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Pﬁedvánoãní skandály
KdyÏ jsem byl mal˘, tak poslední nedûle pﬁed Vánocemi byla zlatá, pﬁedposlední
stﬁíbrná. Obchody mûly otevﬁeno i v nedûli. Na zlatou nedûli cel˘ den, na stﬁíbrnou jen
odpoledne. UÏ tehdy se nakupovalo a prodavaãky ve zlatnictví mûly dobré prémie,
zatímco v potravinách to bylo slab‰í. Dalo se vydûlat i na kaprech. Ve speciálním
obchodû s bramborami, jsem musel koupit osm kilo brambor, které jsem odnesl do
sklepa. To, aby náhodou bramborov˘ salát nebyl bez nich. V mém dûtství se pﬁed
Vánocemi blblo stejnû jako dnes. Nebo témûﬁ stejnû.
Tuhle nedûli jsem se v‰ak z ãeského rozhlasu dovûdûl, Ïe se jedná o bronzovou nedûli.
A ejhle, to je novinka. Zaãal jsem pátrat ve v‰evûdoucí Wikipedii a dovûdûl jsem se, Ïe
existuje i nedûle Ïelezná - první adventní. Îelezná nedûle byla v mém dûtství nedûle,
kdy se odváÏel ‰rot. âasy se tedy mûní.
Od dûtství jsem byl zvykl˘, Ïe se v dobû Adventu ãetlo Luká‰ovo evangelium, které
vyvrcholilo druhou kapitolou a narozením JeÏí‰e Krista. Tentokrát jsem v‰ak zaslechl v
místním kostele první kapitolu z Matou‰ova evangelia, které zaãíná rodokmenem od
Abrahama pﬁes Judu, krále Davida, ·alamouna a konãí u Jozefa. Od Abrahama aÏ po
Davida je ãtrnáct jmen, ãtrnáct jmen je do zajetí babylonského a pak následuje dal‰ích
ãtrnáct potomkÛ.
V rodokmenu jsou témûﬁ v˘hradnû muÏi, ale obãas se tam objeví i nûjaká ta Ïena. A
témûﬁ vÏdycky je to skandál. Tak první je Támar, která se pﬁevlékne za prostitutku a
svede Judu. Podle zákona si ji mûl vzít JudÛv syn Séla, ale na to se jaksi zapomnûlo.
Slib se nedodrÏel a poãestnost jde stranou. DÛleÏitá je spravedlnost a Támar ji na
Judovi, kter˘ jaksi není také dvakrát morální, dosáhne i za cenu sexuálního triku, kter˘
nemusel vyjít, coÏ ji mohlo stát Ïivot.
Nevûstka Raab, ta zase asistovala pﬁi dob˘vání Jericha. Uvûﬁila ve zvlá‰tní moc Izraele.
Následuje Rút. Je to krásn˘ pﬁíbûh, ale s tím Bózem to také nebylo jen tak. KdyÏ Rút Ïádá
Bóze o to, aby se jí ujal, vyuÏije v‰ech moÏn˘ch erotick˘ch trikÛ.
Následuje snad jeden z nejhor‰ích skandálÛ: David a Betsabé. David svého sluÏebníka
Uriá‰e Hetejského postaví tak, aby zahynul v boji a mohl si pﬁivlastnit jeho krásnou
manÏelku. KdyÏ jsem tento pﬁíbûh sly‰el v nedûlní ‰kole, nemohl jsem si to dát
dohromady, Ïe to je stejn˘ David jako ten, co skolil Goliá‰e.
Nejen, Ïe se jedná vût‰inou o Ïeny s pochybnou povûstí, ale také se jedná o cizinky.
Obãas jsou to nevûstky, jindy se za nû pﬁevléknou. Nikde není ani potuchy o mravnosti
a poãestnosti. A pﬁesto vidíme v tûchto Ïenách, Ïe bojují o spravedlnost.
Jako kdyby biblická zvûst nám chtûla dát Ïebﬁíãek hodnot. Spravedlnost má pﬁednost
pﬁed moralizováním. ¤ekl jsem si, Ïe kazatel klepl hﬁebíãek na hlaviãku. VzpomeÀme
jen na poslední americké prezidentské volby, kdy i takoví lidé jako Billy Graham sklouzli
do moralizování a dali mu pﬁednost pﬁed touhou po spravedlností.
Tak to bylo zamy‰lení na Ïeleznou nedûli, kdy se zaãíná nakupovat. Ponûkud jiné bylo
zamy‰lení na bronzovou nedûli, kdy uÏ jsou nákupy v plném proudu a více neÏ
evangelijní zvûst zaujal media opiãák v kabátku v obchodním domû IKEA.
Tentokrát moji pozornost upoutalo kázání dr. Petra Pokorného v Praze ve Vr‰ovicích.
Opût to nebylo kázání na Luká‰ovo evangelium, ale za text tentokrát poslouÏilo ãtení z
poslední knihy bible ze Zjevení sv. Jana - Apokalypsy: I vidûl jsem po pravici sedícího
na trÛnu knihu popsanou vnitﬁ i zevnitﬁ, zapeãetûnou sedmi peãetmi. A vidûl jsem andûla
silného, volajícího hlasem velik˘m: Kdo jest hoden otevﬁíti tu knihu, a zru‰iti peãeti její?
I nemohl Ïádn˘, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevﬁíti té knihy, ani pohledûti
do ní. ProãeÏ já plakal jsem velmi, Ïe není nalezen Ïádn˘, kdo by hoden byl otevﬁíti a ãísti
tu knihu, ani pohledûti do ní. Tedy jeden z tûch starcÛ ﬁekl mi: Neplaã. Aj, zvítûzí lev, ten
kter˘Ï jest z pokolení Judova, koﬁen DavidÛv, aby otevﬁel tu knihu, a zru‰il sedm peãetí
jejích. (Kralick˘ pﬁeklad).
JestliÏe se vrátím k poslední knize v Novém zákonû, vÏdy se mi vybaví BergmanÛv film
Sedmá peãeÈ. Hledání smyslu Ïivota v okamÏiku, kdy se Ïivot vytrácí, kdy Ïivot jakoby
zdánlivû ztrácí smysl. Rytíﬁ bloudící krajinou zasaÏenou morovou ránou se stále
filosoficky ptá po smyslu Ïivota. Odpovûì dostává v mal˘ch vûcech: v lidech, kteﬁí prostû
a jednodu‰e Ïijí svÛj lidsk˘ údûl, v komediantech, kteﬁí se radují z kaÏdého krásného
okamÏiku, z lesních jahod, z krásného dne. Nejsou to opût lidé poãestní, obãas nûkde
i nûco ‰lohnou. Rytíﬁ nachází smysl v tom, kdyÏ se dokáÏe obûtovat pro nû v závûru
pﬁíbûhu, kdy hraje se smrtí ‰achy.
VÏdy jsou zde dva pohledy: první, kter˘ ﬁíká, Ïe se svût ﬁítí do katastrofy. Druh˘, Ïe v‰e
je pod BoÏí kontrolou, Ve stejném rozpoloÏení byl zﬁejmû i evangelista Jan. Dr. Petr
Pokorn˘ zdÛraznil, Ïe oba pohledy patﬁí dohromady. Apokalyptická literatura pochází jiÏ
z druhého století pﬁed Kristem a objevuje se zde dvojí nadûje. Jednak, aby ji mûl ãlovûk

jako jedinec, ale i otázka k ãemu dûjiny spûjí. Poslední soud není stra‰ení, ale uji‰tûní,
Ïe spravedlnost nakonec zvítûzí. Dûjiny lze posoudit jako celek s uji‰tûním, Ïe se
nevymknou z BoÏích rukou.
Máme zde apokalypsy dvacátého století: vyvraÏdûní ArménÛ (1,5 milionu), první
svûtová válka, holocoust (6 milionÛ ÏidÛ), Stalinovy gulagy (odhaduje se 8 milionÛ lidí),
kulturní revoluce v âínû (36 milionÛ obûtí). Pﬁesto nemÛÏeme dvacáté století odepsat
jen jako století hororÛ. JestliÏe se podíváme na sedmnácté století, pak vidíme, Ïe v
âechách klesla populace v dÛsledku tﬁicetileté války z 1,7 milionu pod jeden milion.
Apokalyptické pﬁíbûhy jdou ruku v ruce i s tím, co dûjiny pﬁiná‰ejí pozitivního. Pohlédnemeli na osobnosti ãesk˘ch dûjin: svat˘ Václav, Jan Hus, Jan Ámos Komensk˘ ãi Tomá‰
Garrigue Masaryk - to jsou postavy, které vítûzí nad diktátorsk˘mi typy svûtov˘ch vládcÛ
Ferdinanda II., Napoleona, Hitlera, Stalina ãi Mao-ce-tunga.
Budoucnost není beznadûjná. Není to, jak zpívá Leonard Cohen murder, ale láska je
jedin˘m motorem k záchranû, jak zpíval ve stejné písni v Air Canada Centre tento t˘den.
AÈ se jedná o Ïeleznou, bronzovou, stﬁíbrnou ãi zlatou nedûli, v tom není poselství
vánoc. Není ani v laciné apokalypse, která se vynoﬁila podle mayského kalendáﬁe, kdy
má v‰e skonãit 21. prosince leto‰ního roku.
Poselství vánoc je v tom, Ïe touha po spravedlnosti, lásce a pravdû má smysl, i kdyÏ
se dûjiny neodehrávají podle na‰ich pﬁedstav, jsou mnohdy provázeny skandály a
nûkdy to jsou tragédie nám tûÏko pochopitelné.
Ale‰ Bﬁezina
***
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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: 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:
22. prosince v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 22. prosince v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 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.

14.12. (pá) 19:00
Oblíbená vánoãní veãeﬁe
v restauraci Praha
na Masaryktownu
***
15. a 22. 12 (so)
Vianoãné trhy
Golden Phesant
733 Lakeshore E.
Mississauga, On
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503
***
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
20. 1. (ne) 17:00
Rita di Ghent, Jiﬁí Grosman &
Bohemian Swing
Lenka Nováková, Marie Franková &
Josef Musil
Nokturna na Masaryktownu
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
27. 1. (ne) 17:00
Iain Scott a Jiﬁí Bûlohlávek
Nokturna na Masaryktownu
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
3.2. (ne) 14:00
Sokolské dûtské ·ibﬁinky
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
9.2. (so) 19:00
·ibﬁinky - Valent˘n
Sokol Toronto
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
24. 2. (ne) 17:00
Anna Betka - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
7. 4. (ne) 17:00
Tereza Pﬁívratská - housle
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
21. 4. (ne) 17:00
Radim Zenkl - mandolína, banjo a
flétna
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
12. 12. 2012 ve 4:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10. 1. 2013
Uzávûrka: 7. 1. 2013
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Vánoãní bohosluÏby
v Torontu

Czech &Slovak Institutions

V ﬁímsko-katolickém kostele sv. Václava
(496 Gladstone Ave., Toronto) bude na
·tûdr˘ den PÛlnoãní m‰e svatá v pondûlí 24.
prosince 2012 ve 22 hodin. BohosluÏby na
Hod BoÏí vánoãní a Nov˘ rok jsou v úter˘ 25.
prosince a v úter˘ 1. ledna 2013 v 10:30. V
sobotu 29. prosince v 10:00 a v pondûlí 31.
prosince v 18:00 je Adorace, po které
následuje 29. prosince ve 12:00 M‰e svatá
a rovnûÏ M‰e svatá je na Silvestra 31.
prosince v 19:00. BohosluÏby na
Masaryktownu jsou v den svátku sv. ·tûpána
26. prosince v 15 hodin a v sobotu 5. ledna
rovnûÏ v 15 hodin.
BohosluÏby v slovenském ﬁímskokatolickém kostele sv. Cyrila a Metoda
(5255 Thornwood Dr., Mississauga budou
oznámeny
na
webové
stránce
www.slovakparish.ca nebo na telefonním
ãísle 905/712-1200.
BohosluÏby v evangelickém kostele sv.
Pavla (1424 Davenport Rd., Toronto) budou
na ·tûdr˘ den a na Silvestra v 18:00. 25.
prosince a 1. ledna budou slavnostní
bohosluÏby s Veãeﬁí Pánû v 10:45. Na druhy
svátek vánocní - na ·tûpána jsou bohosluÏby
s Veãeﬁí Pánû v 15:30 v kostele sv. KríÏa v
Kitcheneru na 322 East Ave.
BohosluÏby v evangelickém kostele sv.
Luká‰e (3200 Bayview Ave., Toronto) se
konají na ·tûdr˘ den v 16:30 a na Tﬁi krále
6. ledna v 13 hodin.
***

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

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.19.satellite1-416.com
www.19.zpravy.ca
www.19.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

***

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. - 18. 7. 2013
# 12/13. - 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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

âesk˘ generální konzulát
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 $

5,14 CDN $
19,44 Kã
1,30 CDN $
0,77 EURO
0,99 CDN $
1,01 US $

Universal Currency Converter - 5. 12. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 5. 12. 2012

19,43 Kã
25,27 Kã
19,27 Kã
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âokoládová továrna
O jisté rodinû Kroupov˘ch se obãas nûjaká zmínka objeví, ale vÏdy je to jen hodnû
skromné. Teì se pokusíme nahlédnout do této zajímavé rodiny z trochu jiného
pohledu.
V roce 1903 byla totiÏ ve Vokovicích zaloÏena ãokoládovna „Standard“ bratﬁí
Kroupov˘ch. To je‰tû Vokovice nebyly souãástí Prahy. U jejího zrodu stáli bratﬁi
Franti‰ek a Rudolf Kroupovi a jejich ãokoládovna se brzy stala nejprve v RakouskuUhersku a pozdûji v âeskoslovensku jednou z nejznámûj‰ích. Bûhem prvních pûti
rokÛ stoupl poãet zamûstnancÛ z 80 na 350. Továrna vyrábûla hned od zaãátku
kvalitní, a tedy i draÏ‰í ãokolády a rÛzné cukrovinky. Její sortiment tvoﬁilo
neuvûﬁiteln˘ch 2500 poloÏek, mezi nimi napﬁíklad kakaov˘ prá‰ek prodávan˘ v
typické ãervené plechovce rÛzn˘ch velikostí, ãokoládové doutníky ãi bezalkoholové
ovocné svûtlé pivo. Firma byla ve své dobû nesmírnû progresivní, ãást produkce
vyváÏela do zahraniãí. Mûla nûkolik podnikov˘ch prodejen, z nichÏ nejznámûj‰í byla
ve Vodiãkovû ulici v Praze.

Novoroãní pozdrav ãeského velvyslance
VáÏení pﬁátelé,
jsem rád, Ïe jsem dostal, jako kaÏd˘ rok, moÏnost oslovit Vás ze stránek
Satellitu 1 - 416.
Novoroãní ãlánek musí, z logiky vûci, obsahovat pﬁání v‰eho nejlep‰ího do
nového roku 2013. Ani mÛj samozﬁejmû není v˘jimkou, ale vyboãím z tradice
a uãiním tak hned v úvodu: pﬁijmûte, prosím, ode mne osobnû i od kolegÛ z
Velvyslanectví v Ottawû, nejupﬁímnûj‰í pﬁání úspûchÛ, zdraví a osobního
‰tûstí do nového roku 2013.
Vztahy a spolupráce s krajany jsou jednou z velmi dÛleÏit˘ch agend ãesk˘ch
velvyslanectví ve svûtû. Pro Kanadu a Velvyslanectví âR v Ottawû to samozﬁejmû
platí mnohonásobnû. V roce 2012 jsem proto já i moji kolegové z Velvyslanectví
v Ottawû mûli hodnû moÏností se setkávat i spolupracovat s ﬁadou z Vás. Kde
to bylo moÏné, dávali jsme pﬁednost osobním setkáním, kde to kanadské
vzdálenosti neumoÏÀovaly, byli jsme ve spojení alespoÀ telefonicky ãi
korespondenãnû. Absolutní vût‰inu na‰ich kontaktÛ s Vámi v‰ak z mého
pohledu spojovaly srdeãnost, ochota a pﬁátelská spolupráce.
Jde o hodnotu, kterou na Velvyslanectví oceÀujeme nejen jako diplomatiãtí
zástupci âeské republiky, ale i jako soukromé osoby, neboÈ na‰i bûÏnou práci
ãiní pﬁíjemnûj‰í a mnohem efektivnûj‰í.
Pﬁijmûte proto prosím, jako rovnocenn˘ doplnûk mého pﬁání, i podûkování
v‰ech pracovníkÛ Velvyslanectví. Na‰e díky smûﬁují ke v‰em, kdo s námi v roce
2012 spolupracovali, koho jsme mûli potû‰ení potkat osobnû a celkovû ke
v‰em, kdo ani v Kanadû neztratil zájem o âeskou republiku.
Karel Îebrakovsk˘, velvyslanec âeské republiky v Kanadû

Veºvyslanec Slovenskej republiky v Kanade

Milan Kollár
a pracovníci veºvyslanectva
prajú v‰etk˘m ãitateºom Satellit-u 1-416
spokojné a radostné preÏitie Vianoãn˘ch sviatkov v kruhu svojich
najbliÏ‰ích
ako i veºa ‰Èastia, zdravia a úspechov v novom roku 2013.

Zpoãátku, v roce 1906 nechali bratﬁi ke star‰ímu objektu na dne‰ní Evropské tﬁídû
ã.115 pﬁistavût sklad a v letech 1922-1924 se továrna rozrostla do moderního
závodu s kanceláﬁemi, skladi‰ti a kotelnou s komínem. Podnik hodnû utrpûl v dobû
hospodáﬁské krize a v roce 1935 musel b˘t pro nedostatek kapitálu dokonce
uzavﬁen. Podaﬁilo se ho v‰ak obnovit a jedin˘m majitelem se stal Franti‰ek Kroupa,
syn jednoho z pÛvodních majitelÛ. V letech 1940 - 1947 byla firma zapsána jako
komanditní spoleãnost Kroupa a spol. Dal‰ímu rozvoji bohuÏel zabránila 2. svûtová
válka. Podnik byl Nûmci vytipován pro tajnou v˘robu souãástí pro stﬁely V1 a továrnu
ãekal nucen˘ prodej.
Je‰tû dávno pﬁedtím, neÏ do‰lo k nucenému prodeji továrny se Franti‰ek Kroupa
mlad‰í po dohodû s ãleny rodiny pustil do dal‰ího podnikání a zaloÏil velmi profitující
stûhovací firmu. O tu posléze pﬁi‰el také a to po roce 1948 kdy mu byla znárodnûna.
Dokonce byl donucen zaplatit tzv. milionáﬁskou daÀ, na kterou mu peníze zapÛjãil
rodinn˘ pﬁítel.
Po válce se sice znaãka Standard je‰tû nûjak˘ ãas pouÏívala, v padesát˘ch letech
známé jméno za‰títilo sdruÏení nûkolika dal‰ích ãokoládoven. Pravdûpodobnû se
jednalo o sdruÏení Standard - n.p. Kutná Hora se závody Koukol a Michera a J.
Stﬁeda Kutná Hora, Jitﬁenka Hradec Králové, Kolinea Kolín, V.Balcar Náchod, Albis
a V. SyrÛãek Opatovice nad Labem, Ego Pﬁelouã a Velim ve Velimi. Nakonec
nepomohlo ani sdruÏení a znaãka se s nastávající reorganizací ãokoládového
prÛmyslu z trhu úplnû vytratila.
Standard bratﬁí Kroupov˘ch dnes pﬁipomíná pouze hotel a rezidence Standard v
Praze na Ra‰ínovû nábﬁeÏí, které jsou sv˘m jménem úzce spjati s ãokoládou
stejného jména. Majitelé tohoto secesního ãinÏovního domu jsou totiÏ potomci
zakladatelÛ ãokoládovny. Stylizovan˘ firemní znak ve tvaru zemûkoule se dvûma
prapory a královskou korunou je patentován a náv‰tûvníci hotelu Standard se s ním
mohou setkat i v dne‰ní dobû. A pﬁi staré ulici Kladenské jsou je‰tû dnes zachovány
nûkteré z pÛvodních objektÛ ãokoládovny i kdyÏ uÏ slouÏí úplnû nûãemu jinému.
A úplnû nakonec jedna taková milá vûc. Existuje mnoho reklam na b˘valé v˘robky
Kroupovy ãokoládovny. Smaltovanou ceduli s vyobrazením dvou ‰elem leoparda a
lva, bojující o tabulku ãokolády kdesi daleko na jakési pou‰ti, na jejímÏ horizontu
nechybí ani me‰ita, jsem u jednoho sbûratele vidûla na vlastní oãi a nûkolikrát jsem
si tudíÏ i pﬁeãetla na ceduli vyveden˘ název „Chocolat Standard Prague“. Tahle
„ãokoládová“ cedule je ve sbûratelsk˘ch kruzích nejslavnûj‰í a nejÏádanûj‰í ãeskou
smaltovanou cedulí vÛbec.
Jana Fafejtová - Praha
***

Zemlinského kvarteto - opût úÏasné
JiÏ poãtvrté vystoupil Kvartet Alexandra Zemlinského na Nokturnech ve mûstû.
Poprvé to bylo pod názvem Penguin kvartet, ale po druhé cenû v prestiÏní mezinárodní
soutûÏi kvartet v Banfu, poÏádali Penguini rodinu Alexandra Zemlinského (rakouského
skladatele a také b˘valého ‰éfa âeské filharmonie), aby mohli pouÏívat jeho jména.
A tak hrají pod zá‰titou rakousk˘ch konzulátÛ po svûtû. Kvarteto hraje ve sloÏení
Franti‰ek Souãek - první housle, Petr Stﬁízek - druhé housle, Petr Holman - viola a
Vladimír Fortin - violoncello. Koncert zaãal kvartetem Franze Josefa Haydna - zvan˘
Îabák (tóny v poslední vûtû pﬁipomínají zvuky skokana zeleného), následoval druh˘
kvartet Leo‰e Janáãka - Intimní dopisy. Tato moderní skladba byla zahrána tak
pﬁesvûdãivû a na vysoké úrovni, Ïe snad jejich interpretace vyznûla ze v‰ech ãesk˘ch
kvartet, které jsme zde mûli jako nejlep‰í vÛbec. Po pﬁestávce zahráli umûlci
MendelssohnÛv kvartet c. 44, kter˘ jsme je‰tû na Nokturnech nesly‰eli. V nûkter˘ch
místech bohat˘ a sametov˘ zvuk v‰ech hráãÛ znûl jako cel˘ orchestr. Po skonãení
odmûnili posluchaãi celé kvarteto dlouhotrvajícím potleskem a umûlci odpovûdûli
pﬁídavkem - poslední vûtou z Amerického kvarteta Antonína Dvoﬁáka. Tento
nejznámûj‰í kvartet na‰eho pﬁedního skladatele zná snad kaÏd˘ krajan. Ov‰em jak
zahráli poslední vûtu Zemlin‰tí, to snad tady je‰tû nebylo. S pﬁednesem, vﬁel˘m
pojetím a s hlubok˘m citem pro ãeskou muziku, prostû fantasticky. Tûch sto posluchaãÛ,
kteﬁí si pﬁi‰li vyslechnout kvartet, v této chvíli vÛbec nelitovali, neboÈ byli svûdky
úÏasné interpretace -vlastnû v‰ech skladatelÛ. A dal‰í dlouh˘ potlesk - a druh˘
pﬁídavek. Tentokrát úryvek z Prodané nevûsty dal‰ího velikána ãeské hudby, Bedﬁicha
Smetany - Pochod komediantÛ upraven˘ pro kvarteto jejich vlastním violistou,
Petrem Holmanem. A to uÏ bylo v sále veselo. ÚÏasn˘ veãer konãí v Hale kostela sv.
Václava pﬁi obãerstvení s umûlci, kteﬁí si povídali s posluchaãi aÏ do pozdních
veãerních hodin.
Dal‰í Nokturno bude tentokrát mimoﬁádné a sice v Restauraci Praha 20. ledna 2013
v 17 hodin. Jirka Grosman nav‰tíví po del‰í dobû Toronto se svou kapelou a uspoﬁádá
veãer jako vzpomínku na slavného jazzového klarinetistu Sydney Becheteta. Pﬁijìte
si poslechnout unikátní interpretaci tradiãního jazzu s vám znám˘mi muzikanty.
O t˘den pozdûji 27. ledna v 17 hodin, se uskuteãní v Restauraci Praha beseda s
profesorem Iainem Scottem o Torontské produkci Wagnerovy opery Tristan a Isolda
(ãást historie Kinga Arthura). Pﬁijìte si poslechnout nûco o historii s ukázkami
rÛzn˘ch interpretÛ vãetnû Jiﬁího Bûlohlávka, kter˘ bohuÏel zru‰il úãast kvÛli zdravotním
problémÛm. Bude se podávat zvlá‰tní wagnerovské menu a ãeské pivo.
Rezervace na tel. 416/879-5677 (Daniel). Vy, kteﬁí jste je‰tû nevidûli nebo nesly‰eli
Nokturna, pﬁijìte, nebudete litovat. Pﬁedplatné je stále k dispozici.
www.nocturnesinthecity.com
MK
***
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Cry for us, please!chránit své obãany nebo je sám

V místnosti, ve které se konaly ráno 3.
prosince snídanû a forum Rady pro lidská
práva v Severní Koreji (The Council for
Human Rights in North Korea), témûﬁ
celou jednu stûnu pokr˘val plakát, jehoÏ
první ﬁádka krvavû ãerven˘mi písmeny
vyjadﬁovala prosbu: “Prosíme, plaãte pro
nás.” Komunistická vláda v Severní Koreji
pûstuje dal‰í druh socialismu (vedle toho
Hitlerova, v nûmÏ se dobﬁe daﬁilo
podnikatelÛm jako byl tﬁeba Krupp) a
Stalinova, kter˘ se povaÏoval za jediného
podnikatele v sovûtské Rusi a ostatní
podnikatele buì dal popravit nebo poslal
na Sibiﬁ). Je to druh mimoﬁádnû hnusn˘
i cirkusáck˘ souãasnû. Nedávno byl
nynûj‰í vládce zemû sv˘mi pﬁisluhovaãi
prohlá‰en za “sexuálnû nejdráÏdivûj‰ího”
muÏe na svûtû. To by mi celkem nevadilo
(a asi by to nebyl dÛvod, aby Rada svût
prosila, abychom pro její národ plakali),
ale i to vrhá podivné svûtlo na reÏim v
Severní Koreji. V té zemi se dûjí hor‰í
vûci: obãané jsou vûznûni, t˘ráni a
zabíjeni. StráÏce v gulagu, kter˘ zastﬁelí
vûznû, b˘vá odmûnûn dvûma litry koﬁalky.
V gulazích Ïije kolem 200,000 politick˘ch
vûzÀÛ a hlad je jejich denním hostem. Od
roku 1995 zemﬁelo v Severní Koreji
hladem pﬁes milion lidí, mladí lidé nemají,
pokud nejsou ochotni b˘t poslu‰n˘mi
‰a‰ky nejostudnûj‰ího vládního systému
na svûtû, zítﬁek.
Za minulá léta jsem se zúãastnil ﬁady
akcí Rady, na kterou mne pﬁed hezkou
ﬁádkou let upozornila Zuzana Hahnová.
Pﬁed dvûma ãi tﬁemi lety jsem s nimi
pochodoval Torontem. Rytmus pochodu
a skandování ve mnû vyvolávaly
vzpomínky: na protesty, v Torontu i
Ottawû, proti praÏsk˘m místodrÏitelÛm vût‰inou je organizoval Bﬁetislav Kroulík
(nem˘lím-li se byl jednu dobu redaktorem
Nového Domova a s dcerou Barbarou,
dne‰ní jednatelkou torontské poboãky
âSK, vydal Czech-English and English-

Czech Dictionary of Idioms); ale je‰tû víc
na Prahu a únor 1948, na pochody
praÏsk˘mi ulicemi a proti nám desetitisíce
komunistick˘ch milicionáﬁÛ, na
pﬁedná‰ku profesora Krajiny v Obecním
domû, na veãerní pochod na Hrad (povel
k nûmu dal Viktor Miloslav Fic - jediní
dal‰í Ïijící úãastníci pochodu v Kanadû
(pokud vím) jsou manÏelé Vratislav a
Dagmar ·taflovi...
Akce 3. prosince leto‰ního roku byla
jiného rázu. Organizoval ji - jako v‰echny
pﬁede‰lé - Kyung B. Lee. Krvavû
ãerven˘mi písmeny psaná prosba na
plakátû je snad nejsmutnûj‰í v˘zvou,
jakou jsem kdy ãetl. Je smutná nejvíc
proto, Ïe v ní není ani jiskﬁiãka nadûje. A
v té beznadûji je zarámována obÏaloba
nás v‰ech. ProtoÏe Severní Korea je
chránûna dvûma mocn˘mi státy, âínou a
Ruskem,
svût
kolem
hrÛz
severokorejského reÏimu chodí po
‰piãkách. Forum 3. prosince se snaÏilo
pﬁipomenout, Ïe kde stát není schopen

pronásleduje, mezinárodní komunita má
povinnost je chránit, nejdﬁíve preventivní
diplomacií, sankcemi a nakonec vojensky.
Rada si pozvala dva ﬁeãníky: amerického
senátora severokorejského pÛvodu,
Paula H. Shina a v˘znamnou kanadskou
osobnost, Hon. Marthu Hall Findlay.
Zatímco Ïivot senátora Shina byl v dûtství
a mládí neobyãejnû obtíÏn˘, Martha Hall
Findlay pokornû pﬁiznala, Ïe její Ïivot se
vyvíjel obrácenû: mûla vÏdycky v‰ecko,
co potﬁebovala a víc (také, kdyÏ Mr. Lee
oznámil, Ïe je pﬁítomen âech,
poznamenala, Ïe v Praze rok pracovala
a Ïe Prahu miluje). Oba ﬁeãníci mluvili na
téma mezinárodní zodpovûdnost a
problémy, s kter˘mi je akce pomoci
obyvatelÛm Severní Koreje spojena. Ani
senátor Shin, ani Martha Hall Findlay
neh˘ﬁili optimismem. Ale oba vyslovili
pﬁesvûdãení, Ïe v‰ichni (státy i jednotlivci)
mÛÏeme dûlat mnohem víc neÏ dûláme.
To urãitû, protoÏe vût‰inou nedûláme
nic. Nepohnuli bychom trochu dûjinami,
kdyby Spojené národy a v‰echny
civilizované státy a instituce i obãané
vyhlásili den podpory pro obãany Severní
Koreje a elektronicky zatopili obyvatele
Ruska, âíny a (pokud to jde) Severní
Koreje vzkazy solidarity? KdyÏ pro nic
jiného tak proto, aby obãané Severní
Koreje vûdûli, Ïe pro nû pláãeme.
Josef âermák
***
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Martha Hall Findlay na setkání s uprchlíky ze sev. Koreje

Program ãesk˘ch studíí
PﬁedbûÏná zpráva Centra for European, Russian
and Euroasian Studies (CERES) na University of
Toronto zaãíná (v pﬁekladu) vûtou: V rozhodn˘ch
okamÏicích v prÛbûhu dvacátého století
âeskoslovensko/âeská Republika hrálo ústﬁední
roli ve zmûnû proudu evropsk˘ch dûjin a v osudu
celého kontinentu. (Na okraj: Torontská univerzita
je nejvût‰í - skoro 80000 studentÛ - a nejv˘znamnûj‰í
kanadská univerzita. V poãtu vydan˘ch vûdeck˘ch
prací je na severoamerickém kontinentu druhá za
Harvardem, a v roce 2011 byla Newsweekem
hodnocena jako tﬁetí nejlep‰í mezinárodní ‰kola na
svûtû mimo USA, hned za univerzitami v Cambridgi
a Oxfordu.) âeská Republika nabízí svûtu cenn˘
pohled do mechanismu moci, budování státu a
demokratizace. Odemknout její fascinující historii,
politiku, spoleãnost a kulturu je klíãem k porozumûní
nejen Stﬁední Evropy, ale celé Evropy 20. a 21.
století. A právû to je jedno z hlavních poslání
CERES - kanadské vedoucí instituce pro studium
ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, zemí b˘valého
Sovûtského svazu a Stﬁední a V˘chodní Evropy.
Vyuãování ãe‰tiny zaãalo v roce 1967 díky
spoleãnému úsilí vynikajícího politického vûdce H.
Gordona Skillinga... a Josefa âermáka... Bûhem
pﬁí‰tích 35 let se CERES stala ohniskem studií
ãeské historie, politiky a spoleãnosti. Zaãátkem
devadesát˘ch let CERES zaãala intenzivní program
internship s âeskou republikou, bûhem kterého
studenti Torontské univerzity pracovali v
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soukrom˘ch, veﬁejn˘ch a pﬁedních civilních
institucích, vãetnû Radio Praha, V˘chovné Nadace
Jana Husa, Kanceláﬁe prezidenta republiky, Arlat
Technologie a Masarykovy univerzity... CERES
nyní navrhuje strategické roz‰íﬁení a obohacení
v˘chovného prostﬁedí, které bude inspirovat
kanadské studenty k studiu kultury, politiky,
spoleãnosti a ekonomie âeskoslovenska a âeské
republiky a umoÏní studentÛm na partnersk˘ch
institucích v âeské republice studium v Kanadû a o
Kanadû. Na‰ím cílem je pﬁipravit globální obãany
na obou stranách Atlantiku, kteﬁí mají vûdomosti,

schopnosti a agilnost pohybovat se kulturami ve
stále komplikovanûj‰ím a globalizovanûj‰ím svûtû.
Tyto aktivity (v˘zkum na Torontské univerzitû, studia
torontsk˘ch studentÛ v Praze, pﬁedná‰ky pﬁedních
ãesk˘ch historikÛ v Torontû, doktorská studia),
vyÏadují znaãné finanãní prostﬁedky, o které se
CERES a Torontská univerzita obrátí na veﬁejnost
(pﬁedev‰ím na nás) v Kanadû i v âeské republice.
Podrobnosti pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle. Snímek je z
recepce, která se konala u pﬁíleÏitosti 50 let trvání
jã
CERES.
***—-
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Tﬁi králové a betlémská hvûzda
V na‰em dûtství se nám svátek tﬁech králÛ
zapsal do pamûti jako konec Vánoc. Tento
den pan faráﬁ s ministranty obe‰el nûkolik
domÛ. V‰echny nemohl, vesnice byla veliká.
Pokropil svûcenou vodou a kadidlem vykouﬁil
vchod do pﬁíbytku, napsal na rám dveﬁí kﬁídou
K+M+B a patﬁiãn˘ rok. Vût‰ina lidí pokládala
nápis za náv‰tûvu tﬁech králÛ, Ka‰para,
Melichara a Baltazara. Nikdo se neptal pana
faráﬁe, nebo nevyãetl z kníÏek, Ïe K+M+B má
vlastnû jin˘ v˘znam. Je to z latinského
„Christus Mansionem Benedicat“, („Kristus
aÈ Ïehná pﬁíbytku“).
Pro nás dûti tento svátek definitivnû ukonãil
vánoãní dobu. Mohly jsme odstrojit stromeãek

a rozdûlit si dobrÛtky na nûm navû‰ené. V
lep‰ích dobách ãokoládové figurky a salonky
- fondán zabalen˘ v nastﬁíhaném papírku ve
staniolu, znázorÀujícím snad holubici. V tûch
hor‰ích dobách obalené oﬁechy, kostkov˘
cukr, a kdyÏ na to do‰lo, po domácku udûlan˘
karamelov˘ fondán. Ostatní ozdoby se uloÏily
na pﬁí‰tí rok a hlavnû vánoãní hvûzda ze
‰piãky stromu byla peãlivû uloÏena. Právû o
vánoãní hvûzdû, která se rozzáﬁila nad
Betlémem, chci se více roz‰íﬁit.
Hvûzda, která se objevila pﬁi narození
JeÏí‰ka vyburcovala krále na v˘chodû, nûkdy
se téÏ ﬁíká „mudrce“, aby zjistili, co ten
neobvykl˘ jev má znamenat. Od dal‰ích

Sunny Shore's Dental

pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu
pﬁíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2013

vû‰tcÛ a hvûzdopravcÛ se dovûdûli, Ïe je to
znamení narození nového krále. Dovedeme
si pﬁedstavit, kolik království tenkrát bylo
rozseto ve svûtû, ale pﬁi narození princÛ,
budoucích králÛ, nebesa nedávala znamení
jako tentokrát. Vydali se proto na cestu za tou
hvûzdou vyhledat toho neobyãejného nového
krále.
AÏ sem je to biblická záleÏitost a mnozí to
pokládají jen za nav˘‰ení popularity
novorozeného JeÏí‰ka v jesliãkách.
Vyhledejme v‰ak odpovûì, co zjistili minulí
i novodobí astronomové kolem okolnosti s
betlémskou hvûzdou. Podle známého
souãasného ãeského astronoma Jiﬁího
Grygara byla zvlá‰tní “hvûzdou” na nebi
konjunkce (úhlové sblíÏení) planet Jupitera a
Saturnu. Toto sblíÏení pozoroval uÏ v roce
1603 v Praze proslul˘ nûmeck˘ astronom
Jan Kepler. Právû Keplera jako prvního
napadlo, Ïe ke stejné konjunkci a ke stejnému
zvlá‰tnímu úkazu do‰lo kolem poãátku
na‰eho letopoãtu. Se sv˘mi v˘poãty zjistil, Ïe
se tak stalo roku 7 pﬁed zaãátkem na‰eho
letopoãtu, dokonce tﬁikrát po sobû - koncem
kvûtna, pak podruhé 3. ﬁíjna a potﬁetí zaãátkem
prosince. Jupiter byl pokládán za královskou
hvûzdu svûtovládce, jak je doloÏeno v
historick˘ch pramenech. Saturn byl zase
pﬁidûlenou hvûzdou Judsku. Z tohoto
souhvûzdí hvûzdáﬁi usoudili, Ïe král se narodil
v Judsku. KdyÏ se tento mimoﬁádn˘ úkaz
opakoval, nenechalo to peãlivé mudrce v
klidu a vypravili se nûkdy koncem ﬁíjna na
velbloudech na cestu asi 1200 km dlouhou z
Babylónie do Jeruzaléma. Do Judska mohli
dorazit nûkdy v prosinci. Prosinec roku 7
pﬁed na‰ím letopoãtem se povaÏuje za
nejpravdûpodobnûj‰í datum narození JeÏí‰e,
k ãemuÏ se pﬁiklánûjí i mnozí historikové.

Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce
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Mohlo by se namítnout, Ïe potom ná‰
letopoãet se rozchází s narozením dítûte v
betlémské stáji. Námitka v‰ak nevyluãuje
správnost narození JeÏí‰ka, jelikoÏ dal‰í
vûdecké pátrání to mÛÏe objasnit. Nejpádnûj‰í
dÛvody jsou nepﬁesnosti minul˘ch kalendáﬁÛ.
Za hlavní nepﬁesnost se uvádí, Ïe v dávn˘ch
dobách lidstvo neznalo pﬁesnou délku roku,
kter˘ je del‰í neÏ 365 dnÛ. Má je‰tû dal‰í ãtvrt
dne neÏ zemû dovr‰í svÛj obûh kolem slunce.
(AÏ v roce 1582 papeÏ ¤ehoﬁ XIII zavedl
pﬁestupn˘ rok jednou za ãtyﬁi roky na
vyrovnání nepﬁesnosti.)
KdyÏ mudrci dospûli do Jeruzaléma, ptali
se Heroda „Kde je ten nov˘ král, jehoÏ hvûzda
nás sem pﬁivedla“? Herodes Velik˘ se této
zprávy velice zalekl. Jeho strach o moc ‰el
tak daleko, Ïe pro svoji jistotu nechal vyvraÏdit
„neviÀátka“ v Judsku - v‰echny chlapce do
dvou let, vãetnû svého syna. VraÈme se v‰ak
k v˘roku králÛ „jehoÏ hvûzda nás sem
pﬁivedla“. K tomuto v˘roku se opût hlásí
astronomie. Zmínûná konjunkce mûla tﬁi fáze.
První dvû se objevovaly tûsnû pﬁed v˘chodem
slunce, coÏ souhlasí se sdûlením králÛ „uvidûli
jsme jeho hvûzdu na v˘chodû“. Ta tﬁetí
konjunkce hvûzd nastala podle zji‰tûní
astronomÛ 5. prosince v podveãer po západu
slunce, tudíÏ ve smûru cesty tﬁech králÛ.
Vûdecky dÛkaz betlémské hvûzdy ãi jiné
dÛkazy v‰ak nehrají Ïádnou roli, kdyÏ se
nepochopí v˘znam epifanie - klanûní se tﬁech
králÛ novému králi v betlémské stáji. Úcty
vzdání JeÏí‰kovi spoãívá v zcela jiné
skuteãnosti v „sebe zjevení Boha lidstvu“ v
osobû JeÏí‰e Krista. Z tohoto pohledu
zazáﬁení betlémské hvûzdy dává zcela nov˘
smysl pro lidstvo. Stvoﬁitel nebe i zemû dal
najevo lidem nejen svojí existenci, ale zároveÀ
starost o svoje stvoﬁení. Hvûzdou nad
jesliãkami zazáﬁila nová doba! Pﬁinesla nov˘
smysl pro lidské stvoﬁení, kter˘ spoãívá nejen
v pﬁístupu ãlovûka k ãlovûku, ale v pﬁístupu k
Bohu nejen jako k na‰emu Stvoﬁiteli, ale jako
k na‰emu Otci.
V pohansk˘ch dobách bohové byli
povaÏováni nejen za mocné a nepﬁístupné,
ale také za zlostné, kteﬁí vyÏadovali pro sebe
lidské obûti, a lid pﬁed tûmito ãiny mûl velk˘
strach. Je pozoruhodné, Ïe lidské obûti se
konaly témûﬁ bez v˘jimky po celém svûtû. Od
star˘ch DruidÛ v Evropû pﬁes Maye v Americe
aÏ do starého Egypta.
Je‰tû ve starém zákonû se doãteme o
Abrahámovi, kter˘ chtûl obûtovat svého syna
Izáka. Andûl boÏí mu v‰ak v tom zabránil. V
tomto ãinu je vyjádﬁeno odtrÏení od
pohansk˘ch kultÛ, kde lidské obûti byly
povût‰inû souãástí jejich obﬁadÛ. S
Abrahamem BÛh jasnû dal najevo svÛj postoj
k otázce lidsk˘ch obûtí. Pozdûj‰í obûtování
zvíﬁat Bohu, které je‰tû pokraãovalo ve
starozákonní dobû, JeÏí‰ zcela ukonãil sv˘m
sebeobûtováním za lidstvo.
Z tûchto náhledÛ záﬁící betlémská hvûzda
nebyla jen astronomickou událostí, ale jak
víme, mûla jin˘ smysl. Poukázat na historickou
událost a potvrdit ji. Jako by se uÏ tenkrát
vûdûlo, Ïe postupem staletí mnozí ve svûtû
budou chtít svûtské dÛkazy kolem okolností
narození JeÏí‰e, které jsou bohuÏel omezené
lidskému chápání. Jak je vidno, mnoha lidem
nepostaãí rozhlédnout se kolem sebe na
zemi, nebo nahlédnout do nesmírn˘ch hlubin
vesmíru a poznat, Ïe nûkdo - nûjak˘ Stvoﬁitel
musel za touto grandiozitou stát. Nejen Ïe
pro svÛj dÛkaz poslal JeÏí‰e, ale navíc nebesa
- hvûzdy dokazovaly jeho v‰emohoucnost. O
tom ale radûji mnoho lidí nepﬁemítá.
Rozhlédneme-li se po svûtû v na‰em 21.
století (s dne‰ní technikou je to velice lehké),
nejeví se nám hezk˘ obraz svûta. Pak si
nemÛÏeme pﬁát nic potﬁebnûj‰ího, neÏ aby
opût betlémská hvûzda zazáﬁila nad svûtem
a pﬁinesla nejen vût‰í pokoj a lásku pro celou
lidskou spoleãnost, ale také z toho vypl˘vající
hojnost v‰em na zemi.
Vilém A. Kun, Winnipeg
***
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Televizní hrátky na vánoãní svátky
Nejenom jídlem a pitím je ãlovûk Ïiv a k
vánoãní sváteãní idylce patﬁí televizní
zábava. Neznámé v kanadském
vánoãním programu tak silnû se opakující
vánoãní filmové radosti jako je proslulé
kvinteto vánoãních filmÛ ãeské produkce
a mnozí âe‰i v cizinû k této zábavû
úpûnlivû lnou a ve vánoãním leno‰ení tu
klasickou pûtku shlédnou, coÏ se dûje víc
jak 50 let, kdyÏ jsme je‰tû chodili do kina.
Pro poﬁádek je vyjmenovávám: CísaﬁÛv
pekaﬁ a pekaﬁÛv císaﬁ (natoãen˘ v 1951),
Py‰ná princezna (1952), Byl jednou jeden
král (1954), Hrátky s ãertem (1956) a
Daﬁbuján a Pandrhola (1960).
Pokud jsem cosi z ãeské tradiãní vánoãní
televizní pûtky vynechal, budiÏ mi
odpu‰tûno, Ïe budeme slavil dvaatﬁicáté
Vánoce vzdáleni Moravû, ale slavíme
poﬁád jídlem i zábavou po ãesku. A velice
rád se dozvím jestli se kvinteto roz‰íﬁilo.
Pﬁilepenost ãeské psychiky k vánoãní
tradici staré víc jak pÛlstoletí, míním ty
filmy, je fascinující, jakoby kinematografie
padesát˘ch let ukovala ãeskou mentalitu
k pohádkám a pÛvabné utopii. Roãnû se
za poslední století natoãilo na svûtû dva
tisíce filmÛ a tento filmov˘ kapitál vánoãní
zábavu valnû neovlivnil, pokud jsem
informován.
Ale cítím se informován ve vûci svûtové
kinematografie a tak jsem prohrabal svou
osobní filmotéku nejlep‰ích filmÛ a v
prosinci 2012 jsem vybral pro pﬁátele
deset v˘roãních filmÛ, které provûﬁil ãas
a uãinil tyto filmy klasick˘mi a kaÏd˘ z

nich byl natoãen v roce konãícím dvojkou.
V roce 1942 byl natoãen film Casablanca,
tedy film váleãn˘, ve kterém se nestﬁílí,
film hlavnû o lásce a odpovûdnosti, ve
kterém Humphrey Bogart a Ingrid
Bergman zahráli pﬁíbûh nenaplnûné lásky
v útrapách veliké války.
O 10 let pozdûji vyãnívá nad jiné film v
Pravé poledne, kter˘ ustavil westernov˘
standart o lásce a odpovûdnosti a
muÏnosti; skvostn˘ Gary Cooper s Grace
Kelly proÏívají první den po svatbû a první
krizi, protoÏe Gary je muÏ na svém místû
a neutíká z boje pﬁes naléhání své
novomanÏelky.
V roce 1962 mne okouzlil Paul Newman
ve filmu Hork˘ pták mládí, ve kterém
ambiciózní Paul hledá kariéru v
Hollywoodu a rozlámal tím srdce své
dívky Shirley Knight a ten film nezestárnul.
Film Kmotr natoãen˘ v 1972 se neomylnû
umisÈuje do první desítky nejlep‰ích filmÛ
v‰ech dob a herecké umûní Marlona
Branda a jeho mafiánsk˘ pﬁíbûh a
provedení je klasika; a doprovodná hudba
skladatele Nino Rota se dá sly‰et v
repertoáru nesãetn˘ch orchestrÛ.
A pát˘ jubilejní a klasick˘ film, protoÏe
film, co vydrÏel v popﬁedí víc jak 30 let se
stává klasick˘, navrhuji do vánoãního
dívání roztomil˘ Tootsie, ve kterém Dustin
Hoffman hraje muÏe i Ïenu, coÏ se nikomu
tak mistrovsky nepovedlo od superkomedie Nûkdo to rád horké (natoãené
1959).
Slíbil jsem pﬁidat k ãeské vánoãní pûtce

pohádek sv˘ch pût jubilantÛ a jako
tﬁe‰niãku na dortu k vánoãnímu dívání
dvû skvostné komedie.
Díky modernímu zázraku - internetu a
youtube je kaÏd˘ film z vyjmenovan˘ch
snadno dostupn˘.
A mám Ïádost nakonec - co je TvÛj
oblíben˘ film na vánoãní sezónu a rád
bych sly‰el TvÛj názor.
Pﬁeju klidn˘ advent a v‰ecko dobré!
RosÈa Firla - Sudbury
***
Mil˘ RosÈo,
trochu jsi mne zaskoãil, ale zkusím odpovûdût. Z
ãeskoslovensk˘ch filmÛ jsou to asi Starci na
chmelu, Údolí vãel, Obrazy starého svûta, Lásky
jedné plavovlásky a O slavnosti a hostech. Ze
svûtové Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ (USA),
Sedmá peãeÈ (·védsko), Zvût‰enina (Itálie-Anglie),
Solaris (SSSR), Struktura krystalu (Polsko),
Doktor Îivago (USA), Alphaville (Francie),
Oidipus král (Itálie)… Nûjak se to rozrostlo a to
jsem jen tak vystﬁelil od pasu.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Advent 2012
Slovo advent znamená pﬁíchod, to snad vûdí uÏ i malé dûti. Ale pﬁíchod ãeho?
Samozﬁejmû Vánoc, ﬁekne snad kaÏd˘. O Vánocích pak i letos televizní moderátor
ﬁekne, Ïe to jsou svátky, kdy si kﬁesÈané pﬁipomínají narození JeÏí‰e Krista. O
adventu nejspí‰ neﬁekne nic.
Nûkteﬁí kazatelé budou pﬁipomínat, Ïe advent byl pÛvodnû dobou pokání a pÛstu
a to nejen jako pﬁípravy k oslavû Kristova narození, ãi k pﬁijetí té milosti, ale hlavnû
jako duchovní pﬁípravy na jeho druh˘ pﬁíchod v moci a slávû.
To je jistû pravda. Jednak, Ïe první kﬁesÈané byli zamûﬁeni na oãekávání druhého
pﬁíchodu Krista daleko víc neÏ na okolnosti jeho narození. Jednak to, Ïe v prÛbûhu
dal‰ích staletí se církev mohutnû rozvíjela liturgicky a dÛraz na správné slavení a
hluboké duchovní proÏívání jednotliv˘ch ãasÛ a symbolÛ neobyãejnû vzrostl.
JeÏí‰ sám v‰ak Ïádné církevní svátky nevynalezl (a o události svého narození se
vÛbec nezmiÀuje). Zato jak má b˘t ãlovûk dobﬁe pﬁipraven na jeho druh˘ pﬁíchod,
dává jasnou a spolehlivou instrukci:
V podobenství o posledním soudu (Mat 25, 31-46) vypráví jak to bude: „aÏ pﬁijde
Syn ãlovûka ve své slávû a v‰ichni andûlé s ním, posadí se na trÛnu své slávy a
budou pﬁed nûho shromáÏdûny v‰echny národy“. Rozdûlí je na ty po své pravici a
na ty po jeho levici. Tûm po pravici ﬁekne: „Pojìte, poÏehnaní mého Otce, ujmûte
se království, které je vám pﬁipraveno od zaloÏení svûta. NeboÈ jsem hladovûl, a dali
jste mi jíst, Ïíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl
jsem nah˘, a oblékli jste mû, byl jsem nemocen, a nav‰tívili jste mû, byl jsem ve
vûzení a pﬁi‰li jste za mnou. Tu mu ti spravedliví odpovûdí: Pane, kdy jsme tû vidûli
hladového a nasytili jsme tû, nebo Ïíznivého…“ a on jim odpoví: „Amen, pravím vám,
cokoli jste uãinili jednomu z tûchto m˘ch nepatrn˘ch bratﬁí, mû jste uãinili.“ Potom
ﬁekne tûm po levici: „Jdûte ode mne, prokletí, do vûãného ohnû pﬁipraveného ìáblu
a jeho andûlÛm!“ A to proã? ProtoÏe nic z toho, co uãinili ti spravedliví, neuãinili.
Lze si snad pﬁedstavit jasnûj‰í kriterium a zprávu o tom, co u posledního soudu
jedinû platí? A to v˘slovnû pro „v‰echny národy“, bez rozdílu náboÏenství, tedy i pro
pohany. Je aÏ zaráÏející (zejména pro zboÏného kﬁesÈana), Ïe JeÏí‰ tu nevyzdvihuje
skutky vûdomû ãinûné pro nûho, jakoÏto Krista a tedy budoucího soudce, n˘brÏ
uãinûné „jen tak“, bez tohoto motivu, snad z dobroty srdce. Ti, kteﬁí nasytí
hladového dobﬁe vûdouce, Ïe tím slouÏí svému Pánu, tu nejsou nijak vyzdviÏeni.
Nejsou vÛbec zmínûni. Cítíte jak pﬁesné a pﬁísné je to slovo JeÏí‰ovo? Chvála budiÏ
ranné církvi, Ïe to slovo uchovala.
Nic proti tûm, kteﬁí proÏívají adventní t˘dny jako dobu pokání a pÛstu ani proti tûm,
kteﬁí duchovním zrakem nazírají mystérium vánoc jako inkarnaci (vtûlení) BoÏí lásky
k lidem. Hloubky nûãích duchovních proÏitkÛ ãi záÏitkÛ nemÛÏeme nijak zkontrolovat
a tedy ani posuzovat. V posledu v‰ak musí vést k tomu, co jedinû na koneãném
soudu obstojí. Jinak pÛjdou - a to doslova - s tím v‰ím k ãertu. Stejnû, je-li moÏno
hÛﬁe, ale dopadnou ti, kteﬁí dobﬁe vûdûli, co mají ãinit - a neãinili.
Jan Kozlík - M‰eno u Mûlníka
***

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

Interview
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Je‰tû jeden rozhovor s Lucii RadoÀovou
Pro Satellite a CzechFolks.com Plus rozmlouval Josef âermák
Pﬁed nûkolika málo mûsíci jsem se z krajanské ‰eptandy dozvûdûl, Ïe se v Torontu nachází mladá âe‰ka, která do Kanady pﬁijela trénovat kanadsk˘ olympijsk˘ kajakov˘
t˘m. ProtoÏe jsem obdivovatelem Ïenství (inspirován starobylou a dnes moÏná trochu vratkou Goetheho moudrostí: “to vûãnû Ïenské nás povzná‰í”, pocítil jsem mocn˘
nápor zvûdavosti. KdyÏ jsem pﬁeletûl její sedmiﬁádkov˘ Ïivotopis (kter˘ najdete na konci na‰eho rozhovoru), moje zvûdavost se zmûnila v obdiv, kter˘ se zmnohonásobil,
kdyÏ jsem si pﬁeãetl její odpovûdi na mé otázky. Pro zajímavost: Lucie RadoÀová chodila do základní ‰koly a gymnázia v Nymburku, kter˘ Torontu na ãas propÛjãil herce
a reÏiséra Adu Tomana, na nûhoÏ dodnes vdûãnû vzpomínáme. A nyní tedy Lucie. Pﬁipomíná mi skvostného básníka mládí, FráÀu ·rámka a (pamatuji-li se správnû)
závûreãnou vûtu jeho Léta: “Léto budiÏ pochváleno…” I mládí, i mládí…
Co je va‰e nejranûj‰í vzpomínka?
Pochází z jeslí. A zcela jasnû si pamatuji,
jak mi první den byla pﬁidûlena osobní
znaãka na skﬁíÀce „rohlík“. Moc spokojená
jsem nebyla, rohlík mi pﬁipadal obyãejn˘,
a kdyÏ jsem pozdûji získala znaãku
„beru‰ku“ brala jsem to jako velké vítûzství.
Asi patrnû jeden z prvních projevÛ vrozené
soutûÏivosti.
Mûla jste ‰Èastné dûtství?
Dûtství jsem mûla z mého pohledu velmi
‰Èastné. MoÏná trochu osamûlé, ale proto
pro mû ‰Èastné. Socializaci se sv˘mi
vrstevníky jsem v dûtském vûku nikdy
nevyhledávala.
Jak jste vycházela se sv˘mi uãiteli?
Îádné uãitele ze základní ‰koly si nejsem
schopna vybavit, takÏe asi dobﬁe. Na
gymnáziu obãas docházelo ke sporÛm,
pﬁedev‰ím s uãiteli humanitních pﬁedmûtÛ,
coÏ hodnotím kladnû. Na profesory na
univerzitû jsem mûla ‰tûstí, takÏe obecnû
jsem s nik˘m ‰patnû nevycházela.
Dala vám základní ‰kola, co jste od ní
oãekávala? (pokud jste nûco
oãekávala)
Na základní ‰kolu jsem se tû‰ila a
oãekávala mnohé. BohuÏel jsem byla
zklamaná, zﬁejmû jsem si pﬁedstavovala
vût‰í nároky od uãitelÛ a moÏná i lep‰í
úroveÀ spoluÏákÛ. Ve tﬁetí tﬁídû jsem
zaãala nav‰tûvovat tﬁídu s roz‰íﬁenou
v˘ukou francouz‰tiny, coÏ znamenalo
vût‰í nároky na uãení a pﬁípravu a to bych
ﬁekla, Ïe mû uspokojilo.
Hrálo náboÏenství roli ve va‰í
v˘chovû?
V mé v˘chovû hrálo roli kﬁesÈanské
náboÏenství a jsem za to ráda. Pozdûji,
pﬁedev‰ím bûhem studia FF jsem poznala,
Ïe znalost Bible jako literárního celku je
naprosto elementární pro dal‰í pochopení
nejen literatury ale i jin˘ch (napﬁ. právních)
textÛ. Dne‰ní ãeská spoleãnost povaÏuje
otázky na téma náboÏenství a náboÏenství
ve v˘chovû dûtí za velmi intimní, coÏ je
‰patnû. Víra jako taková, nehledû na druh
náboÏenství, je nutnou berliãkou a pomocí
v urãit˘ch Ïivotních situacích.

Souhlasíte s autorem Luìkem
Fr˘bortem, Ïe “stav‰e se ateisty ztratili
âechové smysl pro ãest, poctivost,
férovost…?
To, Ïe âe‰i ztratili smysl pro ãest a
poctivost je evidentní. Samozﬁejmû existují
mnohé v˘jimky, nechci národ zobecÀovat.
Nikdy jsem nad touto spojitostí takto
nepﬁem˘‰lela, ale zní to logicky. Nedovedu
odhadnout, kdy se to pﬁesnû odehrálo.
KaÏdopádnû se jedná o relativnû krátk˘
ãasov˘ úsek, kdy náboÏenství ztratilo svou
úlohu. ¤ekla bych, Ïe v jin˘ch evropsk˘ch
zemích se taková plo‰ná ateizace nedûla.
Ale nikdy jsem to dopodrobna
nestudovala.
Souhlasíte s Luìkem Fr˘bortem, Ïe
(aãkoliv on si svÛj transcendentální
názor vytváﬁí sám), vût‰ina lidí se
neobejde bez nûãeho hotového, pevnû
formulovaného a v tom hraje církvemi
reprezentované
náboÏenství
nezastupitelnou úlohu?
Nesouhlasím s tím, Ïe v náboÏenství
hraje církev nezastupitelnou úlohu. Právû
dnes, v 21.století potkáváme stále více
lidí, kteﬁí se obracejí k rÛzn˘m druhÛm
náboÏenství resp. samotné víﬁe a
nepotﬁebují mít toto reprezentované církví
jako institucí. Pravdou ov‰em je, Ïe i dnes
relativnû „moderní“ v˘chodní druhy
náboÏenství a uãení mají pevnû
formulovan˘ program, kterého se dá drÏet.
Ludûk Fr˘bort se domnívá, Ïe je
naléhavû tﬁeba zaplnit díru zpÛsobenou
vyvrÏením
Masarykovskolegionáﬁskou legendou - z ãesk˘ch
dûjin tﬁí habsbursk˘ch století,
mar‰álem Radeck˘m a hrdinstvím
ãeského vojska pod Ïlutoãern˘m
praporem, vesmûs civilizaãním úsilím
katolické církve, vãetnû jezuitÛ.” Jen
pro zajímavost: právû ãtu knihu
slánského uãitele a autora Václava
·techa “Pﬁes ostnaté dráty /Pamûti
ãeského tvrdohlavce/”, která vy‰la jako
fejeton Národních listÛ v roce 1935. Na
st. 285 jsem se doãetl, jak na‰i lidé
vidûli VídeÀ v ‰edesát˘ch letech 19.

století: “O tomto duchu let ‰edesát˘ch
svûdãí zajímavá listina, objevená po
pﬁevratu r.1918, kterouÏ mi v opisu
laskavû pro vzpomínky moje zaslal
archiváﬁ mûstsk˘, Jindﬁich Hulinsk˘.
Tato listina byla dána do bánû, kterouÏ
byla (pod historick˘m kohoutem)
ozdobena pﬁi opravû brána velvarská.
Zní: Na‰im potomkÛm srdeãné
pozdravení! Îijeme v ustaviãném boji
s nûmeckou vládou vídeÀskou a vÛbec
s cel˘m Nûmectvem o posvátná práva
koruny ãeské a o na‰i národnost; boj
ten dosáhl právû svého vrchole.
Stíhání, vy‰etﬁování, uvûzÀování muÏÛ
nejryzej‰í povahy jest na denním
poﬁádku. Udavaãství je v nejbujnûj‰ím
kvûtu a druhá persekuce od roku 1620
proti národu ãeskému v plném
proudu… A co tomu ﬁíkáte vy? Zajímá
vás a va‰i generaci historie vÛbec?
Nenapadá mû, jak pﬁesnû by bylo moÏné
zaplnit prázdné místo. Je zajímavé, Ïe
„ustaviãn˘ boj“ s jakoukoliv nadvládou
jako by byl osudem na‰í zemû. Boj s
Nûmectvem, vystﬁídal boj s jin˘m
gigantem. Ve skuteãnosti i Evropská unie
je jakousi nadvládou. MoÏná ale âe‰i
potﬁebují nad sebou pevnou ruku, sami se
se svobodou moc vyrovnat neumûjí. V
porovnání napﬁ. s mlad˘mi Maìary o
historii moc nevíme, ale tam je to dáno
velmi siln˘m nacionálním cítûním, které v
âechách témûﬁ Ïádné neexistuje. Pokud
tedy zrovna neslaví úspûch národní
hokejov˘ t˘m, to pak vlajky vlají v‰ude.
Jako by se zapomínalo, to je ale právû ten
kámen úrazu. Je tﬁeba se o dûjinách
informovat, aby se na‰e historické chyby
neopakovaly. Samozﬁejmû znalost historie
je pﬁímo úmûrná kvalitû vzdûlání. Já jsem
v tomto ohledu mûla velké ‰tûstí.
Ludûk Fr˘bort nevyluãuje, Ïe kolem
roku 2050 bude Evropa islámská.
Sdílíte jeho ãasov˘ rozvrh?
Evropa tûÏko bude zcela islámská,
rozmach muslimÛ je pﬁesto znaãn˘.
Pravoslavné náboÏenství zabírající
v˘chodní a jihov˘chodní Evropu je natolik

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
***

***

ortodoxním, Ïe bude tûÏko vytlaãeno, ale
s integrací a koexistencí muslimÛ se musí
poãítat. Rozhodnû ne ale zpÛsobem,
jak˘m se integrace ﬁe‰í ve Francii,
muslimská ghetta nejsou zrovna ‰Èastn˘m
ﬁe‰ením a vede to k problémÛm. Dovolím
si citovat Dominika Duku: „Nadûje je v
tom, Ïe víc muslimÛ bude dostávat
vzdûlání a Ïe dopﬁejí Ïenám rozumnou
emancipaci“.
Studovala jste v Budape‰ti, vidûla kus
svûta, teì Ïijete v Kanadû. Jak se vám
- pod tímto zorn˘m úhlem - jeví Ïivot
doma: politicky, spoleãensky,
kulturnû?
Lidé v âechách si neváÏí hodnot toho
druhého. Souãasná krize politická vychází
z krize hodnot. Vût‰ina lidí jde do politiky,
aby si nûco nakradla. Proto se dostávají
zpût k moci komunisté, coÏ je katastrofa.
Politickou scénu ovládají kmotﬁi, je to
typické pro spoleãnost postkomunistické
v˘chodní Evropy. Pro nûkoho Ïijícího v
severní Americe naprosto nepochopitelné.
Vidím ale záblesk nadûje. Líbí se mi
koncept Karla Janeãka, kter˘ zaloÏil
nadaãní fond proti korupci. Je dÛleÏité,
aby ho pﬁedev‰ím mladí lidé, kteﬁí v
republice Ïijí, volili. SnaÏí se spasit na‰i
politickou scénu zmûnou volebního
systému. Po kulturní stránce jsou âe‰i
relativnû na vysoké úrovni, souvisí to s
dobrou kvalitou na‰eho ‰kolství. Myslím
tedy v porovnání s kulturní úrovní anglicky
mluvících KanaìanÛ.
Jaká je va‰e ‰kála hodnot: peníze,
sláva, ‰tûstí, pravda,ãest, sluÏba
bliÏnímu, rodina, vlast…?
Neﬁekla bych pﬁímo ‰kála hodnot, spí‰
jsou dÛleÏité vûci, kter˘ch si ãlovûk váÏí.
TûÏko postavit jednu vûc nad druhou. Já
si váÏím pﬁedev‰ím Ïivota samotného a
své rodiny. Pokud toto umíte, dá se hovoﬁit
o ‰tûstí. Díky tomu, Ïe jsem mûla moÏnost
Ïít i v jin˘ch zemích, tak si dokáÏu váÏit
své vlasti, i kdyÏ v na‰í zemi je to s
pravdou a ctí nûkdy trochu sloÏitûj‰í.
Jste zﬁejmû mimoﬁádnû talentovan˘
ãlovûk. Po vystudování literatury v
maìar‰tinû a trénování kanadského
olympijského kajakáﬁského t˘mu, do
ãeho se pustíte po pﬁí‰tí olympiádû?
Pﬁedstavuji si svÛj Ïivot zpátky doma, v
Praze nebo v Nymburce, odkud pocházím.
Ráda bych zaãala pracovat více na nûãem
„svém“ a ne pracovat tolik pro ostatní.
Momentálnû mû napadá i moÏnost
setrvání v Kanadû a pÛsobení na
akademické
pÛdû
v
oblasti
v˘chodoevropsk˘ch studií. To je ov‰em
zatím vzdálená hudba budoucnosti. Tﬁeba
se na‰e sny a plány pro Rio 2016
neuskuteãní a budu dál pÛsobit u t˘mu aÏ
do dal‰ích her.
„Dûkuji za rozhovor.“
***
Lucie RadoÀová: Narozena 2.1.1983 v Kutné
Hoﬁe; Základní ‰kola a Gymnázium Nymburk,
Mgr. Titul Filosofická fakulta univerzity Karlovy
v Praze - obor Hungaristika a V˘chodoevropská
studia se specializací Serbistika; Studium
maìarského jazyka a literatury v Budape‰ti Eötvös
Loránd University; Studium trenérství na Fakultû
tûlesné v˘chovy a sportu UK v Praze a univerzitû
Semmelweis v Budape‰ti.
***
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Nesmrteln˘ Jára Cimrman
Vancouverské Divadlo Za rohem mÛÏe k nejednomu svému úspûchu pﬁiãíst dal‰í,
tentokrát je‰tû spojen˘ s v˘znamnou okolností. Se souhlasem a poÏehnáním pana
ZdeÀka Svûráka uvedlo Dobytí severního pólu âechem Karlem Nûmcem (29.,30.11
- 1.12.2012) z bohatého repertoáru ÎiÏkovského divadla Járy Cimrmana, a to v
roce, kdy uplynulo 45 let od premiéry Aktu v divadle na Malostranském námûstí (byli
jsme se Ïenou na pﬁedstavení, tehdy je‰tû s Karlem Velebn˘m, Ïel pﬁedãasnû
zesnul˘m v˘born˘m muzikantem a spolutvÛrcem onoho fenoménu Járy Cimrmana).
Toto divadlo mal˘ch forem v Praze má jednu z nejdel‰ích existencí. Dále má
osobit˘ druh humoru, kter˘m se znaãnû li‰í tﬁeba od Semaforu. O nepochybné a
zcela zaslouÏené oblibû a popularitû Cimrmanova divadla svûdãí skuteãnost s
jak˘m zájmem byla zmínûná hra v na‰em divadle uvedena a s jak˘m nad‰ením se
úãastníci produkce na ní podíleli. Staãí jen
se podívat na jména v‰ech, kteﬁí se na
pﬁedstavení podíleli.
Vancouver‰tí pﬁíznivci DZR mûli moÏnost
shlédnout Záskok z cimrmanovského
repertoáru v roce 2004, tenkrát za úãasti v
hlavní roli jednoho ze zakladatelÛ divadla,
Ladislava Smoljaka, kter˘ dnes uÏ, bohuÏel
, není mezi námi.
Není moÏná bez zajímavosti uvést, Ïe
na‰e divadlo pﬁed drahnûj‰ími lety uvedlo
dvû jiné cimrmanovské hry - Dlouh˘, ·irok˘
a Krátkozrak˘ a Hospoda na m˘tince.
Tolik tedy úvodem.
V reÏii Ladislava Smoljaka z roku 1985
hru se ãleny divadla pﬁedstavení
nastudovala Nora Linhartová. Tato dáma
a pﬁítelkynû má ten bájeãn˘ dar vytvoﬁit pﬁi
kaÏdé zkou‰ce, stejnû tak i pﬁi pﬁedstavení,
Autobusta Járy Cimrmana
v kolektivu velmi pﬁátelskou a uklidÀující
se strhanymi rysy
(nikoli uspávající) náladu a atmosféru. To
je uÏ první krok ke koneãnému úspûchu.
Pﬁíjemnou pomÛckou v nejednom ohledu byla dne‰ní moÏnost ÏiÏkovské pﬁedstavení
uvidût na televizním záznamu. Koneãná podoba pak ale uÏ byla vûcí v‰ech na
produkci zúãastnûn˘ch a to nejen tûch na jevi‰ti, ale i v zákulisí a kabinû pro techniky
osvûtlení a zvuku.
Nejsem recenzent a navíc jsem se pﬁedstavení zúãastnil malou rolí v semináﬁi hﬁe
tradiãnû pﬁedcházejícímu a pokusím se teì vlastnû jen o nûkolik osobních poznámek,
poznatkÛ a vûcn˘ch informací.
Kromû poãáteãních zkou‰ek v soukromí bytu, ostatní kromû posledních dvou pﬁed
generálkou konaly se díky ochotû nového ãlena souboru Martina Drábka v jeho
dílnû. Aã to není nijak bûÏné prostﬁedí pro takovou ãinnost, nijak valnû nám ani
nepﬁi‰lo na mysl, Ïe se zkou‰í v hale prÛmyslové v˘roby. Snad je to v dÛsledku elánu
s nímÏ v‰ichni se pﬁípravû tohoto pﬁedstavení vûnovali. A mûli jsme nejednou pocit,
Ïe i tady a mezi námi, by si ãesk˘, aã ve Vídni narozen˘ genius, mistr mnoha oborÛ
Jára, pﬁipadal jako doma. V takové hale pak na konci listopadu není nijak veliké teplo
a tak jsme se zvolna mohli pﬁipravovat na tu severskou anabázi.
Rozdûlené role byly, jak uÏ je bûÏné, rÛznû veliké a nároãné. Pokud ale mohu
soudit, byly rozdûleny tak ‰Èastnû, jako je by autoﬁi Z.Svûrák a L.Smoljak a snad i
sám Jára, psali kaÏdému na tûlo. Zde se opût projevily zku‰enost a cit Nory
Linhartové.
Kdo tedy po tﬁech pﬁedstaveních, odmûnûn˘ch potleskem a spokojeností divákÛ,
odcházel domÛ nebo do restaurace s pﬁíjemn˘m pocitem zdaﬁilého díla?
Ti neviditelní, bez nichÏ se ale pﬁedstavení neobejde: Radana Zelmanová (produkce,
inzerce), Daniel Zelman (realizace scény), Jana Reinbergerová (kost˘my), Klára
McGillis (rekvizity), Jirka VaÀourek (hudba), Peter Bugár (svûtla), Jirka Su‰ick˘(
zvuk), Michelle Linhart (inspice), Klára Brauserová (asistent inspice), Leah Patáková
(sledování textu), Mirek Doãkal(video záznam), Bronco Hyrman (program, web.
stránky), Jirka VaÀourek, Monika Korbutová (fotografie), Jakub Zelman (bar).
Na jevi‰ti v semináﬁi: Daniel Kolda, Oldﬁich Paták, Vladimír Cícha, Zdenûk
Matou‰ek a dále Michal Hovjack˘ (zku‰en˘ technik), Martin Drábek (nezku‰en˘
technik Mûcháãek), Jirka Su‰ick˘ (poji‰Èovací agent).
Na jevi‰ti ve hﬁe: Bronco Hyrman (náãelník Karel Nûmec), Jirka VaÀourek (uãitel
Václav Pouska), Martin Drábek (lékárník Vojtûch ·ofr), Vít Suchodol (Varel
Fri‰tûnsk˘), Michal Hovjack˘ (poruãík Jiﬁí Beran). Hráli bájeãnû a vûru nemohu
vyzvednout nûkterého z nich, jedinû v‰echny rovn˘m dílem.
Zvlá‰tní zmínku zaslouÏí scéna, vytvoﬁená z osmi kubick˘ch yardÛ styrofoamu a
kdo si tûch ledovcÛ a zamrzl˘ch dvou badatelÛ dobﬁe pov‰iml, nepochybnû ocenil
ohromnou práci Dana Zelmana, tvÛrce té podívané, uvedené k dokonalosti
svûtlomodﬁe nasvûtlen˘m pozadím.
Nedávno v Torontû Nové divadlo pﬁipomnûlo snad nejãestnûj‰ího básníka a
spisovatele Jana Nerudu adaptací jeho pÛvabn˘ch Malostransk˘ch povídek. Velikán
Jára Cimrman se ve svém rozsáhlém díle vydává dále, kupﬁ. na Blaník nebo do
âeského nebe. Vancouverské diváky pak dokonce na konci tohoto listopadu zavedl
aÏ na severní pól.
V úvodu jsem se zmínil o fenoménu. Jára Cimrman a jeho tvÛrci a divadlo nesoucí
jeho jméno, ti skuteãnû naplÀují v˘znam toho slova. A tak po klasikovi klasikÛ,
Williamu Shakespearovi, jehoÏ Zkrocení zlé Ïeny na‰e divadlo hrálo pﬁed rokem,
toto poslední pﬁedstavení potvrdilo jak rozmanitá a bohatá je divadelní pokladnice…
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!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Portrét Kim McConnella, ktery byl letos uveden do Canadian Agricultural Hall of Fame

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Project
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Marat Sade Bohnice v Torontu
Prostor pro aktuální umûní - Prádelna Bohnice uvádí ve
spolupráci s liverpoolsk˘m Bienále a kanadskou galerií
souãasného umûní The Power Plant videodokument Atlhey
Thauberger Marat Sade Bohnice. Film je prÛseãíkem
mezi záznamem stejnojmenného divadelního pﬁedstavení,
které Thauberger realizovala v Psychiatrické léãebnû na
jaﬁe a dokumentárními rozhovory s lékaﬁi a vedením
léãebny o jejím kontextu a moÏné postupné transformaci.
V dubnu 2012 se uskuteãnilo v reÏii Melanie Rada z
praÏského divadla Akanda pﬁedstavení klíãové hry Petera
Weisse Marat/Sade z roku 1963, a to v prostoru galerie
Prádelna v Praze - Bohnicích, v nejvût‰í psychiatrické
léãebnû v âeské republice. Prostor b˘valé prádelny dodnes

fyzicky pﬁipomíná pÛvodní hygienické zaﬁízení historického
blázince. Dnes je Prádelna vyuÏívaná pro umûlecké
projekty. PRONÁSLEDOVÁNÍ A ZAVRAÎDÉNÍ JEANAPAULA MARATA P¤EDVEDENÉ DIVADELNÍM
SOUBOREM BLÁZINCE V CHARENTONU ZA ¤ÍZENÍ
MARK¯ZE DE SADE A V PROVEDENÍ PRAÎSKÉ
DIVADELNÍ SPOLEâNOSTI AKANDA PRO DIVÁKY Z
¤AD PACIENTÒ A PRACOVNÍKÒ PSYCHIATRICKÉ
LÉâEBNY BOHNICE, neboli Marat Sade Bohnice, je
videodokumentem, kter˘ je zároveÀ rekonfigurací hry
inscenované na tomto místû
PÛvodní hra Pronásledování a zavraÏdûní Jeana-Paula
Marata pﬁedvedené divadelním souborem blázince v
Charentonu za ﬁízení Mark˘ze de Sade vychází z pﬁedstavy,
jak Mark˘z de Sade v roce 1808, kdy byl internován v
blázinci v Charentonu, tedy 15 let po zavraÏdûní Marata a
19 let od poãátku Velké francouzské revoluce, psal a
reÏíroval tuto hru. Ve Weissovû podání ztvárÀují drama
chovanci ústavu, kteﬁí jsou vÏdy ãásteãnû sami sebou i s
konkrétními diagnózami a pod ponûkud pﬁehnan˘m
oznaãením „pacienti s du‰evním onemocnûním“, a
ãásteãnû metaforami dan˘ch historick˘ch postav.
Porevoluãní Francie procházela masov˘mi organizaãnûinstitucionálními zmûnami, byly také zavedeny moderní
léãebné metody pro „du‰evnû choré“. Tyto reformy slouÏí
ve hﬁe jako pozadí pro rozehrání a dialektické zkoumání
tﬁídního boje a lidské (ne)svobody.
Podobnû jako Charenton na poãátku devatenáctého
století jsou Bohnice porevoluãním ústavem pro du‰evnû
nemocné, kter˘ prochází institucionální reformou. Areál
byl vybudován na poãátku 20. století v místû, které se
tehdy nacházelo na vzdáleném severním okraji Prahy, a
stavba byla pﬁizpÛsobena sv˘m uÏivatelÛm jako „útoãi‰tû“,
jako zahradnû-architektonick˘ model. Tato instituce byla
vÏdy odrazem ideologie sv˘ch mûnících se politick˘ch
vládcÛ. Dvaadvacet let po Sametové revoluci se nemocnice
otevírá veﬁejnosti, zaÏívá reformy v léãbû a ve zpÛsobu
omezování volného pohybu pacientÛ, dochází k privatizaci
ãetn˘ch základních sluÏeb a v souãasnosti se Bohnice

nacházejí v poãáteãním stádiu deinstitucionalizace.
Video-dokument Althey Thauberger je umûleck˘m
prÛseãíkem záznamu z divadelního pﬁedstavení a
rozhovory s lékaﬁi Psychiatrické léãebny Bohnice ãi jejím
ﬁeditelem Martinem Holl˘m. Projekt Althey Thauberger je
nejniternûj‰ím ztûlesnûním v˘chodisek a snah galerie
Prádelny Bohnice - tedy propojení vnûj‰ího a vnitﬁního
svûta léãebny, zpochybnûní stereotypizovan˘ch
hodnotov˘ch rámcÛ onûch zdánlivû oddûlen˘ch
spoleãností a otevﬁení nevyhnutelné diskuze o tématu
psychické nemoci ve vztahu k takzvané normálnosti
vût‰inové spoleãnosti. „Prostor institucí, obzvlá‰È tûch
velk˘ch, je vÏdy sv˘m zpÛsobem oslovující. Jak pÛvodní
hra, tak i tento dokument je toho jasn˘m dÛkazem. PﬁestoÏe
jsou podmínky léãebny poloviny minulého století a léãebny
souãasné v mnohém, nesrovnatelné, jisté spoleãné rysy
lze najít. A také vyjádﬁit. Bylo nám ctí spolupracovat s
Altheou,“ dodává ﬁeditel Psychiatrické léãebny Martin
Holl˘.
Althea Thauberger je kanadská vizuální umûlkynû.
Thauberger ãasto spolupracuje na mezinárodních
projektech zamûﬁen˘ch na konkrétní skupiny a komunity,
s nimiÏ svá participativní díla vytváﬁí. Vûnuje se
provokativním sociálním i politick˘m tématÛm. Thauberger
byla zastoupená na Bienále v Sydney, Kanadské národní
galerii v Ottawû, Muzeum Andyho Warhola v Pittsburghu
a mnoh˘ch evropsk˘ch galeriích Projekt Marat Sade
Bohnice byl realizován ve spolupráci s Liverpoolsk˘m
Bienále a kanadskou galerií Power Plant Contemporary
Art Gallery v Torontu, kde bude dokument prezentován od
14. prosince 2012 do kvûtna 2013.
Partneﬁi projektu: Psychiatrická léãebna Bohnice,
Prádelna Bohnice, Liverpool Biennial, Nadace Open
Society Fund Praha, Ministerstvo kultury âeské republiky,
Hlavní mûsto Praha, Velvyslanectví Kanady pro âeskou
republiku.
Místo projektu: The Power Plant Contemporary Art
Gallery, 231 Queens Quay West, Toronto.
***
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Je‰tûrka na slunci
v Divadle v ¤eznické
30. listopadu mûla v praÏském Divadle v ¤eznické premiéru
nové nastudování hry kanadského dramatika Johna Murrella
Je‰tûrka na slunci. Komorní komediálnû ladûná hra zachycuje
dny na sklonku Ïivota hereãky Sarah Bernhardt, legendy
francouzského divadla, ve spoleãnosti jediného muÏe -
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Veselé Vánoce a vše nejlepší v roce 2013

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

846 THE QUEENSWAY. TORONTO, ONTARIO M8Z 1N7

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

Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ
oddaného tajemníka Georgea Pitoua. Inscenace nabízí
poutav˘ pohled do kulturního dûní pﬁelomu 19. a 20. století a
pﬁedev‰ím do osamûlé du‰e velké osobnosti svûtového
divadla. V reÏii Jany Kali‰ové hrají Hana Maciuchová a
Jaroslav Satoránsk˘ (na snímku). Poslední repríza
pﬁedstavení, nad kter˘m pﬁevzalo zá‰titu Velvyslanectví
Kanady, probûhne 21. prosince. www.reznicka.cz
Kanadská mozaika
(Vydává Kanadské velvyslanectví v Praze)
***

ZAHAJUJEME SBÍRKU
NA POMOC UKRAJINCE
ANASTÁZII HAGEN
NasÈa Hagen potﬁebuje pomoc. Je to b˘valá pornohereãka, která k
nám pﬁi‰la z Ukrajiny. Nepﬁi‰la. Utekla. Na Ukrajinû jí hrozí
odebrání jejich tﬁí synÛ. Nejmlad‰í se narodil uÏ v âechách a je mu
rok a pÛl. ManÏel Nasti je v Rusku a snaÏí se marnû dostat do âeské
republiky, kde chce podnikat, platit danû a Ïít se svou rodinou. Paní
Hagenové hrozí ale vyho‰tûní z âeské republiky. Na Ukrajinû jí
ãeká nejspí‰ soud a vûzení, je obvinûna z ‰íﬁení pornografie a
vyh˘bání se trestnímu stíhání. Dûti poputují do dûtského domova.
Osud nejmlad‰ího je vÛbec ve hvûzdách, protoÏe je zcela bez
obãanství.
V‰echny podrobnosti pﬁípadu Hagenov˘ch je moÏné najít v
Lidov˘ch novinách a na serveru lidovky.cz
Nechceme hodnotit to, co NasÈa dûlá a dûlala. Nechceme ani
podporovat pornoprÛmysl ãi ho hájit. Nemáme ani v úmyslu
kritizovat postup ãesk˘ch úﬁadÛ - vûﬁíme, Ïe nakonec pﬁijmou
správné rozhodnutí a Ïe jsou vedeny pﬁedev‰ím zájmy ãesk˘ch
obãanÛ a zoufal˘ch osob, které k nám utíkají z jin˘ch zemí. Jediné,
o ãem v tomto ãase adventním má smysl hovoﬁit, je pomoc lidem,
kteﬁí to potﬁebují. AÈ uÏ jsou nám sympatiãtí ãi nikoliv. Odebírat
dûti matce, která se o nû vzornû stará, miluje je a ony jsou na ní
citovû zcela závislé, je zcela nepﬁípustné. MoÏná NasÈa nemá nárok
na politick˘ azyl, ale její dûti mají urãitû nárok na ni.
Hagenov˘m do‰ly peníze. O víkendu se Nastû, která Ïije v malé
vesnici u âeského Brodu rozbil koãárek. Nemá k dispozici auto, a
tak prakticky nemÛÏe vycházet s dûtmi na ulici. Nemá dost financí
ani na jídlo. Po zveﬁejnûní nûkolika ãlánkÛ v Lidov˘ch novinách se
ozvaly stovky lidí, kteﬁí nabízejí nejrÛznûj‰í podporu. Mimo jiné i
finanãní. Proto jsme se rozhodli dát jim pﬁíleÏitost Nastû pomoci.
Své pﬁíspûvky zasílejte prosím na ná‰ transparentní úãet:
6804070001/5500, variabilní symbol: 101
Ve‰keré peníze budou paní Hagenové prÛbûÏnû pﬁedávány proti
podpisu na pﬁedávacím protokolu.
Není na‰ím úkolem a cílem hodnotit, co NasÈa Hagenová dûlala,
ani nemÛÏeme zaruãit, Ïe se k pornoherectví nikdy nevrátí. Na‰e
ambice jsou prosté: jsou vánoce a my chceme, abychom je my, vy
i NasÈa s dûtmi proÏili ‰Èastnû.
Vá‰ Berkat

***

928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)
otevﬁeno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096
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10) Tﬁetí t˘m chybí - Nemohou chtít v‰echno naráz,
nicménû tﬁetí schopn˘ t˘m ãesk˘m klubÛm chybí.
Liberec a Mladá Boleslav pﬁidaly do koeficientu po
dvou bodech, coÏ je málo. Sbírat body ve tﬁech, to by
PlzeÀ - Atlético 1:0
pak âe‰i mohli pom˘‰let i na jedno pﬁímé místo v
Nakonec i obhájce trofeje plzeÀ‰tí fotbalisté trumfli Lize mistrÛ.
dos, Sport.cz
a do jarních vyﬁazovacích bojÛ Evropské ligy
***
postoupili ze základní skupiny z první pﬁíãky. V˘hra
1:0 nad Atlétikem Madrid pﬁedstavovala pro trenéra
Pavla Vrbu urãitû ten nejkrásnûj‰í dárek ke PlzeÀ je zimním vládcem Gambrinus ligy. V
ãtvrteãním devûtaãtyﬁicát˘m narozeninám. Pût dohrávce Západoãe‰i doma skolili Jihlavu 1:0 a
miliónÛ za prvenství ve skupinû a dal‰ích 72 miliónÛ pﬁezimují první s dvoubodov˘m náskokem pﬁed
za nasbírané body pﬁi leto‰ním taÏení Evropskou Jabloncem. Ke tﬁem bodÛm se v‰ak po trefû Bako‰e
ligou je‰tû pﬁíjemnûj‰í pro klubového bosse Tomá‰e protrápili a kouãe Vrbu na laviãce pﬁivádûli na
Paclíka. Jedínou branku domácích vstﬁelil v 26. pokraj kolapsu. Poslední Pﬁíbram obrala o body i
minutû Procházka
Spartu. A to mûla smÛlu, protoÏe nastﬁelila bﬁevno.
***
Utkání se nakonec skonãilo 0:0. Dva úniky

Senzace: PlzeÀ poráÏí
Atelticko Madrid

Gambrinus liga

Bilbao - Sparta 0:0

Cel˘ zápas rozhozen˘ finalista minulého roãníku
Evropské ligy demonstroval, proã byl tentokrát jiÏ
kolo pﬁed koncem skupiny I bez ‰ancí na postup.
Fotbalisté Sparty pﬁesto v Bilbau jen bez branek
remizovali, coÏ je pro nû vzhledem k prÛbûhu
zápasu a poãtu ‰ancí ztráta. Mrzet je to v‰ak moc
nemusí
***

âe‰i táhnou Evropou! Skalpy
‰panûlsk˘ch finalistÛ,
útok na Ligu mistrÛ i milióny
Sponzoﬁi a fanou‰ci s neklidem sledují podivnou
korupãní aféru, která h˘be ãesk˘m fotbalem. Na
druhou stranu v krátké dobû registrují jiÏ druh˘ velk˘
úspûch. Po letním postupu reprezentace do ãtvrtfinále
mistrovství Evropy teì PlzeÀ a Sparta pro‰ly do jarní
ãásti Evropské ligy, Viktoria dokonce z prvního místa
ve skupinû. Na takové taÏení pohárovou Evropou
ãekal klubov˘ fotbal hodnû dlouho a otevírá mu
spoustu moÏností.
1) Ve dvou se to lépe táhne - Po devíti letech zase
pﬁeÏili pohárovou zimu dva ãe‰tí zástupci. Díky Plzni
a Spartû patﬁí âeské republice v této sezónû prÛbûÏné
deváté místo na úrovni Ruska, napﬁíklad daleko pﬁed
Nizozemskem.
2) Liga mistrÛ mÛÏe b˘t blíÏ - PlzeÀ se Spartou
zlep‰ují nejen své klubové koeficienty, ale i celkov˘
národní. Díky tomu se jeví reálnû moÏnost, Ïe od léta
2015 by âe‰i zase mohli mít dva zástupce v kvalifikaci
Ligy mistrÛ. Vydaﬁen˘ roãník v‰ak potﬁebují zopakovat
i v pﬁí‰tí sezónû a situaci komplikuje také pﬁípadné
zru‰ení Evropské ligy, jeÏ UEFA zvaÏuje.
3) Finalisté si na nû nepﬁi‰li - Atlético Madrid je
obhájcem trofeje, ale v Plzni prohrálo. Ve finále
porazilo Bilbao, které zase prohrálo na Spartû a ani
doma Letenské nezdolalo. Tyhle skalpy mají zvuk.
4) PlzeÀ je stálice - NejenÏe Viktoria vyhrála svoji
skupinu. Po dvanácti letech je zase prvním ãesk˘m
klubem, kter˘ v pohárech pro‰el do jarní ãásti druh˘
rok po sobû. Jako poslední to dokázala Slavia.
5) Jediná Sparta vyﬁadila ·panûly - Pohárovému
Ïebﬁíãku dál vévodí ·panûlsko. Zemû mistrÛ svûta a
Evropy vyslala do boje sedm klubÛ, ‰est z nich
pokraãuje. Jedin˘m vyﬁazen˘m je Bilbao - a na
svûdomí to má Sparta...
6) Kasy se plní milióny - Liga mistrÛ to samozﬁejmû
není, i tak ale Evropská liga sk˘tá zajímavé prémie.
PlzeÀ si zatím vydûlala 72,5 miliónu korun, Sparta 60
miliónÛ.
7) Atraktivní soupeﬁi na v˘bûr - Jarní play-off zaãne
dvojzápasy 14. a 21. února. Losovat se bude 20.
prosince a ãe‰tí premianti se mohou tû‰it na zvuãné
protivníky. PlzeÀ na Inter Milán ãi Ajax Amsterdam,
Sparta na âechovu Chelsea ãi Liverpool...
8) Lépe zhodnotí hráãe - Doba horentních ãástek za
ãeské fotbalisty je pryã, v zimû nebo létû se v‰ak
pﬁesto mohou dít velké vûci. PlzeÀ i Sparta se
zajímav˘ch nabídek za své hráãe doãkají a bude na
nich, zda je vysly‰í.
9) Vstali noví bojovníci - Oba postupující hodlají své
kádry posilnit. Na druhou stranu dokázali, Ïe v
pohárech mohou uspût i s vlastními zdroji. Kdo je‰tû
nedávno znal plzeÀské Daridu ãi ·típka? Kdo by si
pomyslel, Ïe kouãi Laviãkovi mÛÏe vyjít odváÏná
sázka na siln˘ sparÈansk˘ roãník 1992 a podobné
mladíky...?

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

Mahmutoviãe zajistily Teplicím potﬁebné tﬁi body
nad Brnem. Teplice zvítûzily 2:0. Fotbalisté Jablonce
porazili v 16. ligovém kole Hradec Králové 3:2
Severoãe‰i v zápase dvou obratÛ rozhodli o v˘hﬁe
na zaãátku druhé pÛle, kdy se z penalty prosadil
sv˘m druh˘m gólem v utkání Lafata, kter˘ se s
tﬁinácti trefami posunul do ãela stﬁelecké tabulky.
Hradec hrál od 47. minuty bez vylouãeného Hole‰e
a znovu srovnat uÏ nedokázal. Fotbalisté Slovácka
remizovali v závûreãném utkání podzimní ãásti
první ligy se Sigmou Olomouc 1:1. Vedoucí branku
Slovácka vstﬁelil ve 25. minutû Kerbr, o ‰est minut
pozdûji srovnal skóre DoleÏal. Konec podzimu
hrubû nevy‰el Slavii. Po tﬁech pﬁedchozích prohrách
s Plzní, v âesk˘ch Budûjovicích a Hradci Králové
padla i v posledním stﬁetnutí doma s Ostravou 0:2,
takÏe pﬁezimuje ve spodní polovinû tabulky. Po
docela slibné první polovinû podzimu zavr‰ené
v˘hrou v derby nad Spartou je to pro slávistick˘
národ urãitû rozãarování. Zvlá‰tû, kdyÏ duel s
Baníkem mûl slavnostní rámec, neboÈ Eden
naposledy aplaudoval Stanislavu Vlãkovi. Také
mistrovsk˘ Liberec poznal, Ïe z Julisky se moc
bodÛ nevozí. Fotbalisté Dukly v tomto roãníku doma
prohráli jen s Plzní a v utkání posledního podzimního
kola porazili Slovan Liberec hladce 3:0. Zatímco
obhájce titulu tak pﬁezimuje v ‰edém prÛmûru
tabulky.
abe-sport.cz
***

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

16 10
16 9
16 9
16 7
16 7
16 5
16 6
16 5
16 5
16 4
16 4
16 4
16 3
16 4
16 4
16 2

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

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

27:11
29:16
23:12
24:15
19:20
26:22
20:27
21:20
22:25
21:27
19:19
22:28
17:20
17:25
15:23
12:24

34
32
31
27
24
22
21
20
19
19
18
17
16
16
15
13

Slovenská CorgoÀ liga
18. kolo: M·K Îilina-FC Zlaté Moravce 4:1, Tatran
Pre‰ov-Dukla Banská Bystrica 1:0, Spartak TrnavaMFK RuÏomberok 0:1, MFK Ko‰ice-FC Nitra 4:0,
Slovan Bratislava-AS Trenãín 3:1, Spartak MyjavaFK Senica 1:2.
19. kolo: FC Nitra-M·K Îilina 2:0, Tatran Pre‰ovSpartak Myjava 2:1, MFK RuÏomberok-Slovan
Bratislava 2:2, FC Zlaté Moravce-Spartak Trnava
1:1, Dukla Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 1:2, AS
Trenãín-FK Senica 1:1.

CorgoÀ liga
1. Slovan
2. Moravce
3. Senica
4. Ko‰ice
5. Îilina
6. Trenãín
7. RuÏomberok
8. Pre‰ov
9. Myjava
10. Bystrica
11. Nitra
12. Trnava

19 10 6 3 29:19
19 8 6 5 29:22
19 8 5 6 24:18
19 8 5 6 25:21
19 6 10 3 24:14
19 7 7 5 30:24
19 7 7 5 19:21
19 6 4 9 15:24
19 5 5 9 27:29
19 4 8 7 16:18
19 5 4 10 23:33
19 3 7 9 15:33

36
30
29
29
28
28
28
22
20
20
19
16

Hokej
Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Tabulka âeské Tipsport extraligy: 1. PlzeÀ 30/59,
2. Brno 28/53, 3. Zlín 30/53, 4. Tﬁinec30/49, 5. Kladno
30/49, 6. Litvínov 30/47, 7. Slavia 29/46, 8. Vítkovice
31/43, 9. Budûjovice 29/43, 10. Pardubice 30/41, 11.
Sparta 29/39, 12. Chomutov 30/34, 13. Karolvy Vary
30/33, 14. Liberec 28/32.
Slovenská extraliga: 1. Zvolen 31/75. 2. Ko‰ice 31/
57, 3. Nitra 31/57, 4. Pie‰Èany 31/53, 5. Banská
Bystrica 31/48, 6. Skalica 31/45, 7. Poprad 31/42, 8.
Trenãín 31/42, 9. Martin 31/37. 10. Îilina 31/33.
KHL- Bobrovova divize: 1. Dynamo 33/73, 2.
Petrohrad 32/67. 3. Slovan Bratislava 33/50, 4. Lev
Praha 33/47, 5. Donûck 34/46, 6. âechov 33/38, 7.
Riga 34/32.
***

Veselé Vánoce
hodnû pohody od Vánoc
do konce roku
a hodnû úspûchÛ v roce 2013
pﬁeje

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,
to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?
KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

