejového t˘mu, trenérku
v atletice, ale trenérku pﬁi veslování ãi kanoistice
nevidíme ãastokrát. Vlastnû jsem si pﬁi setkání s Lucii
RadoÀovou uvûdomil, jak málo toho o vodních sportech
víme. Bylo pro mne i pﬁekvapením, Ïe si Kanaìané
zvolili pro své nadûje ãeskou trenérku.
Pﬁi setkání na stanici metra, jsme chvíli postávali vedle
sebe. Nechtûl jsem oslovovat mladou Ïenu, která byla
soustﬁedûná do své práce na poãítaãi a ona mûla
podobné zábrany se mnou. Nakonec asi po pûti
minutách jsme se osmûlili a já se koneãnû dovûdûl, jak
se Lucie dostala do Kanady.
„·est let jsem dûlala pﬁi zamûstnání trenérku v Praze.
Jinak jsem byla manaÏerkou v hotelu na Kampû. MÛj
svûﬁenec Josef Dostál vyhrál juniorské MS v roce 2011
a letos v Lond˘nû získal na ãtyﬁkajaku bronzovou
medaili. âást m˘ch svûﬁencÛ ode‰la do Dukly mezi
dospûlé a po pÛlroãní pauze na radu dvojnásobného
olympijského vítûze Martina Doktora jsem se podívala
po nûãem v zahraniãí. První nabídka pﬁi‰la z Nového
Zélandu, ale to mnû pﬁipadalo pﬁíli‰ daleko. Martin mnû
v‰ak doporuãil Kanadu a kdyÏ pﬁi‰la nabídka z
Mississaugy, tak jsem ‰la do konkurzu pûtadvaceti
zájemcÛ z celého svûta. Byli tam nûjací Maìaﬁi,
Jihoameriãani, ale dÛleÏité bylo pﬁinést jakési
rozpracování celoroãní pﬁípravy. Podstatné také bylo,
jaké jsem mûla jako trenérka doposud v˘sledky.
Následovalo deset pohovorÛ pﬁes internet v angliãtinû.“
ABE: Jak jste se dostala k angliãtinû?
LR: Dnes jiÏ nejde vystudovat filozofickou fakultu bez
angliãtiny. Já jsem tam studovala maìar‰tinu a srb‰tinu
a také jsem studovala v Budape‰ti práva. Nikdy jsem
v‰ak pﬁedtím nebyla del‰í dobu v anglicky hovoﬁící
zemi. Pracovala jsem v‰ak v hotelu, kde byla angliãtina
na denním poﬁádku. Sv˘m zpÛsobem pro práci v Kanadû
je dÛleÏitá i francouz‰tina, protoÏe nûkteﬁí závodníci
jsou z Quebeku.
ABE: Jak na vás pÛsobilo anglické prostﬁedí v
Kanadû?
LR: Ze zaãátku jsem z toho byla nesmírnû unavená.
Je nûco jiného komunikovat v cizím jazyku a nûco
jiného je v cizím prostﬁedí Ïít. Nebyla jsem zvyklá hned
reagovat. Moje trenérská práce je na motorovém ãlunu.
Navíc je tam pomûrnû hodnû dûtí, které se stále ptají a

Lucie Radoňová s bronzovým Josefem Dostálem

vy musíte rychle odpovídat. Zajímala by mne zku‰enost
tﬁeba hokejistÛ, kteﬁí museli také naskoãit do rozjetého
vlaku.
ABE: âlovûk se ani nemusí mnoho zajímat o vodní
sporty, aby vûdûl základní rozdíl mezi veslováním
a vodáctvím, ale jak byste vodáctví rozdûlila dále…
LR: Klasické rozdûlení je na divokou a klidnou vodu.
Dále se pak obû disciplíny dûlí na kanoe a kajak. Kanoe
má pádlo s jedním listem a mÛÏe b˘t single kanoe a
double kanoe. Kajak má dvoulisté pádlo a existuje
kromû singlu a dvojkajaku i ãtyﬁkajak. MÛj bratr napﬁíklad
jezdí na kanoi.
ABE: Pocházíte tedy z vodácké rodiny?
LR: Nikoliv, zaãínala jsem s atletikou v Nymburku, ale
v dûtství jsem si pﬁetrhla vazy v kolenû. Tatínek se znal
s nûk˘m, kdo trénoval vodáky a ten mu ﬁekl, Ïe to pﬁi
vodáctví nevadí. Pozdûji jsem zjistila, Ïe se koleno
namáhá v kajaku více neÏ pﬁi atletice. Bratr mne
následoval. Dostala jsem se dokonce i do reprezentace.
Nejprve jsem jezdila v single kajaku, ale sen kaÏdého
závodníka je dostat se do ãtyﬁkajaku. Nikdy jsem v‰ak
nevidûla ve sportu smysl Ïivota. Daleko více mne
bavila historie a literatura. Zajímalo mne studovat
literaturu v neznámém jazyce, coÏ se mi splnilo v
Budape‰ti. Na sportu mne pﬁitahuje zase disciplína a
kanoistika je navíc tvrd˘ sport. Líbí se mi individuální
sporty. ZáleÏí hodnû na vÛli, na psychice. Zajímá mne
i to, jak se ten závodník vyvíjí. Pepu Dostála jsem
trénovala od dvanácti let. Podaﬁilo se mi vytvoﬁit
tréninkovou skupinu, která spolu trávila voln˘ ãas. To,
Ïe dûti mají rády sport a prostﬁedí, v kterém jsou a to je

dÛleÏitûj‰í neÏ v˘sledky na olympiádû. JestliÏe rodiãe
nedrÏí urãité hodnoty, pak dûti se také nemají o co opﬁít.
V individuálním sportu se dá velice tûÏko podvádût.
Nûco jiného je asi ‰piãkov˘ fotbal. Pﬁesto asi i prÛmûrn˘
ligov˘ fotbalista musí mít dost velk˘ talent.
ABE: Jak je dÛleÏitá Ïivotospráva?
LR: Sport je dÛleÏit˘, aby dûti mûly nûjak˘ ﬁád a aby
pro nû platila nûjaká pravidla. Mladí lidé je mají rádi.
Pﬁekvapilo mne, kdyÏ jsem pﬁi‰la do Kanady, jak málo
se tady na nûco takového dbá a jak zde chybí jakékoliv
vedení. K tûm pravidlÛm patﬁí i to, kdy se chodí spát.
JestliÏe se ráno trénuje od ‰esti, tak se nemÛÏe jít spát
pozdûji neÏ v deset. Na soustﬁedûní se nejedí
hamburgery a hranolky, ale dokonce si celá skupina
sama vaﬁí, coÏ dûlají i ‰piãkoví kanoisté. Závodníci jedí
hodnû ovoce, zeleniny, vaﬁí si tûstoviny a r˘Ïi. Hodnû
se jí maso v‰eho druhu a ryby. Mohou pít i obãas pivo
po veãeﬁi, ale Ïe by ‰li paﬁit, to se nestává, to by vás to
rychle semlelo. Já osobnû víno nepiji vÛbec.
ABE: ¤ada ‰piãkov˘ch sportovcÛ dokáÏe drÏet
Ïivotosprávu bûhem své závodní kariéry, ale pak
se stane, jako tﬁeba u veslaﬁe Kozáka, Ïe skonãí a
pak je to, jak ﬁíkáte, semele…
LR: Oni si velice ãasto ﬁeknou, teì to skonãilo a
koneãnû to rozbalím a pak to zase bude dobr˘, ale ono
to jiÏ nikdy potom nebude dobr˘, protoÏe vypadnou ze
zabûhnutého reÏimu. Jediná cesta je znovu se vrátit k
tomu sportu. Sport je návyková vûc a vy neumíte Ïít
jinak. Obzvlá‰tû zde v Kanadû je vidût, kolik lidí
rekreaãnû sportuje. Bûhá, plave, jezdí na kole. V
âechách nebyli lidi zvyklí sportovat neorganizovanû,
pﬁed rokem 1989 nebyly stezky pro horská kola, nebyly
podmínky.
ABE: V Kanadû prakticky kanoistika v televizi
neexistuje…
LR: A pﬁi tom nejlep‰í kajakáﬁ je Kanaìan Adam van
Koeverden a zde je vodácká tradice daleko vût‰í neÏ v
Evropû, protoÏe je tu mnoÏství jezer. Závody se prakticky
nekonají na ﬁece nebo na moﬁi, takÏe tady je ideální
prostﬁedí pro tento sport. Velká tradice je v Novém
Skotsku, kde bylo MS v roce 2009, a pﬁí‰tí rok bude MS
juniorÛ zde v Londonu.
ABE: Budete tam mít nûjakého závodníka?
LR: Starám se o nejlep‰í kanadsk˘ dvojkajak, oba
závodníci jsou z Mississaugy. Jeden chlapec je z
Ukrajiny (Anatolij Mikhailetskij) a druh˘ je stoprocentní
kanadsk˘ indián (Keir Johnston). Práce s ním je velice
zajímavá i z mimosportovního pohledu. Díky tomu
mohu nahlédnout do jeho Ïivota, indiánsk˘ch tradic,
kuchynû. Nedávno byl svátek Díkuvzdání a oni mají
tﬁeba odli‰ná jídla. I fyziognomicky vypadá trochu jinak;
je drobnûj‰í, je neuvûﬁitelnû vytrval˘, je to typ buldoka.
ABE: Co jste vidûla z Kanady, kromû Ontaria?
LR: Nové Skotsko a Quebek, kde je tento sport nejvíce
roz‰íﬁen˘. Zde je naprosto bûÏné, Ïe závodníci z
Quebeku nemluví anglicky. Z toho dÛvodu reprezentaãní
trenér musí ovládat oba jazyky.
ABE: Mohla byste popsat na jaké vzdálenosti se
jezdí závody kanoistÛ a kajakáﬁÛ?
LR: Obojí se jezdí na 1km, 500 metrÛ a 200 metrÛ. V
Lond˘nû se poprvé jel sprint na 200 metrÛ. Pro trenéry
Pokračování na str. 4
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Nová sokolská sezóna:

Kalendáﬁ

Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

www.kalendar.zpravy.ca

od 16:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stﬁedu
od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek: 905/838-5269

Slovak House - Slovak Infocentre
8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Churches

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

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby: nedûle
v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní správce: Rev.
Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-5272, fax: (416)
516-5311.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont. L4Z
3J3. Slovenská om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.:
8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická:
Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan:
E. Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak
Evangelical Lutheran Church of St. Paul)
1424 Davenport Rd., Toronto, Ont. M6H 2H8.
Tel.: 416/658-9793. Rev. Ladislav Kozák,
BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv. Marie
(Slovak Greek Catholic Church of St. Mary)
257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7. Tel.
416/531-4836. BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30
slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an Tóth.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 9.12. ve 13 hod., 24. 12
(16:30 hod.), 6.1., 10.2., 17. a 29. 3. v 13 hod.
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers Church);
BohosluÏby pouze anglicky-nedûle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce:
Rev.Margaret Hassler, Pastor, e-mail
mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin. Streda 18:00. Duch. správce: Jiﬁí
Macenauer St. Adalbert R.C. Mission, 464
Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. listopadu a 22. prosince v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 24. listopadu a 22. prosince v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 25.
listopadu a 23. prosince v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.
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Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416
jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ
slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané
a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.

14.-27. 11.
Festival evropského filmu
The Royal Cinema
608 College St. - Torongo
***
24. 11. (so) 10:00
Bazár 2012
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
24. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
1., 8., 15., 22. 12 (so)
Vianoãné trhy
Golden Phesant
733 Lakeshore E.
Mississauga, On
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503
***
2.12. (ne) 13:30
Vianoãn˘ koncert
Ján Vaculík & Collegium Musicum
Kostol sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
2.12. (ne) 14:00
Mikulá‰ská nadílka na Masaryktownu
***
8.12 (so) 18:00
Rockové vianoce
Event Direct
505 Queensway E., Unit # 2
Mississauga
***
9.12. (ne) 11:00
Tradiãní vánoãní trhy
na Masaryktownu
***
9.12. (ne) 14:00
Engagements
Eclectic Jazz Violin Ensemble
Kvartet Edy Vokurky v Rotundû
Scarborough Civic Centre
***
14.12. (pá) 19:00
Oblíbená vánoãní veãeﬁe
v restauraci Praha na Masaryktownu
***
15.12. (so) 18:00
Zabíjaãka v Golden Phesant
733 Lakeshore E.
Mississauga, On
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503
***
31.12. (po) 19:00
Silvestr na Masaryktownu
Restaurace Praha
***
2013
27. 1. (ne) 17:00
Iain Scott a Jiﬁí Bûlohlávek
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava -496 Gladstone Ave.
***
24. 2. (ne) 17:00
Anna Betka - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava-496 Gladstone Ave.
***

Jak vyjdeme v roce 2013
# 1. - 10. 1. 2013
# 2. - 24. 1. 2013
# 3. - 7. 2. 2013
# 4.. - 21.2. 2013
# 5. - 7. 3. 2013
# 6. - 21. 3. 2013
# 7. - 4. 4. 2013
# 8. - 25. 4. 2013
# 9. - 23. 5. 2013
# 10. - 20. 6. 2013
# 11/12. - 18. 7. 2013
# 13. - 15. 8. 2013
# 14. - 5. 9. 2013
# 15. - 26. 9. 2013
# 16. - 17. 10. 2013
# 17. - 7. 11. 2013
# 18. - 28. 11. 2013
# 19/20. - 19. 12. 2013
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Josef âermák oslavil
88. narozeniny
Ná‰ spolupracovník Josef âermák se doÏil
15. listopadu 2012 osmdesáti osmi let. I my
se pﬁipojujeme k ﬁadû gratulantÛ z celého
svûta, kteﬁí mu popﬁáli pﬁes CzechFolks.com
Plus. Najdeme zde pﬁíspûvky od lidí z
Austrálie, ze ·védska, od Blanky Kube‰ové
ze ·v˘carska, od konkurence z Nového
domova, od Vladimíra Cíchy z Vancouveru,
od generálního konzulátu v Torontu, od âSSK
z Edmontonu a od mnoha dal‰ích pﬁátel. Z
mnoha gratulací citujeme alespoÀ jednu, od
Ládi Kﬁivánka z Montrealu: Mil˘ pane
âermáku, dnes ráno jsem nemohl uvûﬁit, Ïe
slavíte jiÏ 88. narozeniny. Proto i já Vám
pﬁeji hlavnû pevné zdravíãko aspoÀ do stovky,
stále stejnou vitalitu, je‰tû mnoho úspûchÛ na
prknech Nového divadla, a v neposlední ﬁadû
je‰tû mnoho pûkn˘ch ãlánkÛ na CF+ a v
torontském Satellitu. Vy mÛÏete b˘t záﬁn˘m
pﬁíkladem, Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t “mladíkem”
pomalu do stovky.
KdyÏ se podívám na nûkteré na‰e spoleãné
montrealské známé (o nûkter˘ch jsem zde jiÏ
psal), ãlovûk se nestaãí divit jejich elánu. Ing.
Václav Pavelka, ve sv˘ch 100 letech pﬁedal
pﬁedsednictví na‰eho Klubu seniorÛ
mlad‰ímu nástupci, Anka Votická v 99 letech
vydala francouzsk˘ pﬁeklad její knihy, ná‰
velk˘ prÛmyslník Ing. Karel Velan ve sv˘ch
94 letech je‰tû chodí dennû do práce a vede
svÛj podnik, kter˘ má poboãky na nûkolika
kontinentech, a téÏ kaÏdé ráno udûlá sv˘ch 50
klikÛ. “Nejmlad‰í” Oliãka Nováková,
pﬁedsedkynû na‰ich seniorÛ, ve sv˘ch 90
letech vydala knihu, a je‰tû i letos plavala
kraula v ﬁekách ãi jezerech a dokonce i v
oceánu. TakÏe jste v dobré spoleãnosti.
Srdeãnû zdraví Láìa Kﬁivánek.
A co na to Josef âermák? Odpovûdûl pﬁes
stejn˘ internetov˘ server: âlenÛm redakce
CzechFolks.comPlus, Daniele Olszové,
Václavu Îídkovi, Marii Zieglerové; pﬁátelÛm
Irenû Vo‰tové a Milo‰i Baﬁinkovi; autorÛm
OhlasÛ: Milanu Dubskému, Milanu
Richtermocovi, Janû Reichové, Evû
StﬁíÏovské, Ctiradu Pankovi, Ing.Olze
Janíãkové, Tomá‰i Záﬁeckému, Ivanu
Kolarikovi, Jaroslavu Kovaﬁíãkovi, Luìku
Ëopkovi, Láìovi Kﬁivánkovi, Jitce
Vykopalové, Alenû a Ludvíku MartinÛ,
Eduardu Svûtlíkovi, Blance Kube‰ové,
Vladimíru Vondráãkovi, Martû Urbanové,
Generálnímu konzulátu âeské Republiky,
Lubomíru Novotnému, âeskému a
Slovenskému SdruÏení v Edmontonu,
Vladimíru Cíchovi, Martinû Roe, ZdeÀku
Fi‰erovi, Vûﬁe Kohoutové, Jaroslavû
Jeslínkové, George Formandlovi, Petru
Kohoutovi, Evû Rydrychové, Josefu Krámovi,
Olze Nisterové, Barbaﬁe Semenovové: vﬁelé
díky za blahopﬁání a ohlasy, které mû
zpokornûly do wolkerovského ladûní (“stanu
se men‰ím a je‰tû men‰ím, aÏ budu nejmen‰ím
na celém svûtû”), a které bych nevymûnil ani
za Nobelovu cenu (obávám se, Ïe nebudu mít
pﬁíleÏitost, abych to dokázal…)!
Vá‰ Josef âermák
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
22. 11. 2012 v 22:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
13. 12. 2012
Uzávûrka: 6. 12. 2012

Toronto

Evanjelick˘ a. v. cirkevn˘ zbor
sv. Pavla v Toronte,
na 1424 Davenport Rd. (na kriÏovatke Dufferin Str.)
vás srdeãne poz˘va

na Vianoãn˘ koncert
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

v prvú adventnú nedeºu 2. decembra 2012 o 13:30.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

V programe bude úãinkovaÈ
spevák Ján Vaculík
spolu s domácim Collegium
Musicum Toronto.

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

Príìte aj vy medzi nás spoloãne
osláviÈ prichádzajúceho Pána.
Vstupné je $10.00.

V nedûli 9.12. ve 14:00
mÛÏete vidût

Engagements
Eclectic Jazz Violin Ensemble

Kvartet Edy Vokurky
v Rotundû Scarborough Civic Centre
V sobotu 15.12. v 18:00
se koná

Zabíjaãka v Golden Phesant
733 Lakeshore E., Mississauga, On

Volejte:
Patrik Severa 905/781-9374 nebo Jan Kosiba 905/812-5503

âesk˘ generální konzulát
Czech General Consulate
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 5852496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

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

5,03 CDN $
19,87 Kã
1,28 CDN $
0,78 EURO
1,00 CDN $
1,00 US $

Universal Currency Converter - 19. 11. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 19. 11. 2012

19,99 Kã
25,53 Kã
19,99 Kã
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Lucy in the Sky with Diamonds
Pokračování ze str. 1

Populární restaurace s ãeskou a evropskou kuchyní
je po rekonstrukci

to znamená zmûnu pﬁístupu k závodÛm. Pﬁedtím se jel závod kolem ãtyﬁ minut, teì
se jede kolem 40 vteﬁin. ZáleÏí na tom, v které jede závodník dráze. Celkem je devût
drah. Nejlep‰í je prostﬁední - pátá a pak se postupuje ke kraji.
ABE: Jak dlouho mÛÏe kanoista nebo kajakáﬁ vydrÏet ve ‰piãkovém sportu?
LR: Kajakáﬁi asi vydrÏí o trochu déle, protoÏe pohyb je rovnomûrn˘ na obû strany.
Kanoisti jsou jednostranní, podobnû jako hokejisti. Jak vezmou pádlo, tak ho drÏí
pak cel˘ Ïivot. Buì nalevo nebo napravo. Jedná se o jednostrannou zátûÏ a je to
tûÏk˘ silov˘ sport. Kajakáﬁi mohou soutûÏit do 35-40 let.
ABE: Jaká je finanãní motivace?
LR: Jedná se o chud˘ sport, prakticky amatérsk˘. Odmûna je pouze v seriálu
Svûtového poháru a vítûz dostává tak kolem ãtyﬁ tisíc dolarÛ. U nás máme dva velké
kluby, Univerzitní klub a Dukla. V Dukle, pokud se vám daﬁí a máte dobré olympijské
v˘sledky, tak mÛÏete na tom b˘t docela dobﬁe. Pokud vstoupí do armády, jsou dobﬁe
finanãnû zabezpeãení. V âechách jsou peníze na závodníky, zatímco zde je víc
penûz na trenéry.
ABE: Pﬁed vámi je soustﬁedûní na Floridû. Kolik tam jede závodníkÛ?
LR: Na soustﬁedûní bude celkem osm t˘mÛ z celé Kanady. Jedu tam se sv˘m
t˘mem, ale budou tam závodníci z Reginy v Saskatchewanu, z Quebeku, z Nového
Skotska i z Britské Kolumbie.
ABE: Jak vypadá zimní pﬁíprava?
LR: Bûh, posilovna, nûkdy i dvakrát dennû. Plavání. A v Mississauze máme
pádlovací bazén. MÛÏe se tedy trénovat i v zimû. Druh˘ bazén je v Trois Rivieres
v Quebeku.
ABE: Je spousta legend, ohlednû sexu, jak to vypadá u ‰piãkov˘ch závodníkÛ?
LR: Asi by se mûli pﬁed vrcholnou soutûÏí sexu vyh˘bat. Proto se dûlají soustﬁedûní,
kdy jsou pod kontrolou trenérÛ.
ABE: Dopink?
LR: Tím, Ïe je kanoistika vytrvalostní sport, tak dopink existuje. Pokud je nûkdo
pﬁistiÏen, mûl by pro nûj existovat zákaz ãinnosti. Pravidla jsou jasnû nastavená.
Pokud si nûkdo seÏene právníka, aby mohl jet na olympiádu, pak je to nefér vÛãi
závodníkÛm, kteﬁí si úãast vybojují poctivû. Jsem ráda, Ïe mÛj bratr si vybojoval
úãast na olympiádû férov˘m zpÛsobem, pﬁestoÏe byl váÏnû nemocen. Nakonec
skonãil pát˘, ale je lep‰í b˘t ãestnû pát˘ neÏ s dopinkem získat medaili.
ABE: Jak byste tedy hodnotila pﬁípad cyklisty Lance Armstronga?
LR: Tam bych úplnû zru‰ila dopingové kontroly. Nechala bych závodníky, aÈ si
dûlají, co chtûjí. Není pﬁece normální, aby cyklisti jeli tﬁi t˘dny 250 km do kopce. Je
jasné, Ïe kaÏd˘ z nich nûjak podporuje v˘konnost. Nechápu, proã kdyÏ ho nechytli
tehdy, proã to vytahují teì, kdyÏ je mu skoro ãtyﬁicet.
ABE: A jak to tedy bude v Brazílii?
LR: Problém je, Ïe je stále ménû míst pro kanoistiku. To nezáleÏí na národních
svazech, ale na tom, jak MOV pﬁidûluje kanoistice stále ménû a ménû míst a díky
tomu, Ïe se na olympiádû objevuje stále více odvûtví, ub˘vá prostor pro klasické
olympijské sporty. Dal‰í problém je v tom, Ïe má b˘t zastoupen v kaÏdé disciplinû
kaÏd˘ kontinent. Pﬁi tom kanoistika v Africe, kromû JAR, je na nízké úrovni.
Olympijské hry jsou politickou záleÏitostí a Mezinárodní kanoistická federace je
velice slab˘ orgán, kter˘ si nechal vnutit závod na 200 metrÛ místo závodu na 500
metrÛ. Jednotlivé národní federace to odmítly, ale pﬁesto se to uskuteãnilo. Dal‰í
takovou skuteãností je, Ïe Ïeny nejezdí na kanoi, ale pouze na kajaku. Pouze zde
v Kanadû je tomu jinak. Je to dost pﬁirozené, protoÏe je to jednostrann˘ sport.
Kanada v‰ak vytvoﬁila politick˘ tlak, aby se tento sport dostal na olympiádu. Právnû
se to zﬁejmû prosadí, ale nebude to ve prospûch sportu a kanoistiky.
Nedá se ãekat, Ïe kanadská média by psala palcov˘mi titulky o ãeské trenérce
kanadsk˘ch kajakáﬁÛ, ale moÏná za ãtyﬁi roky pﬁi televizních pﬁenosech o Lucii
usly‰íme a bylo by jen dobﬁe, kdyby to bylo v souvislosti s nûkterou olympijskou
medailí. Pak by mohla zaznít písniãka Lucy in the Sky with medails.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***

znovu v provozu:
sedm dní v t˘dnu od 10 hodin ráno!
V úter˘ a ve stﬁedu je otevﬁeno do 22 hodiny.
Od ãtvrtka do soboty mÛÏete zÛstat aÏ do 23 hodin.
Kromû jídla si mÛÏete objednat i plzeÀské pivo!

Lucie s bratrem Jaroslavem Radoňem na OH v Londýně
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Pan továrník
Jedná se o pana Ludvíka Prokopa Dietze,
kterému od roku 1890 patﬁila ve Vokovicích
prosperující továrna na ‰amotové a hlinûné
zboÏí. A nebyl to jen tak obyãejn˘ pan
továrník, angaÏoval se v mnoha dal‰ích
oborech a zﬁejmû byl jednoznaãnû
uznávan˘m odborníkem. Jeho jméno bylo
ovûnãeno mnoha tituly a funkcemi jako
napﬁíklad císaﬁsk˘ a c. k. komerãní rada,
pﬁedseda praÏského odboru svazu
rakousk˘ch prÛmyslníkÛ, ãlen vedení
âeské spoﬁitelny, místopﬁedseda spolku
pro zkou‰ení a pﬁehlíÏení parních kotlÛ pro
âechy v Praze, ãestn˘ ãlen mnoha dal‰ích
vûdeck˘ch a humánních spolkÛ a dokonce
i královsk˘ dvorní rumunsk˘ dodavatel.
Jeho Ïenou byla Anna Pieckova dcera
velkoprÛmyslníka, mûli spolu ãtyﬁi syny
Karla, Arno‰ta, Rudolfa a Pavla. V‰echny
jejich dûti se postupnû zapojily do stejného
oboru tj. keramického. Jako oficiální
oznaãení továrny se uvádûlo ústﬁedí Praha
II, DláÏdûná 2, továrna Vokovice, Husova
ul. 38, v˘roba mosaikov˘ch desek,
nástûnn˘ch vlysÛ, kameninov˘ch rour,
‰amotov˘ch cihel. V pﬁipojeném
následujícím popisu se lze seznámit s
historií vzniku uvedené vokovické továrny
a urãitû to v Ïádném pﬁípadû nepostrádá
na zajímavosti.
Vokovice.
Chamotte
und
Thonwaarenfabrik Wokowitz bei Prag
Mathilde
Pulkrabek-Továrna
na
chamottové a hlinûné zboÏí Vokovice u
Prahy Mathilde Pulkrabek. Zápis firmy
13.7.1882. Majitel Mathilde Pulkrábek.
V˘maz firmy dne 14.3.1889.
Chamotte - und Thonwaarenfabrik
Wokowitz bei Prag Em.Conrath, Továrna
na chamottové a hlinûné zboÏí Vokovice u
Prahy. Majitel Emanuel Conrath, zápis firmy
dne 14.3.1889. Emanuel Conrath,

narozen˘ 1835, bytem v Praze v ãp. 1004II, pﬁíslu‰n˘ do Kamenického ·enova,
opovûdûl 2.6.1889 Ïivnost vedlej‰ího
závodu vokovické továrny. V˘maz
proveden 27.1.1890 pro zanechání
Ïivnosti.
Wokowitzer
Chamotte
und
Thonwaarenfabrik L.P.Dietz, Vokovická
továrna na chamotové a hlinûné zboÏí
L.P.Dietz. Zápis firmy 27.1.1890 u OS
Praha. Majitel Ludwig Procop Dietz. Zápis
poboãného závodu Praha (vzorkovny)
30.10.1890. L.P.Dietz zemﬁel 22.4.1906,
podnik vedla prozatímnû vdova Anna Dietz,
zápis této zmûny 17.5.1906.
Vokovická továrna na chamotové a hlinûné
zboÏí L.P.Dietz, Vokovicer Chamotte - und
Tonwaarenfabrik L.P.Dietz od 1925. Od
1.1.1919 osobnû ruãící spoleãník Karel
Dietz, komanditisté Anna Dietz, Arno‰t
Dietz, Rudolf Dietz a Pavel Dietz.
Rejstﬁíkov˘ poﬁádek obnoven zápisem
nového znûní firmy 27.2.1925. V˘maz
nûmeckého znûní firmy 6.10.1948 z moci
úﬁední. Po zavedení národní správy za
úãelem likvidace byla v˘roba v˘mûrem
ministra prÛmyslu 5.10.1949 zastavena.
V˘maz firmy 16.8.1955
O tom jak byla továrna perspektivní svûdãí
mimo jiné i objeven˘ ãláneãek v pﬁíloze
Národních listÛ k ãíslu 163 ze dne
14.6.1908, vydané u pﬁíleÏitosti Jubilejní
v˘stavy v Praze.
V pavilonu keramiky zasluhuje za zmínku
kolekce Vokovické továrny na ‰amotové a
hlinûné zboÏí L.P.Dietz v Praze. Závod
tento povznesl bûhem 25letého svého
trvání v˘robky své co do provedení i jakosti
na tak vysok˘ stupeÀ dokonalosti, Ïe
vokovické dlaÏdice a nástûnné obkládaãky
poÏívají po zásluze v˘borné povûsti nejen
v tuzemsku n˘brÏ i za hranicemi ﬁí‰e. Na

Translations
hlavním slandu Vokovické továrny zﬁízena
dlaÏba a nástûnn˘ obklad z mosaikov˘ch
dlaÏdic a nástûnn˘ch flísen, které
seskupeny neobyãejnû vkusnû, na zpÛsob
v˘klenkÛ v harmonick˘ celek, pﬁedstavují
originální, vzne‰enû se presentující entré.
V ústﬁedí keramického pavilonu vystavují
„Vokovice“ dílem v proveden˘ch dlaÏbách,
dílem v nástûnn˘ch rámech jemné dlaÏdice
mosaikové, které vynikají zvlá‰tnû pﬁesn˘m
tvarem a vkusn˘mi moderními vzory.
RovnûÏ na dekoraci hlavní fasády pavilonu
mají Vokovice znaãn˘ podíl na obkladech
vesmûs povûtrnosti vzdorujících.
Representují se tam vhodnû umístûn˘mi
asi 4 metry vysok˘mi, vícebarevn˘mi a
zlacen˘mi ornamenty. Ty pﬁedstavují na
ten ãas nejvyspûlej‰í keramické sgrafitové
práce jakoÏto specialitu vokovické v˘roby.
Vokovická továrna je podnik, kter˘ díky
svému v˘bornému ﬁízení technickému i
obchodní agilnosti, rok od roku vzrÛstá.
Dokladem neobyãejné v˘konnosti závodu
jest, Ïe zaﬁízen na denní v˘robu 400
ãtvereãních metrÛ rÛzn˘ch dlaÏdic a o
v˘borné jakosti jeho v˘robkÛ svûdãí velik˘
export i zámoﬁsk˘.
V dobû jubilejní v˘stavy uÏ vedla továrnu
vdova Anna Dietz spoleãnû s dal‰ími ãleny
rodiny. Pan továrník L.P.Diez v roce 1906
náhle zemﬁel s nejvût‰í pravdûpodobností
na infarkt. Nekrology o jeho osobû probûhly
celou ﬁadou novin a nejenom v Praze.
Z Curychu nám do‰la smutná zpráva, Ïe
tam náhle zemﬁel velk˘ praÏsk˘ podnikatel
pan Ludwig Dietz. Ta zpráva je velmi
zarmucující, protoÏe zesnul˘ byl znám˘
nejen v prÛmyslov˘ch kruzích, ale tû‰il se
také velk˘ch sympatií celé praÏské
spoleãnosti. Jako ‰éf známé Vokovické
továrny na ‰amotové a hlinûné zboÏí se
prezentoval jako jedineãn˘ odborník v tomto
oboru. Byl úspû‰n˘m i v jin˘ch
prÛmyslov˘ch oborech v Praze, Berlínû a
Vídni. Pro jeho gentlemanské a milé
vystupování byl velmi oblíben a cenûn ve
v‰ech vrstvách spoleãnosti… tolik tehdej‰í
deník Bohemia ze dne 28.4.1906
No, nedûlal ten pan továrník v té své továrnû
opravdu úÏasné vûci? Je dobﬁe, Ïe patﬁím
mezi ty, kteﬁí si jeho továrnu trochu pamatují,
sice uÏ byla v politické likvidaci, ale byla a
stále je‰tû vzhledovû vypadala skvûle.
Je‰tû dlouho po definitivním skonu ‰amotky
byly ve Vokovicích k vidûní umnû
provedená oplocení postavená z její
ãervené pálené keramiky.
Jana Fafejtová - Praha
***

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
416/922-8786

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

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

Tel.: 416/533-0005
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k del‰ímu pobytu v âR
Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jiﬁího z Podûbrad (metro A).
Mûsíãní poplatky 1410 Kã bez elektﬁiny.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz uvedené odkazy:
http://www.dumrealit.cz/
detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-blodkova-ul-praha-3-zizkov
http://www.dumrealit.cz/
detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-praha-3

V pﬁípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:
Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz
pﬁípadnû pﬁímo realitní kanceláﬁ.

E-mail
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Slovenské tance by Peter Breiner
Drahí priatelia,
ako sa urãite e‰te pamätáte, Slovenské tance sú vlastne orchestrálna suita, ktorá pozostáva zo 16 tancov, zaloÏen˘ch na slovensk˘ch
ºudov˘ch piesÀach. Album bude nahrávan˘ jedn˘m z najlep‰ích orchestrov na svete - Kráºovskou filharmoniou v Lond˘ne, spolu
s tromi ‰piãkov˘mi slovensk˘mi sólistami - Boris Lenko - akordeón, Stano Palúch - husle a Ján Hrubovãák - fujara, pí‰Èalky. drumbºa,
zvonce. Budete ho môcÈ vnímaÈ prostredníctvom inovatívnej webstránky, ktorá bude obsahovaÈ mnoho neobvykl˘ch a originálnych
prvkov.
Sme vám mnoh˘m veºmi vìaãní, Ïe ste boli ochotní tento projekt podporiÈ. Podarilo sa nám vzbudiÈ pomerne veºk˘ záujem a o
projekte sa hovorilo v˘datne aj v rozliãn˘ch médiách. Máme tri váÏne ponuky na verejné prevedenie, prvá z nich uÏ v januári 2013,
keì bude v˘ber zo Slovensk˘ch tancov predveden˘ na otváracom gala ceremoniáli Ko‰ice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
<http://www.kosice2013.sk/en/event/1085> pod taktovkou Petra Breinera.
Aj keì sme za 45 dní nedosiahli ná‰ veºmi ambiciózny cieº, umoÏnilo nám to zaãaÈ budovaÈ solídnu fanú‰ikovskú bázu a spustiÈ celú
akciu. Na‰im cieºom je e‰te stále zhromaÏdiÈ sumu potrebnú na uskutoãnenie celého projektu tak, ako sme to naplánovali - s
Kráºovskou lond˘nskou filharmóniu a v‰etk˘mi detailami. Ak e‰te stále túto my‰lienku podporujete, chceli by sme vás povzbudiÈ,
aby ste prispeli znovu. Tentoraz je cel˘ proces úplne jednoduch˘, bez registrácie a peniaze pôjdu priamo do projektu, bez
prostredníkov.
S va‰ou veºkorysou podporou by sme mohli zaãaÈ okamÏite s uskutoãÀovaním dôleÏitej ãasti projektu, nákupom potrebnej aparatúry
a pokrytím v˘davkov v súvislosti s filmovaním Ïivého predvedenia Slovensk˘ch tancov, ktoré s nami bude zdieºaÈ nielen ko‰ické
publikum, ale aj televízni diváci.
Dúfame, Ïe ste nezmenili názor na svoju podporu a chceme vás poprosiÈ, aby ste zdieºali informácie o tomto unikátnom projekte
klasickej hudby a folklóru s ão najväã‰ím mnoÏstvom svojich priateºov - nie len s dobroãinn˘mi milionármi ale aj s milovníkmi hudby.
Tu sú linky, ktor˘mi môÏete prispieÈ a poslaÈ aj svojim priateºom:
Okrem toho sme obnovili a doplnili na‰u informaãnú webstránku, takÏe si môÏete vyhºadaÈ akékoºvek podrobné informácie, pozrieÈ
propagaãné videá a vypoãuÈ niekoºko ukáÏok zo Slovensk˘ch tancov
STRÁNKA SLOVENSK¯CH TANCOV <http://slovakdances.com>
ëakujeme vám a do skorého videnia!
Peter Breiner a Sasha Santiago - KICKSTARTER <http://www.kickstarter.com/?ref=email>
***

Volba prezidenta
âeské republiky
Pﬁedseda Senátu Parlamentu âR sv˘m rozhodnutím, uveﬁejnûn˘m ve Sbírce
zákonÛ pod ã. 322/2012, vyhlásil dne 1. ﬁíjna 2012 volbu prezidenta republiky
a stanovil dny jejího konání v âR na 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo). Hlasování
bude probíhat i ve zvlá‰tních volebních okrscích vytvoﬁen˘ch pﬁi
zastupitelsk˘ch úﬁadech âR v zahraniãí.
V Kanadû bude hlasování probíhat v budovû Velvyslanectví âR v Ottawû a
na Generálním konzulátu âR v Torontu, a to v následujících dnech: ve
ãtvrtek 10. ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 11. ledna 2013 od 14
do 21 hodin (I. kolo). Pﬁípadné druhé kolo hlasování probûhne ve ãtvrtek 24.
ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 25. ledna 2013 od 14 do 21 hodin.
Zvlá‰tní seznamy voliãÛ, vedené velvyslanectvím a generálním konzulátem,
jsou stálé povahy, proto není nutné, aby se voliãi, kteﬁí jsou v nich jiÏ zapsáni,
zapisovali znovu. Mohou se rovnou dostavit k hlasování s platn˘m obãansk˘m
prÛkazem nebo cestovním pasem. ZároveÀ v‰ak Ïádáme tyto voliãe, aby nás
pﬁed volbami kontaktovali a aktualizovali nahlá‰ené informace (zmûna
adresy, popﬁ. spojení: nov˘ e-mail, telefon).
Krajané s bydli‰tûm mimo území âR mohou v konzulárních obvodech (ZÚ
Ottawa nebo GK Toronto) poÏádat o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ
vedeného tûmito úﬁady; a to buì osobnû v úﬁedních hodinách nebo po‰tou na
základû písemné Ïádosti. V obou pﬁípadech je nutné pﬁiloÏit alespoÀ v kopii
doklad o státním obãanství CR (cestovní pas nebo obãansk˘ prÛkaz, event.
jin˘ doklad totoÏnosti vydan˘ âR a doplnûn˘ o osvûdãení o státním obãanství
âR) a doklad o bydli‰ti v Kanadû (ﬁidiãsk˘ prÛkaz, karta zdravotního
poji‰tûní nebo jin˘ prÛkaz ãi doklad s adresou). Îádost je nutné doruãit do 2.
prosince 2012. Formuláﬁ Ïádosti lze nalézt na webov˘ch stránkách:
ZÚ Ottawa http://www.mzv.cz/public/b6/70/a6/777853_690713_ZSV_zadost_o_zapis.doc
GK Toronto: http://www.mzv.cz/public/95/36/64/893725_811961_zadost_zapis_ZSV.pdf

Krajané zapsaní ve zvlá‰tních seznamech voliãÛ v Kanadû, kteﬁí budou v
dobû voleb mimo území Kanady a hodlají hlasovat (aÈ jiÏ na jiném
zastupitelském úﬁadû v cizinû nebo v âR v místû svého trvalého bydli‰tû),
mohou poÏádat buì o vy‰krtnutí (v pﬁípadû trvalého pﬁestûhování), nebo o
vydání voliãského prÛkazu. O vy‰krtnutí lze poÏádat osobnû v úﬁedních
hodinách nebo písemnou formou. Potvrzení o vy‰krtnutí pak musí voliã sám
odevzdat pﬁede dnem voleb obecnímu úﬁadu, v jehoÏ územním obvodû má
místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi v obvodu,
v nûmÏ má místo trvalého pobytu. Formuláﬁe Ïádosti o vy‰krtnutí lze nalézt
na tûchto webov˘ch stránkách:
ZÚ Ottawa:
http://www.mzv.cz/public/2a/18/be/777855_690715_ZSV_zadost_o_vyskrtnuti.doc
GK Toronto
http://www.mzv.cz/public/1b/5d/fa/893727_811963_zadost_vyskrtnuti_ZSV.pdf

O vydání voliãského prÛkazu pro hlasování mimo území Kanady mohou
krajané poÏádat buì osobnû do 9. ledna 2013 nebo písemnou formou do 4.
ledna 2013 (podpis na Ïádosti zasílané po‰tou v‰ak musí b˘t úﬁednû ovûﬁen).
Více informací o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra âeské
republiky.

***

Svátek Ïeleznic v Brnû

Den Ïeleznic se uskuteãnil v závûru mûsíce záﬁí v moravské
metropoli Brnû. Nabídl impozantní pﬁehlídku historie a minulosti i
souãasnosti. Nechybûla rovnûÏ ani ukázka parní populární
lokomotivy. Ta se tû‰ila ‰irokému zájmu poãetné veﬁejnosti. Za
jedin˘ den v hlavním mûstû Moravy v Brnû bylo pﬁítomno 25 031
obdivovatelÛ Ïeleznic.
Z Brna newsphoto Allén Mirko FojtÛ
***

Zimu bez snûhu a hokeje
mnoho lidí prokleje
Kanada bez prvotﬁídního hokeje, NHL, je stejn˘ svízel jako zima bez snûhu. Pravda,
pamatujeme troje zelené Vánoce na vodû, a znalci hokeje trpí po tﬁetí stávkou NHL
za posledních patnáct let. Ná‰ soused George, kter˘ hokeji fandí se svou vnuãkou
se cítí od záﬁí zrazen a podveden a jeho zuﬁivost na NHL roste úmûrnû s ãasem
blíÏícího se Adventu. Nepﬁekvapil mne, kdyÏ vãera ráno velice sprostû nadával na
hráãe i majitele muÏstev, aÏ se mu od huby kouﬁilo.
Pro mne osobnû jsou miliónové hokejové pﬁíjmy hráãÛ nestoudnost a fanou‰ci,
kteﬁí tuto trapnou obscénnost financují jsou trulanti, kteﬁí si pûstují jedovatého hada
v náprsní kapse.
George si myslí totéÏ - Ïe hokejisti organizovaní v nátlakové unii svûdãí o dekadenci
hokeje, ale pﬁece hokejová podívaná mu chybí a lituje, Ïe se NHL tak rychle zkazila
a pozvedla vlastní finanãní chtivost nad hokejové obecenstvo.
Vyprávûl jsem Georgovi starou ãínskou pohádku o chlapci, kter˘ cestou ze ‰koly
uvidûl na pû‰inû zelenou je‰tûrku a ona promluvila: „Chlapãe, je mi zima a mám
hlad, zachraÀ mne, a chlapec zvedl zvíﬁátko a pﬁinesl domÛ; nakrmil je‰tûrku
mlékem, zabalil do vlnûného ‰átku a peãoval o zvíﬁátko. A je‰tûrka rostla. Maminka
si toho v‰imla, jak se je‰tûrka mûní v je‰tûra a pﬁikázala chlapci, aby tu potvoru
odnesl do lesa a chlapec se nerad louãil se svou kamarádkou. Je‰tûr vyrostl v draka
a lovil pocestné a lidé obludu naz˘vali Kolomodumo. Matka zaslechla zvûsti o zlém
drakovi a vytkla chlapci, Ïe je‰tûra vypûstoval a pﬁikázala mu, aby Kolomodumo
oslovil a vyhnal z jejich kraje. Chlapec vyhledal sluj, kde Kolomodumo pﬁeb˘valo,
a zavolal, Ïe on, kter˘ je‰tûrku krmil a zahﬁíval si nezasluhuje takovou odplatu a
Kolomodumo vystrãil hlavu ze sluje a zaﬁval: „Jdi pryã, hlupáku, nebo tû taky
seÏeru.“ Chlapec se ‰el vyuãit k jednomu mandarínovi v boji a kdyÏ umûl bojovat
‰avlí i o‰tûpem, ‰el do rodné zemû, vyhledal obludu a zabil ji. A stal se moudr˘m
muÏem, kter˘ vysvûtloval mal˘m i velk˘m, Ïe nemají pûstovat je‰tûra na prsou...
George vyslechl pohádku a zasmál se, Ïe vûci se poﬁád opakují dokola, a Ïe
fanou‰ci si za své peníze vypûstovali arogantní hráãe i majitele muÏstev, kteﬁí
okusují ruku, která je krmí. ¤ekl jsem, Ïe monopolní NHL je nesmysl, a kdybych
mohl, zaloÏil bych Paralelní hokejovou ligu zvanou PHL a NHL by utﬁela nos. To je
dobr˘ nápad, ﬁekl George, a já jsem pﬁidal, Ïe bych upravil pravidla hokeje, aby PHL
byla zajímavûj‰í pro diváky neÏ NHL.
„A jak bys pravidla hokeje upravil?“ nastavil u‰i George. Nejdﬁív bych poslal
v‰echny hráãe na led do hry, aby se kluzi‰tû zaplnilo, a Ïádné stﬁídání a takové
srandiãky, a kdo nemÛÏe, jde ven z ledu a basta, a nejlep‰í hrají do posledního
muÏe. „Dobr˘ nápad,“ uchechtl se George.
Dále bych pﬁestal udûlovat dvouminutové tresty, ale za faul jde hráã ven ze hry a
dívá se, jak se má hrát slu‰nû a podle pravidel. „Tak to asi ne, protoÏe hra by nemûla
‰mrnc,“ ﬁekl George, „a diváci rádi vidí, kdyÏ se hráãi perou.“
„Tak dobﬁe,“ souhlasil jsem, „ale faulovaní hráãi by nedostali lékaﬁskou pomoc, jak
se to teì dûlá, ale nechali by se leÏet na ledû a krvácet pro obveselení divákÛ.“
George zavrtûl hlavou, a tak jsem pokraãoval: „A hráãi by byli placení za ãas
stráven˘ na ledû - vÏdyÈ je to show pro platící diváky a ne zábava pro hráãe.“
George se m˘m fantaziím smál a je‰tû jsem dodal poslední pravidlo: „MuÏstvo,
které by ve dvou hodinách prohrálo, by mûlo právo pﬁed kamerami ztlouct funkcionáﬁe
hokejkami, Ïe hráãi byli ‰patnû vedení a proto prohráli; zatímco vítûzové by jásali
na ledû.“
George ﬁekl, Ïe je v‰emi deseti pro PHL, a povzdechl si: „V pÛlce listopadu nemáme
ani sníh ani hokej ani dÛvûru k SSSA.“
„Co znamená zkratka SSSA?“ optal jsem se. „No pﬁece Socialistické spojené státy
americké,“ zachechtal se George. A já ‰el domÛ, abych ten novotvar povûdûl Evû
pﬁi snídani.
RosÈa Firla - Sudbury
***
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Barack Obama po druhé prezidentem USA
VÏdycky jsem se podivoval lidem, kteﬁí mají odvahu
tvrdit, Ïe dovedou ãíst budoucnost. Pûknou ukázkou
takové prorocké schopnosti je napﬁíklad ãlánek v
krajansk˘ch novinách z 26. kvûtna 2011, kter˘ konãí
touto vûtou: ”PÛldruhého roku pﬁed prezidentsk˘mi
volbami jsem ochoten se vsadit o cokoliv, Ïe Obama
zapadne do propadli‰tû dûjin jako prezident beznadûjn˘,
a sv˘m v˘znamem zastíní i bﬁídila Jimmyho Cartera.”
PÛldruhého roku uteklo jako voda, je po prezidentsk˘ch
volbách a Barack Obama byl znovu zvolen prezidentem
velmi podstatnou vût‰inou hlasÛ volitelÛ a nakonec i
vût‰inou v‰ech hlasÛ celonárodnû. Volební kampaÀ,
která - poãínaje primárkami, které vybrousily debatní
obratnost republikánského kandidáta Mitt Romneyho
do nebezpeãného instrumentu - se zdála nekoneãná,
skonãila graciézním Romneyho blahopﬁáním Obamovi
a v˘zvou obûma stranám k spolupráci. Obdivoval jsem
jeho sebekázeÀ: poráÏka, kterou naprosto neoãekával
(jednomu novináﬁi prohlásil, Ïe si pﬁipravil jenom jednu
ﬁeã: ﬁeã vítûze voleb); trvalo dlouho, neÏ v˘sledek voleb
pﬁijal; po ohromném úsilí, které do kampanû investoval,
poráÏka ho musela srazit na kolena, ale pﬁi jeho
blahopﬁejném projevu jsem v jeho chování, na jeho
tváﬁi ani v jeho oãích, nezahlédl ani náznak, Ïe by
krvácel. MoÏná, Ïe jeden dÛvod proã volby prohrál, byl
dojem voliãÛ, Ïe jeho nejvnitﬁnûj‰í já se kampanû
nezúãastnilo. Je nepochybnû ãlovûkem ozdoben˘m
mnoha obãansk˘mi ctnostmi. Z mého hlediska - a
zﬁejmû i z hlediska mnoha americk˘ch voliãÛ - mu
neprospûlo, Ïe byl obãas na ‰tíru s fakty a nûkdy i se
sv˘mi pﬁedchozími stanovisky (sliboval likvidovat
Obamacare, zdravotní sluÏbu uzákonûnou Obamou

Kytiãka na hrob Jana Waldaufa
Jan Waldauf zemﬁel 8. záﬁí 2011, v 15:20 hod. v torontské
nemocnici Princess Margaret ve vûku 82 let. SvÛj
sokolsk˘ Ïivot naãrtl ve své knize ‘Sokol - malé dûjiny
velké my‰lenky’. Cituji: “Narodil se 8. dubna 1929 v
Nov˘ch Hradech. V âeskoslovensku byl ãlenem
Tûlocviãné jednoty Sokol âeské Budûjovice II., ãlenem
dorostového odboru Sokolské Ïupy Husovy, cviãil na X.
v‰esokolském sletu v roce 1938 a na XI. sletu v roce
1948. V exilu vedoucí Ïactva exilové sokolské jednoty
Ludwigsburg-Krabbenloch. V Kanadû ãinovník Sokola
Toronto, Sokolské Ïupy kanadské, Ustﬁedí ãs. sokolstva
v zahraniãí, Kanadské tûlocviãné federace a Poradního
sboru kanadské vlády pro tûlov˘chovu a sport.” Jan se
nezmiÀuje, Ïe byl hlavním organizátorem skvûl˘ch sletÛ
Ústﬁedí, vãetnû památn˘ch sletÛ ve Vídni a v Curychu.
Své tﬁísvazkové dílo o Sokolu nazval ‘mal˘mi dûjinami’.
Boﬁek ·indler, v recenzi knihy v dvoumûsíãníku Sokola
Sydney Vûstník o knize napsal: “Jsou to, bez nejmen‰í
pochyby, velké dûjiny velké my‰lenky. Bratr Waldauf
obohatil sokolskou literaturu, a vÛbec moderní ãeskou
literaturu monumentálním dílem, jeÏ pﬁetrvá mnoho
generací ãtenáﬁÛ... Zcela zvlá‰tním rysem tohoto
historického díla je ta okolnost, Ïe se také zab˘vá právû
tím dûjinn˘m úsekem, kdy Sokol svobodnû pﬁeÏíval po
nûkolik desetiletí jen v exilu...”
JanÛv dávn˘ pﬁítel, dnes uÏ devadesátilet˘ Alois StáÀa
v Hamiltonu, mu necel˘ch sedm mûsícÛ pﬁed jeho smrtí
napsal: “Bratﬁe Jeníku, je to monumentální práce,
kterou jsi dokázal. Vûnoval jsi cel˘ Ïivot sokolskému
ideálu, ãestnému, opravdovému sokolskému “Ni zisk, ni
slávu”, to v Tvém díle zÛstane navÏdy... V duchu vás
vidím pochodovat v Montrealu. Mílina maminka (Míla je
Aloisova Ïena) byla právû u nás na náv‰tûvû a kdyÏ
vidûla pﬁicházet vlajky a prapory, rozplakala se.
Vzpomínala, jak si sokolování musela jako malé dítû
vyplakat. Mûla tûÏk˘ Ïivot, tatínek padl ve válce, její
maminka pracovala ve Vídni u zedníkÛ, dvû sestry Ïily s
poloslepou babiãkou, která pro “poskakování” nemûla
samozﬁejmû pochopení. Dobﬁe jsem si vûdom, Ïe bez
Tvé práce a snaÏení zahraniãní Sokol byl by se rozpadl.”
I my. Díky, Jendo.
(První t˘den v listopadu nav‰tûvujeme sokolské hroby.
Letos poprvé mi to uteklo. A tak ani nikdo nepﬁeãetl tûch
nûkolik ﬁádkÛ, které jsem pﬁipravil. PoÏádal jsem Ale‰e
Bﬁezinu, aby je uveﬁejnil. Dûkuji.)
Josef âermák
***

podle vzoru zdravotní sluÏby organizované v
Massachusetts tehdy guvernérem Romneym). A také
to, Ïe byl v podstatû kandidátem jedné, procentnû stále
men‰í, skupiny voliãÛ, bíl˘ch muÏÛ.
Autor v˘‰e citovaného ãlánku má právo na svÛj názor
na Obamu a kohokoliv ãi cokoliv jiného. Mnû se zdá
vyváÏenûj‰í názor jednoho z nejváÏenûj‰ích svûtov˘ch
publikací, The Economist. Podle soudu její redakce
Obama bûhem svého prvního volebního období,
uprostﬁed nejvût‰í krize od tﬁicát˘ch let minulého století,
kterou zdûdil po svém republikánském pﬁedchÛdci,
odvedl nad oãekávání dobrou práci: zastavil
hospodáﬁské krvácení a pﬁedev‰ím zachránil
automobilov˘ prÛmysl; ukonãil dvû války; likvidoval
Osamu bin Ladena; uzákonil (pﬁed ním se o to pokou‰elo
nûkolik prezidentÛ) zdravotní poji‰tûní pro vût‰inu do té
doby poji‰Èovnou nekryt˘ch (kolem 40 milionÛ)
AmeriãanÛ. Po volbách pﬁed ãtyﬁmi roky jsem o nûm
napsal, Ïe dokonãuje emancipaci ãernochÛ, kteﬁí byli
do USA pﬁivezeni jako otroci. Emancipaci zapoãatou
velk˘m republikánsk˘m prezidentem Abrahamem
Lincolnem, od nûhoÏ desítky let pozdûji pochodeÀ
pﬁevzal Martin Luther King.
Kdybych byl americk˘m obãanem, volil bych Obamu.
Ne proto, Ïe je ãern˘ (je vlastnû mí‰enec). Ani ne proto,
Ïe je kandidátem demokratické strany, ale proto, Ïe je
brilantním politikem, kter˘ se narodil s vnímav˘m a

snad i pokorn˘m srdcem, jehoÏ pohled na svût vytváﬁely
rÛzné rasy, rÛzná náboÏenství i rÛzné okolnosti (vãetnû
tûch blízk˘ch chudobû), kter˘ ví (s Johnem Donnem),
Ïe nikdo není sám sobû ostrovem, Ïe v‰ichni jsme
spjati stejn˘m údûlem, kter˘ zaãíná zrozením a konãí
smrtí, po níÏ nás pohltí tajemství, na nûÏ má odpovûì
(ne pﬁesvûdãivou pro kaÏdého) jen víra. Volil bych
Obamu, ponûvadÏ myslím, Ïe stmelil (bratr potomkÛ
otrokÛ) rÛzné etnické a sociální men‰iny (ale i vût‰inu
bíl˘ch Ïen) v koalici americk˘m patriotÛ, která - pokud
republikánská strana radikálnû nezmûní svoji filozofii zajistí demokratické stranû Bíl˘ dÛm na dlouhou dobu.
Volil bych ho i proto, Ïe se domnívám, Ïe není ovládán
náladami okamÏiku - v tom smûru mne zklamal jednou:
pﬁi první debatû s Romneym, kterou právem prohrál.
Nûkdo usoudil, Ïe k debatû nastoupil na‰tvan˘,
ponûvadÏ po jeho soudu si dal‰í ãtyﬁi roky vyslouÏil a
nevidûl, proã by to mûl nûkomu dokazovat. Já mûl
dojem, Ïe debaty se zúãastnil pouze jeho stín, Ïe
Obama si myslel, Ïe prezidentství uÏ má v kapse a Ïe
si mÛÏe dovolit do kampanû namíchat trochu rizika. Jeli tomu tak (a já doufám, Ïe ne, dÛvodÛ mohla b˘t celá
ﬁada), pak neb˘t povodní v New Yorku a New Jersey,
bûhem kter˘ch dokázal nejen, Ïe je muÏem ãinu, ale i
politikem schopn˘m spolupracovat s republikány, mohl
by b˘val tuto hru zaplatit prezidentstvím.
Josef âermák
***
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Bazár 2012

Moje LibeÀ

Poz˘vame v‰etk˘ch vás milí krajania na tradiãn˘, predvianoãn˘
bazár
v hale Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru sv. Pavla
na 1424 DAVENPORT Rd.,
(po kriÏovatke s DUFFERIN St. smerom na západ).
Bude sa konaÈ v sobotu ráno 24.novembra 2012 od 10 hodiny.
Ponúkame vám v˘robky mäsiarskej kuchyne: klobásy, pálivé i
nepálivé, jaternice, slaninu údenú a paprikovú.
Rezance a mnohé cukrárske v˘robky, koláãe a zákusky, vianoãné
oblátky.
Poãas bazáru budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej kuchyne.
Pripravená bude hodnotná tombola.
Prosíme vás, väã‰í nákup si objednajte uÏ teraz.

Obãas se to stává, náhle a neÏ se nadûji - to se ocitám proti plynutí ãasu aÏ u
samého poãátku mého vnímání svûta a v‰eho kolem, a to Ïasnu nad tím, jak takové
vzpomínky ãím jsou star‰í a letitûj‰í, tím je vidím v jemnûj‰ích a ob‰írnûj‰ích
detailech. A tak se vracím z jedné z nespoãetn˘ch toulek s kamarády kolem potoka
Rokytky, nûkdy jsme kolem potoka a nebo v nûm do‰li aÏ do Vysoãan - uÏ se
stmívá, ale je‰tû dobﬁe vidím kosa sedícího na ﬁímse okna pokoje bytu dûdeãka a
babiãky, to okno sleduje oblost rohového domu a ten den jsem na té túﬁe kolem
Rokytky sv˘m bezvadn˘m prakem netrefil nic. A pak uÏ je to jen dílo jediného
okamÏiku, jediného marného pokusu potlaãit poku‰ení; vkládám olÛvko do kÛÏiãky
praku na druhém konci dvou ãtverhrann˘ch gum, které se tehdy obãas pouÏívaly
na zavaﬁovacích sklenicích - napnutí, svist - kos vzlétá a okenní sklo ﬁinãí do
podveãerního ticha. „Chlapãe, chlapãe, proã nemá‰ na mysli ono pouãné: Dvakrát
mûﬁ a jednou ﬁeÏ!“ ptá se dûdeãek neÏ vykroãí s vysazen˘m oknem ke sklenáﬁi a
odná‰í okno z domu U libeÀského pivovaru ã.13, kde jsme bydleli v jednom bytû
v pﬁízemí a pﬁes chodbu dûdeãek a babi v dal‰ím a tam bylo i pianino, které patﬁilo
sestﬁe mojí máti Vûﬁe, které sice nevadilo, kdyÏ jsem nûkdy bûhem náv‰tûvy u dûdy
a babiãky k pianinu znaãky Petroff usedl, ale své sestﬁe, mojí matce ho dát
nechtûla, tedy pro mû a to pak máti jakoby natruc pobídla otce, aby mi koupil
pianovou harmoniku, mûla stodvacet basÛ a dva registry a s tou jsem docházel na
hodiny k panu uãiteli Sobotkovi a sice o pÛl hodiny pﬁed poãátkem vlastní hudební
v˘uky, to jsem v pﬁedsíni opisoval do notového se‰itu speciální ‰kolu panem
uãitelem Sobotkou vypracovanou: A to levá ruka, pravá ruka a souhra! Z takového
snaÏení existuje i fotografie orchestru pana uãitele z koncertu v jakési síni v
Hole‰ovicích, jsem na té fotografii docela dobﬁe vidût a tak je to v˘born˘ dÛkaz toho,
Ïe si nic nevym˘‰lím a stejnû tak tomu bude i v tom dal‰ím nostalgickém
pﬁipomínání.
Ten ná‰ rohov˘ dÛm U libeÀského pivovaru ã.13 se nacházel na okraji svahu, kde
pár metrÛ pod ním stála malá chata ob˘vaná fousat˘m ãlovûkem podivného
pÛvodu, ale vzpomínám si docela jasnû, jak jsem se v té chatrãi nûkolikrát ocitnul
a byl jsem jejím obyvatelem po právu fascinován, jeho neupraven˘m vousem, uÏ
si nepamatuji co mi povídal a nebo já jemu, ale vím, Ïe mû hostil docela chutn˘m
ãajem a já jsem pak z toho jeho obydlí vycházel jako omámen˘, oãarovan˘...
KdyÏ jsem z na‰í ulice zahnul za roh, tak jsem se ocitl v ulici Andr‰tovû, tam bydlel
takov˘ jelimánek Hájeãek a nevím jak se to stalo, Ïe právû s ním jsme se nûkolikrát
zavû‰ovali na ﬁímsu okna vedoucího do pokoje, kde na kanapi leÏela Jitunka
Korbeláﬁová v ‰atiãkách a bez kalhotek a kdyÏ jsme se vynadívali, tak ‰la k oknu

Tel.: 416/658-9793
Na prodej: Rodinny dÛm v Únho‰ti u Prahy
Jendoposchoìov˘ 5+1 rodinn˘ dÛm v
pﬁíjemné lokalitû a blízké vzdálenosti od
centra obce a v‰ech sluÏeb. Vzdálenost
od Prahy 17 km. V pﬁízemí se nacházi
dva pokoje, kuchyÀ, koupelna, pﬁedsíÀ a
veranda. V prvním patﬁe jsou dva veliké
pokoje, koupelna a ‰atna. (Zastavená
plocha 192m2). DÛm je ãásteãne
podsklepen. Zahrada je je vysázena
ovocn˘mi a jehliãnat˘mi stromy. Vjezd
a garaÏ jsou na pozemku (Rozloha
zahrady 310 m2). Veﬁejná doprava do
Prahy - 10x dennû. Mûsíãní poplatky (elektﬁina, plyn, voda, TV & radio) cca $200.
DÛm je z ãásti renovovan˘: okna, podlahy, plot.

Cena nemovitosti $220 000.
Více informací a fotky na marek.stutz@gmail.com

Galerie Prádelna Bohnice uvádí
v Torontu ãesko-kanadsk˘ projekt
MARAT SADE BOHNICE
Velmi ráda bych vás informovala a také zároveÀ pozvala na vernisáÏ a uvedení
sociálnû-divadelního a video-dokumentárního projektu MARAT SADE BOHNICE,
kter˘ realizuje praÏská galerie souãasného umûní Prádelna Bohnice s kanadskou
vizuální umûlkyní Altheou Thauberger mimo jiné od 15. prosince také v torontské
galerii souãasného umûní The Power Plant.

Divadelní projekt Althey Thauberger byl pﬁipraven se spolupráci s praÏsk˘mi herci,
terapeuty, odborn˘mi konzultanty a pﬁedev‰ím také personálem i pacienty
Psychiatrické léãebny Bohnice. Pﬁíbûh pak odkazuje na pÛvodní text Marat Sade s
sociálními pﬁesahy a reflexí podoby psychiatrické léãby nejen v souãasné âeské
republice. Althea Thauberger tak v praÏské galerii souãasného umûní Prádelna
Bohnice strávila jaro 2012, pﬁedstavení jsme poprvé uvedli v dubnu 2012, v záﬁí pak
vznikl experimentální dokument doprovázen˘ esejistick˘m obsáhl˘m katalogem k
projektu.
Po Liverpoolském Biennále se nyní projekt pﬁesouvá právû do Toronta.
Michaela Heãková,
manaÏer galerie Prádelna Bohnice
www.pradelnabohnice.cz
***
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a vybrala od nás po korunû od kaÏdého, V téÏe ulici bydleli i bratﬁi Hatanové, jejich
maminka byla taková fe‰ná paní a jednou na laviãce dûtského hﬁí‰tû na bﬁehu
Rokytky, kde jsme mezi tûmi laviãkami hráli na suchu hokej, tak jeden z tûch bratrÛ
ﬁekl vûcnû: „Vãera jsme fotﬁíkovi propíchali v‰echny volaãky!“ Tehdy uÏ jsem znal
v˘znam toho slova, stejnû jako moÏn˘ následek takového jejich ãinu.
A tady, kdyÏ v tom mém souãasném domovû nastane podzim, tak si obãas
pﬁipomenu takov˘ podzim tehdej‰í ... tu omamnou zvlá‰tní vÛni, kterou vydávaly
bﬁehy Rokytky a je‰tû víc bﬁehy Vltavy, která plynula ke Tróji pod Thomayerov˘mi
sady, pod pûknou cestou roubenou letit˘mi ka‰tany a tam, kde se Rokytka vlévala
do Vltavy na zbytcích zdymadla sedávali rybáﬁi ve svém klidném zadumání a nadûji
a my pﬁecházeli po tûch kamenn˘ch zbytcích na LibeÀsk˘ ostrov a nebo snad
poloostrov, pﬁesnû bych to mohl stanovit, kdybych rozevﬁel mapu Prahy a podíval
se do ní, ale právû se mi to udûlat nechce, ostatnû, poloostrov jako ostrov, co na
tom záleÏí, kdyÏ v tom praÏském mûﬁítku nejde o nûjaké velev˘znamné a veliké
plochy A to nejen v Rokytce, ale i po podél bﬁehÛ Vltavy jak dál plynula od zdymadla
ke Tróji, po kamenné náplavce na jejím bﬁehu jsme podnikali dlouhé túry aÏ pod
most BarikádníkÛ a to opût jakobych cítil tu typickou bahenní vÛni, jinak silnou z
jara, jinak na podzim, ale vÏdy tak aromatickou a nezapomenutelnou.
Ty v˘pravy jsme podnikali v kompletní, jindy ne zcela úplné sestavû ... Karel
Malcher, jehoÏ sestra veãer co veãer odcházela do libeÀského divadla a snad i v
nûm hrála, Petr Turek, zvan˘ ·i‰atá Dula podle anglosaského tvaru jeho hlavy,
nadan˘ malíﬁ a stejnû nadan˘ kreslíﬁ Jarda Lomoz a jin˘ Jarda, takov˘ siln˘ a
pomal˘ chlapík Novák a podûs Jiﬁí Strnad, co se rozhodnul na kole sjet krkolomn˘
kopec pln˘ drnÛ s velmi pravdûpodobn˘m v˘sledkem, ten jeho pád se mi pak je‰tû
nûjak˘ ãas v mysli zjevoval, i ta cesta jak jsme ho odvádûli na stﬁedisko.
A v‰ichni ti kamarádi a kumpáni bydleli v ulicích které se nalézaly na nevelikém
prostoru tvoﬁeném ulicemi U libeÀského pivovaru, Andr‰tovou, námûstím dr.
Václava Holého, kde bydlel hezoun Pavel Îáãek a stejnû tak hoch s ohnûm na krku,
dneska velmi znám˘ v˘born˘ reÏisér Hynek Boãan, a nejménû jednou do roka
udivovali tam provazochodci Tﬁískové ve svûtle reflektorÛ, tehdy mûli pod sebou
záchrannou síÈ, ale konec koncÛ i mistr Wallenda nedávno pﬁecházel pﬁes
Niagarské vodopády ji‰tûn˘ a riskující vlastnû jen nezdar a zklamání diváctva, ale
nikoli Ïivot Kotlaska, Na hrázi, proslavená nedlouho poté, co jsme se z Libnû
odstûhovali Bohumilem Hrabalem, kter˘ tam bydlel, Pivovarnická, Nad Kotlaskou,
Na Rokytce, kde jsem vcházel do holiãského krámku pana Jemelky, kde vedle
vchodu na zdi rotoval ãervenobíl˘ válec, jakási znaãka holiãského povolání. Ulice
Chocholou‰kova, Voctáﬁova a dál pak ·vábky, kde bydlel se svou rozvedenou
matkou Pavel Plicka, majitel nádherného akvaria, které jsem tam chodil obdivovat
a nûkdy mne napadá, proã právû takovéhle návraty mají takové snad aÏ mystické
kouzlo, Ïe to není jen vûcná pﬁipomínka jist˘ch událostí, ale Ïe je to návrat do
minulosti podobající se jízdû na tobogánu, neopakovatelné a nikdy pozdûji uÏ
neproÏité. A navzdory mnoha detailÛm v takovém pﬁipomenutí nechybí ani záhada
o jejíÏ rozlu‰tûní se vlastnû ani nepokou‰ím.
Ta malá boudiãka na bﬁehu na libeÀském ostrovû, na kÛlech a s pﬁístupem po
malém Ïebﬁíãku, zavedl mû tam Mirek Kadeﬁávek, ale i jeho dívku Eviãku
Macourkovou s velik˘mi prsy a mojí Jindru Leblovou, takov˘ miniaturní ráj
provonûn˘ v lampû spálen˘m petrolejem, stûny polepené fotografiemi Zátopka,
Schadeho, Futerera a jin˘ch atletÛ, ani jsem se neodváÏil Mirka zeptat jak k
pﬁístupu té chaloupky pﬁi‰el, ze strachu, aby mû tﬁeba uÏ pﬁí‰tû s sebou nevzal.
Jak dokonale cítím pivní vÛni stoupající z mokrého mosazného v˘ãepu v malém
hostinci kde byl vedoucím pan DaÀhel a kde mu vypomáhala i jeho manÏelka, to
se málokdy vidí, aby si manÏelé byli tak podobní, vypadli spí‰ jako sourozenci neÏ
manÏelé. To byla doslova hospÛdka, nikoli hospoda, prostor kolem v˘ãepu
malinkat˘, ze znaãné ãasti zabran˘ trojdírov˘m kuleãníkem, docházel jsem tam pro
pivo do dÏbánu a kdyÏ jsem zjistil, Ïe pan DaÀhel obãas malinko upraví správnou
míru, upíjel jsem cestou a doma pak pﬁípadné otázky tohle obãasnou skuteãností
vysvûtloval. Pﬁímo pﬁes ulici, naproti té hospÛdce pod svahem a vedle chaty toho
podivína bylo dost veliké prostranství, kde se kdysi promítaly filmy, ale my uÏ tam
chodili jen mezi kmeny stromÛ (nemohu pﬁesnû ﬁíct jejich jméno) oddávali se velmi
zábavné hﬁe, ty stromy tvoﬁily brány a my se hlaviãkami snaÏili dát soupeﬁi gól.
A kouzelník pamûti pojednou mi pﬁipomíná opojnou chuÈ citrónové limonády,
kterou nám podával pan Svoboda, otec kamaráda Jiﬁího, kustod na fotbalovém
stadionu SK Meteor XIII, krátce po Únoru 1948 pak TJ Lodûnice XIII, na tom
‰kvárovém hﬁi‰ti, pﬁi klubov˘ch zápasech v bránû stál fe‰ák brankáﬁ Mizera a kdyÏ
byla hra na druhé stranû hﬁi‰tû díval se na tribuny na krásné sleãny, které se chodily
na fotbal dívat, ale jen, kdyÏ hrál Meteor s panem Mizerou v bránû. Ten kouzelník
se nevyh˘bá ani jin˘m okamÏikÛm, jednoho rána se na kolejích pﬁed na‰í ‰kolou
Na zámeãku objevila zaprá‰ená a zkrvavûlá lidská ruka, hrÛzostra‰n˘ pozÛstatek
ne‰tûstí k nûmuÏ do‰lo jinde, mûl jsem z toho pohledu nûkolik nocí naru‰en˘
spánek.
âas plynul a bylo léto 1952 a pﬁed tím domem v ulici U libeÀského pivovaru
zastavil velik˘ stûhovací vÛz znaãky Hanomag a silní ‰peditéﬁi se dali do práce a
v‰echno to, co dosud bylo v na‰em bytû a v bytû dûdeãka a babiãky pﬁes chodbu
domu mizelo v útrobách vozu, Ïasnul jsem jak se tam v‰echno vejde a jakou mají
ti lidé od firmy sílu a zruãnû do vozu skládají na‰e vûci jako by to byly sardinky a
pak zaklaply jeho veliké dveﬁe a dveﬁe u kabiny, z v˘fuku se vyvalil kouﬁ, ozvalo se
zaﬁazení rychlosti a vÛz se rozjel, pomalu a pak stále rychleji, babiãka a dûda
nastoupili do taxíku a otec, máti bratr a já do na‰eho tenkrát svûtlebéÏového
automobilu Opel-Olympia a pak jsem je‰tû chvilinku projíÏdûl nûkolika ulicemi,
které jsem tak dÛvûrnû znal…
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

MARIA GABÁNKOVÁ
nové portréty

ze slavnostního odhalení portrétu
podnikatele Kim McConnella
v Canadian Agricultural Hall of Fame na Exhibition Place
v Torontu dne 4. listopadu 2012
TEL.: (416) 535-8063

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

E-mail
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O ãe‰tinû
Nedávno jsem ãetla ãlánek o Vietnamcích v âechách, kde
autor bez zastáváni se jich, prostû vysvûtloval jejich Ïivotní
styl, pomûry a vÛbec jejich zpÛsob Ïivota ve Víetnamu a
také v âechách. Za ním komentáﬁe ãtenáﬁÛ na toto téma.
Nepﬁíjemnû mû pﬁekvapila ãestina, kterou velká vût‰ina lidí
pouÏívala. MoÏná to bylo jenom v souvislosti s námûtem Vietnamci - které oãividnû velká vet‰ina lidí v âechách
nemá ráda. Ale i pﬁes tu nelásku, aÈ uÏ dÛvodnou nebo ne,
by lidé mûli mít váÏnost ke svému jazyku a ne‰pinit ho
nepûknû pokﬁiven˘mi v˘razy, nemluvû o hrubostech, ale
hlavnû nesmyslnou a hloupou míchanicí s rÛzn˘mi jin˘mi
jazyky, které ãasto ani neovládají a ze kter˘ch si vyberou
jenom to, co moÏná zní libû jejich sluchu jako poﬁádná
uráÏka a poníÏení. Jsou to hlavnû poãe‰tûlé anglické
v˘razy, které v této formû zní hroznû, aÏ se ãlovûk v hloubi
du‰e stydí za autory. Pﬁedhodila jsem toto téma do diskuse
pﬁi náv‰tûvû u znám˘ch a dal‰í pﬁekvapení mû ãekalo v
odezvû. Témûﬁ v‰ichni mû usadili názorem, co si budeme
povídat o Vietnamcích, v‰ak je známe a není se co divit, Ïe
si lidé v âechách slova nevybírají, ale hlavne si uvûdom Ïe
v‰echno jde dopﬁedu, v‰echno se vyvíjí, jazyky stejnû jako
technologie, vûda a lidsk˘ Ïivot vÛbec. MÛj argument to je
mi jasné, ale stejnû i pﬁes ve‰ker˘ v˘voj, kter˘ je chválihodn˘
(do urãité míry) s jazyky by se mûlo zacházet ‰etrnû a ne
je zahnojit kdejak˘m nov˘m a uÏivatelÛm neznám˘m
v˘razem - neobstál. Je pravda Ïe se ve svûtû ãím dál víc
pouÏívá angliãtina, hlavnû ve sféﬁe vûdy a techniky, ale v
bûÏné hovorové ﬁeãi by se ãistota jazyka mûla pûstovat a
udrÏovat. Mnoho nov˘ch v˘razÛ, které se bûhem v˘voje
vynoﬁují se nechá docela snadno pﬁeloÏit do ãe‰tiny tak
proã ty paskvily? Nebo si snad lidé myslí Ïe i minimální
znalost a vytahovaãné pouÏívání angliãtiny jsou
obdivuhodné?
Napadlo mû zajít trochu do historie ãe‰tiny a je zajímavé
jak˘mi v˘vojov˘mi cykly procházela. Mûla to ta na‰e ãeská
ﬁeã nûkdy tûÏké.

První byla PRAâE·TINA
(Konec 10. stoleti - asi polovina 12. stoleti) JazykovûdcÛm
je známa jenom její rekonstruovaná podoba. Z této doby
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neexistují písemné doklady. Funkci spisovného jazyka
âE·TINA BAROKNÍ
tehdy zastávala latina a v men‰í míﬁe také staroslovûn‰tina. Období od poloviny 17. století do druhé tﬁetiny 18. století
Následovala âE·TINA 14. STOLETI
bylo poznamenáno konfiskacemi a vynucenou emigrací
V té dobû zaãíná ãe‰tina pronikat do rÛzn˘ch litetárních ãeské inteligence po bitvû na Bilé hoﬁe. Docházelo k omezení
ÏánrÛ a na konci století jiÏ existují i úﬁední listiny psané fungování spisovného jazyka, kter˘ nejdﬁíve ustoupil z oblasti
ãesky. Je‰tû zdaleka to není ãe‰tina jak jí známe dneska. vûdy, postupnû i z vût‰í ãásti nároãné literatury a nakonec
UplatÀoval se spﬁeÏkov˘ pravopis kde: ch = ch, chz = ã, cz i z oblasti administrativní. Od vydání „Obnoveného ﬁízení
= c, g = j, rz = ﬁ, w = v, v = u atd. Je to jen maliãká ukázka zemského“ ãe‰tina byla rovnoprávná s nûmãinou, kdyÏ
pﬁed tím byla jedin˘m jednacím jazykem zemského snûmu.
ãe‰tiny se kterou bychom si dnes asi nevûdûli rady. ¨
Pobûlohorská literatura je typická Ïánrovou omezeností,
Dal‰í byla âE·TINA DOBY HUSITSKÉ
Období 15. století od poãátku kazatelské ãinnosti Jana aãkoli v jejím rámci vznikala, jak pozoruhodná díla v zahraniãí
Husa do doby nástupu ãeského humanismu. V té dobû se v okruhu ãeské emigrace, tak na domácí pÛdû pﬁedev‰im v
roz‰iﬁuje poãet uÏivatelÛ spisovného ãeského jazyka, jezuitském prostﬁedí. Jedním z vrcholÛ rozvoje vysokého
zejména tûch, kteﬁí umûlí ãíst. âe‰tina jiÏ úplnû pronikla i do stylu je tvorba J. A. Komenského. Jist˘ literární úpadek
administrativní oblasti. Na zaãátku století se ve spise De nebyl v této dobû zapﬁíãinûn snahou o potlaãení ãe‰tiny
orthodografia Bohemica, autorství se pﬁipisuje Janu Husovi, (ostatnû ani nûmãina nebyla u císaﬁského dvora ve Vídni
preferována), ale spí‰e celkovou zmûnou kulturního prostﬁedí
objevuje návrh na zmûnu pravopisu - tzv. diakritick˘
v pomûrech Obnoveného zﬁízení zemského. PÛvodním
pravopis. Pro záznam mûkk˘ch konsonantÛ jsou spﬁeÏky
úkolem jezuitÛ, kteﬁí povût‰inou vydávali ãeské knihy, byla
nahrazeny teãkou nad písmenem a délka vokálÛ se
rekatolizace ãeského obyvatelstva. Ale v prÛbûhu barokní
oznaãuje ãárkou. Postupnû se vyvíjely souhlásky a jejich
doby vytvoﬁili hlavní ãeskou kulturonosnou vrstvu, z jejichÏ
v˘slovnost. Protiklad Ïivotnosti u maskulin zatím není pﬁi
ﬁad pocházeli tvÛrci literatury náboÏenské a z jejich ﬁad také
skloÀování zcela vyhranûn, nevyuÏívá se zatím u zvíﬁat
pocházelo mnoho buditelsk˘ch osobností v závûru 18.
(vidím pána x vídím pes).
stoleti. Zmûny hláskosloví a tvarosloví spisovné ãe‰tiny byly
âE·TINA HUMANISTICKÁ
víceménû zavr‰eny jiÏ v pﬁedchozím období, ale dokonãuje
Bylo to období vyspûlého spisovného jazyka v 16. a na se v˘voj obecné ãe‰tiny, zapoãat˘ v pﬁedchozí dobû. Ve
zaãátku 17. stoleti i kdyÏ vût‰ina na na‰em území vznikl˘ch spisovném jazyce je zﬁejmá rozkolísanost v délce souhlásek.
písemn˘ch památek je stále psána latinsky. Pravopis v Dal‰í zmûny probíhaly pﬁedev‰ím v lidovém jazyce, protoÏe
psaném projevu stále není jednotn˘, jde pﬁeváÏnû o rÛzné na venkovû v dÛsledku znaãné izolovanosti docházelo k
podoby spﬁeÏkového pravopisu. Po vynálezu knihtisku se velké rozdílnosti náﬁeãí, zejména moravsk˘ch a slezsk˘ch,
v ti‰tûn˘ch dílech v‰ak ustálil jednotn˘ tzv. bratrsk˘ pravopis která se vyvíjela odchylnû od obecné ãe‰tiny.
(podle listÛ vydávan˘ch Jednotou bratrskou), kter˘ byl
âE·TINA OBROZENECKÁ
pﬁeváÏnû diakritick˘ se zachováním nûkolika spﬁeÏek. Období od 80. let 18. stoleti do 40. let 19. stoleti. V té dobû
PÛvodní teãka nad mûkk˘mi konsonanty se zmûnila na snahy císaﬁe Josefa II. o zavedení nûmãiny jako jednotného
háãek, kterého se uÏívalo u ã,ì,À,ﬁ,È,Ï. Písmeno ‰ se psalo státního jazyka (motivované ãistû praktick˘mi dÛvody) se
vût‰inou na konci slova, uprostﬁed se psalo spﬁeÏkou ff. ukázaly jako nereálné. Jeho „Patent o zru‰ení nevolnictví“ z
Standartem spisovného jazyka pro dal‰í období se stal roku 1781 umoÏnil pohyb venkovského obyvatelstva do
nov˘ pﬁeklad Bible, znám˘ jako Bible kralická - její jazyk, mûst a to usnadnilo realizaci my‰lenek národních buditelÛ
tzv. bibliãtina se pozdûjí stal nejen vzorem pro jazykovou na obnovu ãeského jazyka. Pro novou kodifikaci spisovné
reformu národního obrození a potaÏmo tak i pro souãasnou ãe‰tiny se v˘chodiskem stal literární jazyk konce 16. stoleti
spisovnou ãe‰tinu, ale hrál roli i v dûjinách v˘voje spisovné a díla Komenského. Z rÛzn˘ch pokusÛ o kodifikaci byla
nakonec v‰eobecnû pﬁijímána gramatika Josefa
sloven‰tiny.
Dobrovského, která vy‰la roku 1809 a ve druhém vydání
1819. Dobrovsk˘ tak zavedl tzv. analogickou opravu, která
odstranila psaní „y“ po s, z a c podle vzorÛ „medvûdi a sedím
a vidím“. V té dobû se objevuji také puristické snahy o
oãi‰tûní ãe‰tiny od skuteãn˘ch ãi domnûl˘ch germanisnÛ. K
obnovû ãeské slovní zásoby v‰ak pﬁispûlo zejména vydání
pûtidílného Slovníku ãesko - nûmeckého (1830 - 1835)
Josefa Jungmanna. Díky nad‰ení ãesk˘ch vûdcÛ bylo
vytvoﬁeno i odborné ãeské názvosloví. Dal‰ím dÛleÏit˘m
mezníkem je rok 1843, kdy ·afaﬁík zavádí tzv. opravu
skladnou. Pravopis se postupnû zbavoval pﬁeÏitkÛ bratrského
pravopisu ale umûlecká literatura v této dobû ve snaze po
vy‰‰ím stylu se dle dobov˘ch standardÛ ãasto uchyluje k
archaismÛm a nerespektuje pﬁíli‰ pﬁirozen˘ v˘voj mluveného
jazyka.

V souãasné dobû mluvíme
o âE·TINù MODERNÍ
Od 40. let 19. století jiÏ nebyla spisovná ãe‰tina záleÏitostí
úzké vrstvy inteligence. Rozvíjí se publicistika a umûlecká
tvorba, které se snaÏí pﬁíblíÏít zejména v syntaxi Ïivému
jazyku. V roce 1902 vydal Jan Gebauer první Pravidla
ãeského pravopisu, která obsahovala pﬁehled morfologie.
Bûhem 20. století v‰ak do spisovného jazyka postupnû
pronikaly prvky mluveného jazyka, zejména obecné ãe‰tiny.
Postupnû byl poãe‰Èován i pravopis cizích slov s pﬁihlédnutím
k fonetické stránce, zejména psaní z místo s a vyznaãování
délek vokálÛ. Spoleãenské zmûny po 2. svûtové válce vedly
k postupnému stírání rozdílÛ mezí náﬁeãími. Vlivem médií se
od 2. poloviny 20. století ‰íﬁí prvky obecné ãe‰tiny i do
oblastí, které jimi byly do té doby nezasaÏeny.
StaÀa Bay
***

Lenka Nováková na Masaryktownu

BohuÏel jsme se nedostali na koncert, kter˘ se konal v restauraci
Praha. Mûli jsme pouze moÏnost vidût z nûj krátk˘ zábûr, z kterého
je tato fotografie, ale Lenka s Josefem Musilem vzkazují:
„Moc dûkujeme v‰em divákÛm, kteﬁí se na nás pﬁi‰li podívat a moc
se omlouváme tûm, na které se nedostalo vzhledem k omezené
kapacitû restaurace na Masaryktownu.
abe
***
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Socialismus?
VáÏen˘ pane âermáku,
v 18. ãíslu Satellitu jste psal o socialismu
a nadnesl v˘rok, Ïe jste z tûch socialismÛ
jelen. Nejen Ïe je to zajímavé, ale pro
mne nepochopitelné vycházející od
nûkoho s doktorsk˘m titulem. KdyÏ
mluvíme o socialismu pﬁednû si tﬁeba
uvûdomit, Ïe je to „vágní“ pojem, kter˘ si
témûﬁ kaÏd˘ mÛÏe vysvûtlovat podle
svého a ve svÛj prospûch. Samotná
skuteãnost, Ïe socialisté si pﬁidávají dal‰í
pﬁívlastek jako „Sociální demokraté“,
„KﬁesÈan‰tí demokraté“ atd. znamená,
Ïe musí návnadu - chleba s nûãím
namazat, aby lid nepoznal, co se jim
vlastnû podává? Zajisté víte, Ïe k
socialismu se hlásil sám Hitler s Národním
socialismem.
V úvodu jste napsal „není to pojednání o
pﬁednostech a nev˘hodách dvou
ekonomick˘ch modelÛ“. Chtûl jste teda
porovnat ekonomie kapitalistické vs.
socialistické? Nebo jste chtûl psát o
politickém uspoﬁádání ve státech? Na
konci jste pojmy jaksi zamûnil.
Hospodáﬁství ve ·védsku je zrovna tak
kapitalistické jako USA s tím rozdílem, Ïe
bûhem ãasu socialistické vlády ·védska
velice podporovali mimoekonomické
ãinnosti z penûz lidí, kteﬁí pracují. Je
v‰eobecnû známé, Ïe ·védsko má
nevy‰‰í danû ve svûtû. Navíc jejich DPH
25%. (Pan Bﬁezina se pozastavoval nad
zavedením DPH 21% v âesku, kde lidé
také povût‰inû volí socialisty a komunisty,
kteﬁí jsou na danû hladoví. Pak proã to
rozhoﬁãení pana Bﬁeziny?)
Nehledû k tomu, Ïe v souãasnosti uÏ
vût‰ina ·védÛ socialismus nechce.
Naznaãují to poslední volby. Pouh˘ch 30
procent volilo soc. demokraty.
Co vyrostlo ze semene socialismu?
Jáno‰íkovská mentalita, „jednûm brát (a
nejen bohat˘m) a druh˘m dávat“. Velice
zabûhnuté i v âesku. Pod rou‰kem
socialismu uzákonit zlodûjinu? Staãí se
rozhlédnout po svûtû. Napﬁed zavádûjí
vysoké danû, pak znárodnûní (sebrání)
továren, polí a nakonec vám vezmou i
svobodu!
Také v Kanadû naladûni socialismem
mnozí odmítají pracovat za minimální
mzdu, jelikoÏ pro nû je welfare v˘hodnûj‰í.
(V âesku málokdo má takov˘ pﬁíjem,
jaká je zde minimální mzda (v Manitobû
to ãiní $10.25/ hod. pﬁepoãtené ãiní zhruba
33,000 Kã mûsíãnû). Navíc tûmto
nepracujícím vypomáhají rÛzné
organizace, jako food banks. Vidûl jsem
stát dosti znaãnou frontu právû pﬁed
jednou takovou organizací, která
rozdávala jídlo, kde témûﬁ kaÏd˘ druh˘
drÏel u ucha mobilní telefon a v ulici stály
jejich auta (ani ne ‰patná). Je potom
potﬁeba takov˘ socializmus podporovat vlastnû lenost?
Znovu zvolen˘ Obama mi také nevadí,
jelikoÏ pro na‰e ‰tûstí není kanadsk˘m
státníkem. Av‰ak prezident, kter˘ radûji
zavádí lístky na jídlo, snad aby uchlácholil
voliãe, neÏ aby tvrdû ‰el za vytváﬁením
potﬁebn˘ch pracovních pﬁíleÏitosti, jak to
chtûl Romney, je i pro nás v jiné zemi na
pováÏenou.
Ke konci pane doktore, nadhazujete
socialismus v âínû s mnoha milionáﬁi.
Vlastností socialismu je „bordel“ a vytváﬁí
ho v‰ude, kam se dostane! Samotnému
T. G. Masarykovi se na revoluci nejvíce
nelíbilo to, Ïe si kaÏd˘ komunistick˘
komisaﬁ dûlal, co chtûl. Tuto mentalitu si
také uchovali b˘valí komunisté po Sametu
âSR, k rozebrání státu (tunelování).

Komunismus do poãátku soudruzi vÏdy
radûji prodávají jako socializmus, tak to
bylo i âSR. V˘sledkem je skuteãnost, jak
nás dûjiny pouãily, Ïe jak socialismus ani
komunizmus nefungují! Z tohoto hlediska
ten dotyãn˘ Maìar, kter˘ dával na vûdomí,
Ïe socialismus dûlá kaÏdého chud˘m,
mûl pravdu! A co je nejhor‰í, socialismus
bere lidem iniciativu pracovat, jak to ten
dotyãn˘ také naznaãil.
Je aÏ nepochopitelné, Ïe jak Vy pane
âermáku, tak i pan Bﬁezina, jste právû
utekli ze socialismu a teì v cizí zemi ho
chcete propagovat? Je to, jako kdybyste
utekli z nacistického koncentráku a teì
propagovali HitlerÛv nacismus, potaÏmo
jeho socialismus. Vûﬁte, Ïe Ïádn˘
socialismus svût nespasí! Jedinû chování
(láska) lidí k ostatním a uznání vy‰‰í
autority pomÛÏe svûtu.
Vilém A. Kun, Winnipeg
***
Pan Kun má samozﬁejmû právo psát o ãem chce.
Dokonce má právo (doufám, Ïe mu to udûlalo
dobﬁe) se na mne rozhorlit kvÛli nûãemu, co jsem
nenapsal, totiÏ dotazu, kter˘ jsem adresoval na
autora inzerátu na CNN, propagující
republikánskou stranu a kritizující socialismus.
Prostû mne zajímalo o jakém socializmu mluví.
Domnívám se totiÏ, Ïe jsou rÛzné druhy socialismu
(skandinávsk˘, britsk˘ atd.), stejnû jako je nûkolik
druhÛ kapitalismu: osvícen˘ kapitalismus obou
Tomá‰Û BaÈÛ, kapitalismus ãesk˘ch i jin˘ch
tuneláﬁÛ a dnes ov‰em ta zvlá‰È zajímavá odrÛda:
komunistick˘ kapitalismus ãínsk˘. Pan Kun mi
promine, Ïe na jeho argumenty nebudu odpovídat:
nemají se mnou nic spoleãného. Ná‰ problém je v
tom, Ïe on vidí svût ideologicky a já spí‰ analyticky
(i kdyÏ - kdyÏ o nûco opravdu ‰lo (únor 1948), tak
jsem ‰el do ulic). V kaÏdém pﬁípadû mi jde víc o
svobodu spolurozhodovat o osudu spoleãnosti,
neÏ o cejchování lidí podle toho, jakému
hospodáﬁskému modelu dávají pﬁednost.
Josef âermák
***
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Jde o to, co je církev a jaké je její poslání.
Zeptáte-li se jednodu‰e, kde je církev,
odpovûì je prostá: tam kde jsou vûﬁící.
Nikoliv tam, kde je faráﬁ, biskup apod.
Navrhovan˘ zákon v‰ak není o niãem jiném
neÏ o tom, jak zajistit existenci církve tj.
faráﬁÛ a jejich nadﬁízen˘ch - a to bez vûﬁících.
Církev je tedy tam, kde je majetek. Bude-li
majetek na sebefinancování instituce, pak
uÏ nebude podstatné, zda vûﬁící budou ãi
nebudou. To je ale nesmysl.
Právû trval˘ a nezadrÏiteln˘ pokles poãtu
tûch, kteﬁí alespoÀ v nedûli chtûjí pﬁijít do
kostela a je‰tû men‰í poãet tûch, kteﬁí jsou
ochotni kvÛli tomu sáhnout do kapsy, je
prav˘ a vlastní problém na státní podpoﬁe
závisl˘ch církví a nelze se donekoneãna
vymlouvat na 40 let komunistického útlaku.
Aby nebylo m˘lky, jsem pro odluku církví
od státu. Proã by mûli církev platit z daní
obãané, kteﬁí ji v drtivé vût‰inû povaÏují za
zbyteãnou? Ze v‰ech modelÛ odluky se mi
nejvíc líbí model francouzsk˘, proveden˘
zákonem z r. 1905. Ten církvi ve‰ker˘ jí
uÏívan˘ majetek zestátnil (jistû ﬁeknete:
jako komunisti u nás!). Majetek slouÏící k
bohosluÏebn˘m úãelÛm pak zpûtnû církvi
bezplatnû pronajal.
Na sebe tak stát (nebo region) vzal
odpovûdnost za to, Ïe kostely nespadnou
a budou funkãní. Provoz a faráﬁe si musejí
vûﬁící platit ze svého. Bylo kvÛli tomu tenkrát
mnoho kﬁiku (zákon prosadil blok levicov˘ch
stran proti vÛli církve), ale po stu letech
francouzská církev Ïije a funguje docela
dobﬁe. Co se vlastnû stalo? Stát pﬁimûl
církev, aby se starala jen o to, kvÛli ãemu je
- hlásat BoÏí slovo. Ná‰ navrhovan˘ zákon
chce prav˘ opak: budete se starat hlavnû o
svÛj majetek.

Za nûkolik desetiletí svého pÛsobení ve
star‰ovstvu na‰eho evangelického sboru
ve M‰enû mohu ﬁíci, Ïe prakticky neﬁe‰íme
nic jiného, neÏ starosti kolem údrÏby a
oprav kostela. Na otázky, proã tu vÛbec
jsme a co vlastnû chceme, ãasu nezb˘vá.
A to je ‰patnû.

Jan Kozlík - M‰eno u Mûlníka
***

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.18.satellite1-416.com
www.18.zpravy.ca
www.18.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

Církevní zákon a odluka
církve od státu

Hned v úvodu ﬁíkám, Ïe i já patﬁím k
odpÛrcÛm zákona, kter˘ teì s názvem „O
majetkovém vyrovnání s církvemi…“ leÏí
ve Snûmovnû a ﬁíkám to nejen jako obãan,
ale zejména jako kﬁesÈan, za kterého se
snad smím pokládat.
Pomíjím teì závaÏné námitky k zákonu,
které vyslovují erudovaní právníci, stranou
nechávám i otázku, zda si spoleãnost v
ekonomické krizi mÛÏe dovolit tak velkorysé
odstupné církvím a zda je mravné to po
spoleãnosti poÏadovat.
Pokud jde o mravnost, pak se mi spí‰ jeví
jako nemravné, jak˘ odchod (ãi obchod)
církvím zákon nabízí.

Tﬁi hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv
mezi nimi

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

Town Crier Pub

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

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

Toronto, Ontario M5V 2E2
Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca
***

***

Sports

Evropská liga:
Oba ãe‰tí zástupci postupují

Praha slavila i vítûzství v DC

14. kolo: PlzeÀ-Olomouc 3:0, Sparta-Brno
2:0, Teplice-Liberec 3:0, JablonecMl.Boleslav 2:3, Slovácko-Jihlava 3:0,
Pﬁíbram-Hradec 0:0. Budûjovice-Slavia 2:1,
Dukla-Ostrava 2:0.
15. kolo: Boleslav-Dukla 3:0, OlomoucJablonec 0:1, Brno-Pﬁíbram 1:0, HradecSlavia 3:2, Sparta-Teplice 1:0, LiberecPlzeÀ 1:2, Ostrava-Slovácko 2:1, JihlavaBudûjovice 1:0.

Sparta - Lyon 1:1
Fotbalisté praÏské Sparty doma remizovali 1:1 s
Lyonem a bez ohledu na v˘sledek jejich posledního
zápasu ve skupinû I v Bilbau si zajistili postup do
jarní ãásti soutûÏe. Postupov˘ gól vstﬁelil záloÏník
Hu‰bauer. Také Olympique odjíÏdí z Prahy
spokojen˘, pojistil si postup z prvního místa. Bilbao
a Kirjat ·mona uÏ jsou bez ‰ance. Druh˘ poloãas
zaãal pro Spartu pohromou. Benzia se hned v první
minutû dostal pﬁes Jaro‰íka, brankáﬁ Vaclík vybûhl
a náhradník za Gomise, Lisandra a spol. z úhlu trefil
poloprázdnou branku. Trenér Laviãka vãas vytasil
správného Ïolíka. V 53. minutû nev˘razného
Kadeﬁábka vystﬁídal Pﬁikryl, hned po prvním doteku
s míãem utekl po pravém kﬁídle, naservíroval míã
do vápna a Hu‰bauer nekompromisní trefou
vyrovnal.

âeská Gambrinus liga
1. PlzeÀ
2. Sparta
3. Jablonec
4. Olomouc
5. Boleslav
6. Brno
7. Dukla
8. Slovácko
9. Liberec
10. Jihlava
11. Slavia
12. Hradec
13. Budûjovice
14. Ostrava
15. Teplice
16. Pﬁíbram

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
9
8
7
6
6
4
5
5
4
4
3
4
3
3
2

4
3
5
5
3
3
7
4
4
7
6
7
3
5
4
6

2
3
2
3
6
6
4
6
6
4
5
5
8
7
8
7

26:11
23:12
26:14
23:14
18:20
20:25
23:22
20:19
22:22
21:26
19:17
15:17
15:22
20:28
15:25
12:24

31
30
29
26
21
21
19
19
19
19
18
16
15
14
13
12

Slovenská CorgoÀ liga

Coimbra - PlzeÀ 1:1

7. ledna 2012 porazila âeská republika ve finále Hopmanova poháru Francii 2:0 a odstartovala tak neb˘val˘ rok
ãeského tenistu. Následovalo vítûzství ãesk˘ch tenistek v Poháru Federace letos 4. listopadu (na snímku na‰eho
spolupracovníka A. M. FojtÛ) a tuto nedûli v dramatickém souboji zdolala dvojice Berdych-·tûpánek ·panûly ve
finále Davic Cupu. âeská republika tak získala v‰echny tﬁi poháry v soutûÏi druÏstev. Není bez zajímavosti, Ïe
v‰ichni tenisti jsou z Moravy.
âe‰tí tenisté si díky vítûzství v Davisovû poháru upevnili pozici na druhém místû Ïebﬁíãku mezinárodní federace
ITF. V ãele zÛstali ·panûlé, které âe‰i v praÏském finále porazili 3:2 na zápasy. Jejich náskok v˘bûr kapitána
Jaroslava Navrátila sníÏil na 4173 bodÛ. Tﬁetí zÛstala Argentina.
âe‰tí tenisté získali v nedûli slavnou “salátovou mísu” poprvé po 32 letech. Body zaﬁídili Tomá‰ Berdych a Radek
·tûpánek, kter˘ vyhrál rozhodující dvouhru. Za triumf ve finále soutûÏe druÏstev si tenisté na konto pﬁipsali osm
tisíc bodÛ.
·panûlé jsou první v Ïebﬁíãku, protoÏe ten se skládá z bodÛ za poslední ãtyﬁi sezóny, které jsou procentuálnû
upraveny a nejvût‰í váhu má poslední rok. ·panûlsko za uplynulé ãtyﬁi roky DC dvakrát vyhrálo (2009, 2011) a
letos bylo ve finále. âe‰i mají vedle v˘hry i body za finále 2009 a semifinále o rok pozdûji, loni hráli baráÏ.
***

16. kolo: Spartak Myjava-Slovan Bratislava 1:2.
Dukla Banská Bystrica-FC Nitra 2:0, Spartak
Trnava-FK Senica 1:1, MFK Ko‰ice-MFK
RuÏomberok 3:0, Tatran Pre‰ov-FC Zlaté Moravce
1:1,M·K Îilina-AS Trenãín 0:0.
17. kolo: FC Zlaté Moravce-MFK Ko‰ice 1:0, FK
Senica-Slovan Bratislava 0:1, MFK RuÏomberokM·K Îilina 1:0, FC Nitra-Tatran Pre‰ov 4:1, Dukla
Banská Bystrica-Spartak Myjava 1:1, AS TrenãínSpartak Trnava 6:0.
Dohrávka: Dukla Banská Bystrica-MFK
RuÏomberok 0:0.
Necel˘ch ‰est minut v samém úvodu olomoucké
konfrontace staãilo v‰elijak poskládanému a se
ãtyﬁmi debutanty v základní sestavû hrajícímu
Tabuælka CorgoÀ ligy
ãeskému v˘bûru k tomu, aby zavr‰il leto‰ní rok
1. Slovan
17 9 5 3 24:16
32
v˘hrou. ZaslouÏil se o ni v reprezentaci opomíjen˘
2. Moravce
17 8 5 4 27:17
29
kanon˘r David Lafata dvûma bleskov˘mi trefami,
3. Trenãín
17 7 6 4 28:20
27
které pochopitelnû urãily dal‰í v˘voj zápasu. Není
4. Îilina
17 5 10 2 20:11
25
rozhodnû bez zajímavosti, Ïe bûhem ‰est let trvající
5. Senica
17 7 4 6 21:16
25
reprezentaãní kariéry nastoupil Lafata pouze pûtkrát
6. RuÏomberok 17 6 6 5 16:19
24
v základní sestavû, pﬁiãemÏ ani v jednom z tûchto
7. Ko‰ice
17 6 5 6 19:20
23
stﬁetnutí národní t˘m neprohrál. Lep‰í zaãátek si
8. Myjava
17 5 5 7 25:25
20
muÏstvo na jedno pouÏití, jak trefnû pojmenoval
9. Bystrica
17 4 8 5 15:15
20
BílkÛv v˘bûr pﬁihlíÏející trenér Verner Liãka, nemohlo
10. Nitra
17 4 4 9 21:29
16
pﬁát. Za 311 sekund vedlo nad Slováky dvougólov˘m
11. Pre‰ov
17 4 4 9 12:23
16
rozdílem. A to v‰echno zásluhou Lafaty, kter˘ v
12. Trnava
17 3 6 8 14:31
15
kvalifikaci moc prostoru a ‰ancí nedostával a jehoÏ

Pﬁátelská kopaná

PlzeÀ slaví! Podruhé v ﬁadû mají fotbalisté Viktorie
jistotu startu v jarní fázi evropsk˘ch pohárÛ. Ve
ãtvrtek veãer remizovali v pátém duelu skupiny B
Evropské ligy v portugalské Coimbﬁe 1:1, ãímÏ si
definitivnû zajistili postup. Svûﬁenci trenéra Vrby
tak navázali na minulou sezónu, tehdy pﬁeÏili zimu
coby tﬁetí t˘m ve skupinû Ligy mistrÛ. Po obrátce
staãil jedin˘ v˘pad ZápadoãechÛ a postupová
tajenka byla vyﬁe‰ena. Dias totiÏ skosil v pokutovém
území pronikajícího ·típka, z naﬁízené penalty
Horváth napálil míã neomylnû k tyãi a PlzeÀ mohla
slavit. Ani âi‰ovského penaltov˘ faul na Cissého
potrestan˘ gólem Edinha Západoãechy o postup
nepﬁipravil, byÈ dvû poslední minuty byly pro VrbÛv
t˘m kru‰né. Potﬁebn˘ bod v‰ak PlzeÀ získala, a tak
se domÛ vrací s pocitem vítûzÛ.
***

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

âesko - Slovensko 3:0
reprezentaãní kouã zaﬁadil vÛbec poprvé od letní
pﬁípravy na Ukrajinû do základní sestavy. Branky:
3. a 6. Lafata, 73. Doãkal. Rozhodãí: Lechner Hoxha, Trunner (v‰ichni Rak.). ÎK: Stoch. Poloãas
2:0. âR: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok (46. Latka),
Such˘, Limbersk˘ (74. Kalas) - Darida (79. Hoﬁava),
Pla‰il - Doãkal, Ordo‰ (82. Pospí‰il), Krejãí (67.
Vydra) - Lafata (67. Kozák). Trenér: Bílek.
Slovensko: Kuciak - Pekarík (17. âi‰ovsk˘), Saláta
(45. Guldan), Huboãan, Zabavník - Sapara,
Peãovsk˘ - Guede (76. Holo‰ko), Ham‰ík, Stoch
(46. Bako‰) - Sylvestr (46. ëuri‰). Trenéﬁi: Griga a
Hipp.
***
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

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