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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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A král odpovûdûl
Koneãnû jsem vypnul poãítaã a chtûl se vydat na cestu. âlovûk si obãas potfiebuje
vyãistit mozek. Vlastnû to mûlo nûco do sebe, kdyÏ ãlovûk jezdil  stopem. Byl ãas
pfiem˘‰let. Nûkdy se ãekalo hezky dlouho. V Nebrasce a to byl rekord, dokonce
dvanáct hodin. A pak dal‰í rekord. Z Nebrasky aÏ do Sacramenta - 2000 km.
Jednou jsem se takhle vracel z Bratislavy do Prahy pfies Brno a zastavil mi úspû‰n˘
mlad˘ umûlec. Myslím, Ïe pfiede‰el dobu, byl jiÏ tehdy v sedmdesát˘ch letech
umûleck˘m návrháfiem. Nemûli jsme rádi systém, v kterém jsme Ïili. Oba asi z
jiného dÛvodu. SnaÏil jsem se Ïít svobodnû v nesvobodném systému. Nechytnout
se na  nûkterou z nachystan˘ch udiãek, kde byly jako tfipytky tu zájezdy do zahraniãí,
tu podnikové prémie. Vychutnával jsem to, Ïe jsem nic nemûl a mûl jsem za to
svobodu.
MÛj dobrodinec v‰ak mûl na vûc jin˘ názor: „Jde‰ ‰patnou cestou,“ vysvûtlil mnû.
„Já naopak chci vydûlat, co nejvíc penûz, abych na nûjak˘m bol‰evikovi nebyl
závisl˘, aby mi nezáleÏelo na tom, jestli mám nûkde o padesát korun víc nebo míÀ,
abych se kvÛli kaÏdé pûtce nemusel pfied nûk˘m plazit, to mû pfiiná‰í svobodu.“ Na
dÛkaz, jak mu nezáleÏí na penûzích, zastavil a koupil pro sebe i pro mne desetkrát
draÏ‰í Coca-Colu místo korunové kofoly. Byl sv˘m zpÛsobem svobodn˘ a zfiejmû
skuteãnû vydûlával dost slu‰né peníze. Tehdy jsem pochopil, jak je to vlastnû s tím
náboÏenstvím. Spí‰e projde velbloud uchem jehly neÏ bohat˘ se dostane do
království nebeského. Proã by ale velbloud mûl chodit uchem jehly, kdyÏ ji mÛÏe s
klidem obejít? A po pravdû fieãeno vût‰ina velbloudÛ tak ãiní.
Pochopil jsem, Ïe blahoslavení chudí, vlastnû nemusí b˘t chudí. A to jsem byl teprve
na poãátku svého poznávání. Pozdûji jsem se dovûdûl také nûco o relativitû
odpu‰tûní. Na PetrÛv dotaz, jestli staãí odpustit sedmkrát, odpovûdûl JeÏí‰,
sedmdesátkrát sedmkrát. Nikdy mi nebylo jasné jestli se jedná o ãíslo 490 (70x7)
nebo jestli se tím nemyslí prosté ãíslo 77. KaÏdopádnû je to ãíslo dosti vysoké. Tato
matematická záhada v‰ak není jasná i jin˘m kfiesÈansk˘m poslancÛm, ktefií toto
ãíslo vysvûtlují poÏadavkem na zavedení zákona tfiikrát a dost.
Bûhem doby jsem také pochopil dal‰í dialektiku teologie. JeÏí‰ovo uãení o nenásilí
ve skuteãnosti neznamená nenásilí v praxi, ale má se interpretovat, jak nastiÀuje
lidová moudrost, Ïe na hrub˘ pytel patfií hrubá záplata. âili JeÏí‰Ûv v˘rok o udefiení
do pravého líce a následovném nastavení líce druhého se dá interpretovat také tak,
Ïe preventivnû nûkoho zmlátíme, aby nás nemohl udefiit ani do pravého a my pak
nemuseli nastavovat líce levé. KdyÏ je preventivní akce dokonalá on nás ani
nemÛÏe kopnout pod koleno a my mu nemusíme nastavovat nohu druhou.
Pfii takovém v˘kladu pak dospûjeme k závûru, Ïe v‰echna náboÏenství jsou si
podobná. Ba prakticky stejná. Proto není zapotfiebí slavit vánoce, ale zavedeme
radûji Holiday Season.
Po letech jsem tedy pfiem˘‰lel o tom, Ïe bych zase vyrazil na cestu. Mrzlo, jen
pra‰tûlo. Zjistil jsem v‰ak, Ïe ztvrdlo i srdce národa tohoto. JiÏ dobr˘ch patnáct let
jsem nikam nejel, nikomu jsem s autem nezastavil, protoÏe nikdo u silnice nestál a
já sám jsem se o podobn˘ kousek ani nepokusil. Jsem zkrátka uÏ star˘ a nemám
na takové vylomeniny ãas. Jak to zní nezvykle, kdyÏ Simon s Garfunkelem zpívají
o tom, Ïe mûli pfied sebou spoustu ãasu k zabití. Dnes je kaÏdá minuta nesmírnû
cenná. Snad jen Leonard Cohen se svou písní o chladném New Yorku ve ãtyfii ráno
na konci prosince je stále aktuální.
První Vánoce v Kanadû byly tak trochu zvlá‰tní. Na ·tûdr˘ den bylo v Ottawû ráno
kolem nuly a veãer pfii cestû z pÛlnoãní minus sedmatfiicet. To byl asi nejvût‰í mráz,
kter˘ jsem zde zaÏil. A jelikoÏ byly Vánoce, jel jsem z nûjakého nepochopitelného
dÛvodu do Toronta. Mrzlo, jen pra‰tûlo, ale nikdy jsem neãekal dlouho. V této zemi
bylo mnoho milosrdn˘ch SamaritánÛ.
Ale i tehdy v âechách a na Slovensku bylo hodnû altruistÛ, ktefií pomohli lidem u
cesty. Nevím, jestli to byli vÏdy dobráci od kosti. Jednou v noci mi zastavil ve vánici
takov˘ bodr˘ dûda. Od pohledûní sympaÈák, klidn˘, nic ho nerozházelo a tak zaãal
vyprávût. Jeho nemohli rozházet Ïádné povídaãky a zloãincích, utekl˘ch vûzních ãi
jin˘ch darebácích. On to byl totiÏ bachafi a pochvaloval si, jak je to pûkné
zamûstnání. „Zkrátka, ãistá práce!“ dodal.
Jednou jsem jel s jedním faráfiem, kter˘ spûchal na bohosluÏby. Za zatáãkou stál
stopafi. Nestaãil uÏ zastavit a ani nejel daleko, jen do nejbliÏ‰í vesnice. Najednou se
podíval na sebe a s teologickou reflexí pro sebe fiekl: „Je‰tû, Ïe nekáÏu na
podobenství o milosrdném samaritánovi.“ Uvûdomil jsem si, Ïe by nejradûji odcouval
zpátky.

Milan Kundera má povídku o dívce, která hodnotí lidi podle toho jestli berou stopafie
nebo neberou a namítá ji, Ïe se jedná o autostopov˘ schematismu. Nechci se
dopustit nûãeho podobného v této vánoãní úvaze. Jen chci fiíci, Ïe pro Josefa a Marii
nebylo místo v hospodû.
JeÏí‰ v jednom z mnoh˘ch podobenství vypráví o Králi, kter˘ soudí lid. Nesoudí
podle politické pfiíslu‰nosti, náboÏenství, podle toho do jaké církve patfií, ale podle
toho, co uãinili jednomu z tûchto nejmen‰ích. Nemyslí se tím, plánované dûlání
dobr˘ch skutkÛ, vÏdyÈ ti, co jsou u soudu ani o tom nevûdí a ptají se, kdy jsme tû
pfiiodûli, ale jakési nûkdy aÏ nevûdomé následování JeÏí‰e Krista. MoÏná, Ïe se u
takového soudu ocitneme i my a budeme vysvûtlovat, Ïe jsme sedûli cel˘ Ïivot u
poãítaãe, Ïe jsme pracovali na dÛleÏitém projektu. Dne‰ní doba je nebezpeãná
právû tím, Ïe si tfieba poãítaãe pleteme s lidmi a poãítaãové hry zamûÀujeme za hru
s dûtmi.
K mnoha náboÏenstvím pfiibylo dal‰í - zboÏ‰tûní techniky. Kolikát˘ je to bÛÏek,
kolikáté náboÏenství? Po vûdeckém svûtovém názoru, nyní pfiichází dal‰í svûtov˘
názor. Ale buì se k nûãemu mÛÏeme dostat tím, Ïe se sami obûtujeme, Ïe budeme
následovat, byÈ nevûdomky toho, kter˘ skonãil na kfiíÏi, Ïe pÛjdeme cestou lásky a
pravdy nebo toto vánoãní zaslíbení neplatí. NemÛÏe platit jedno i druhé. Není
dÛleÏité, jestli se hlásíme ke kfiesÈanství, ale je dÛleÏité, jestli následujeme Kristovy
hodnoty, jestli následujeme Ïivého Boha. Jako kfiesÈan vûfiím, Ïe JeÏí‰ Kristus tyto
hodnoty ve svém Kázání na hofie nejlépe vyjádfiil a nejdokonaleji stvrdil svou smrtí
na kfiíÏi. Proto si myslím, Ïe se mají slavit Vánoce jako poãátek nûãeho nového,
nûãeho, co z tohoto svûta nezmizí, ale co má trvalou platnost stvrzenou ve vzkfií‰ení.
To, Ïe nûkter˘m hodnotám dáme nálepku kfiesÈanské, neznamená, Ïe jsou
skuteãnû kfiesÈansk˘mi. Není to poprvé. co do‰lo k zmatení jazykÛ. Jiná cesta, neÏ
cesta absolutní lásky, která se dokáÏe zapfiít k naplnûní tohoto zaslíbení skuteãnû
nevede a v tom je kfiesÈanství nekompromisní a jedineãné.

PoÏehnané Vánoce pfieje sv˘m ãtenáfiÛm
Satellite

Antonia Laník-Gabánek: Past˘fii v Betlémû

Ale‰ Bfiezina
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stfieda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
19.12. (pá)18:30

Veãefie na Masaryktownu
416/439-4354

***
20.12. (so) 19:00

Small Chamber Harmony
Vánoãní koncert

Kostel sv. Václava
***

 31. 12. (st.) 19:00
  Silvestrovská zábava

Kostel sv. Václava
***

 31. 12. (st.)
Silvestrovskou zábavu
v restauraci Bohemia

No. 5 Highway, Waterdown
Telefon: (905) 689-6013

***
31.12. (st.)

Silvestrovská zábava
âesk˘ klub -Winnipeg

***
 2004

7. 1. (st.) 13:00
 Setkání seniorÛ (videofilm)

Kostel sv. Václava
***

 11. 1. (ne.) 19:00
 Nocturno: Eva Urbanova

Kostel sv. Václava
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  10:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.

Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30  anglicky, 10:30  slovensky.

Katolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏby
mimo Torontomimo Torontomimo Torontomimo Torontomimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272;  464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

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.org

***
Aktualizované stránky

âSSK
Zpravodajství Ústfiedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

www.cssk.satellite1-416.com
www.cssk.ca

***

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové

divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL

Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû

obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com

www.zpravy.org/nhl
***

Novinka
Vánoãní koledy

z âs. baptistického sboru na internetu

www.zpravy.org/koledy

InternetInternetInternetInternetInternet

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

12.12.2003 v 21:28
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

15. 1. 2004

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 21 hodin

v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave..
(KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).

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
nebo www.cssk.satellite1-416.com

MasarykÛv ústav vás srdeãnû zve
na koncert série ãeské hudby Nokturna 2003-2004

EVA URBANOVÁ
Steven Philcox - piáno

Jedna z nejlep‰ích svûtov˘ch operních zpûvaãek
zpívá árie a písnû z dûl Dvofiáka, Smetany a Janáãka

V NEDùLI 11. LEDNA 2004 V 17 HODIN
kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave (Bloor/Dufferin)
Jednotné vstupné 40 dolarÛ

Rezervace nutná: 416/439-4354
V pfiípadû men‰ího poãtu zájemcÛ se koncert bude konat

v Restauraci Praha na Masaryktownu

KRÁSNÉ KALENDÁ¤E 2004
nástûnné i stolní

Lada - Neprakta - Praha - Hrady a zámky - Mucha
Vafiíme s Evou Pilarovou - âeská kuchynû - âeská krajina

Volejte: 416/289-2476

  satellite  1-416
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âeskoslovensk˘ baptistick˘
zbor  v Toronte

na 200 Annette St.
(kríÏovatka Annette a High Park)

Vám praje poÏehnané sviatky Vianoc
plné radosti a pokoja

a poz˘va Vás k nasledujúcim
slávnostn˘m BohosluÏbám:

BohosluÏby poslednej
Adventnej nedele:

21.12. o 11:00
Vianoãné BohosluÏby vo

‰tvrtok:
25.12. o 11:00

BohosluÏby na záver roku 2002
vo ‰tvrtok: 31.12. od 20:00

Vianoãné koledy moÏno poãuÈ:
www.zpravy.org/koledy

SLUÎBY BOÎIE V KOSTOLE SV. PAVLA EVANJELICKÁ
a. v. CIRKEV

1424 Davenport Rd. , TORONTO

VIANOCE:
·TEDR¯ VEâER

24. decembra 2003 o 18:00
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE

***

NARODENIE PÁNA
25. decembra 2003 o 10. 45

SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
(VEâERA PÁNOVA)

***

KALENDÁRNE SVIATKY

Farnost sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto, On.

Vánoãní bohosluÏby
Stfieda, 24. prosince - ·tûdr˘ den

23:00 PÛlnoãní m‰e svatá se zpûvem
koled

âtvrtek, 25. prosince - Slavnost
narození Pánû

10:30 M‰e sv. v Torontu
15:00 M‰e sv.v Burlingtonu

Pátek, 26. prosince - Svátek sv. ·tûpána
15:00 M‰e sv. na Masaryktownu v

spoleãenské místnosti
Sobota, 27. prosince - Svátek sv. Jana

Evangelisty
9:00-12:00 Tichá adorace

 12:00 M‰e svatá
Nedûle, 28. prosince -
Svátek svaté rodiny

10:30 M‰e sv. v Torontu
15:00 M‰e sv. v Burlingtonu

Stfieda, 31. prosince - Sv. Silvestra I.
18:00 - Dûkovná m‰e sv.

âtvrtek, 1. ledna - Slavnost Matky
BoÏí, Panny Marie

10:30 M‰e sv. v Torontu
15:00 M‰e sv. v Burlingtonu

Pátek 2. ledna
19:00 M‰e sv. v Torontu

Sobota 3. ledna
15:00 M‰e sv. na Masaryktownu

Kristus sa narodil! - Oslavujte ho!
Christos raÏdajetsja! - Slavite jeho!

Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteº Kristus Pán. (Lk 2:11)
Milostiplné sviatky Narodenia ná‰ho
Pána JeÏi‰a Krista prajú v‰etk˘m

farníci zo “Shaw Street”,  farnosÈ

Narodenia Bohorodiãky
v Toronte a duchovn˘ otec.
Miroslav âajka, C.Ss.R.

257 Shaw St., Toronto, Ontario
(416) 531 4836

E-mail: mbc24@globalserve.net,
Home Page:

http://www.iprimus.ca/~mbc24/
VIANOâN¯ PROGRAM
Streda, 24. DECEMBER

Vianoãná vigília:
8:00 p.m. Vianoãne koledy,

9:00 p.m. SVÄTÁ LITURGIA
·tvrtok, 25. 12. Vianoce

Narodenie ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista:
11:00 a.m. SVÄTÁ LITURGIA

Piatok, 26. 12. Svätej Rodiny:
10:00 a.m. SVÄTÁ LITURGIA

Sobota, 27. 12.: ·tefan Prvomuãeník:
10:00 a.m. SVÄTÁ LITURGIA,

 7:00 p.m. - RuÏenec,
 7:30 p.m. - SVÄTÁ LITURGIA

za uzdravenie
Streda, 31. 12. (Silvester)
8:00 p.m. - Svätá Liturgia

·tvrtok, 1. 1. 2004 Obrezanie Pána
11:00 a.m. - Svätá Liturgia

STAR¯ ROK
 31. decembra 2003 o 18:00

SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE

NOV¯ ROK
1. januára 2004 o 10:45

SVIATOSTNÉ  SLUÎBY BOÎIE
 (VEâERA PÁNOVA)

SatellituSatellituSatellituSatellituSatellitu
a jeho ãtenáfiÛm pfiejemea jeho ãtenáfiÛm pfiejemea jeho ãtenáfiÛm pfiejemea jeho ãtenáfiÛm pfiejemea jeho ãtenáfiÛm pfiejeme

klidné proÏitíklidné proÏitíklidné proÏitíklidné proÏitíklidné proÏití
Vánoãních svátkÛVánoãních svátkÛVánoãních svátkÛVánoãních svátkÛVánoãních svátkÛ

a mnoho zdraví a úspûchÛa mnoho zdraví a úspûchÛa mnoho zdraví a úspûchÛa mnoho zdraví a úspûchÛa mnoho zdraví a úspûchÛ
v Novém roce 2004.v Novém roce 2004.v Novém roce 2004.v Novém roce 2004.v Novém roce 2004.

Nov˘ rok bude rovnûÏ
 ve znamení dovr‰ení

mnohaletého úsilí o ãlenství
âeské republiky v Evropské

unii, se kter˘m jsou spojovány
mnohé nadûje
a oãekávání.

Rok 2003 opûtovnû
prokázal soudrÏnost

âechÛ Ïijících
v zahraniãí se svou domovinou,

za kterou dûkujeme a
vûfiíme, Ïe takto tomu bude

i  v následujících letech.

Velvyslanec âeské republikyVelvyslanec âeské republikyVelvyslanec âeské republikyVelvyslanec âeské republikyVelvyslanec âeské republiky
v Kanadûv Kanadûv Kanadûv Kanadûv Kanadû

Vladimír KotzyVladimír KotzyVladimír KotzyVladimír KotzyVladimír Kotzy
s chotí Michaelous chotí Michaelous chotí Michaelous chotí Michaelous chotí Michaelou

a v‰ichni pracovnícia v‰ichni pracovnícia v‰ichni pracovnícia v‰ichni pracovnícia v‰ichni pracovníci
velvyslanectvívelvyslanectvívelvyslanectvívelvyslanectvívelvyslanectví

Generální konzulátGenerální konzulátGenerální konzulátGenerální konzulátGenerální konzulát
âeské republikyâeské republikyâeské republikyâeské republikyâeské republiky

v Montrealuv Montrealuv Montrealuv Montrealuv Montrealu
pfieje v‰em krásné vánoãní svátky,pfieje v‰em krásné vánoãní svátky,pfieje v‰em krásné vánoãní svátky,pfieje v‰em krásné vánoãní svátky,pfieje v‰em krásné vánoãní svátky,

v‰e nejlep‰í k Novému rokuv‰e nejlep‰í k Novému rokuv‰e nejlep‰í k Novému rokuv‰e nejlep‰í k Novému rokuv‰e nejlep‰í k Novému roku
a tû‰í se na dal‰í spolupráci va tû‰í se na dal‰í spolupráci va tû‰í se na dal‰í spolupráci va tû‰í se na dal‰í spolupráci va tû‰í se na dal‰í spolupráci v

pfií‰tím roce.pfií‰tím roce.pfií‰tím roce.pfií‰tím roce.pfií‰tím roce.

Kolektiv GenerálníhoKolektiv GenerálníhoKolektiv GenerálníhoKolektiv GenerálníhoKolektiv Generálního
konzulátu âRkonzulátu âRkonzulátu âRkonzulátu âRkonzulátu âR

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

Toronto, ON
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pfiedchozím ohlá‰ení)
Konuzulát do 1. února 2004 uzavfien.

Vancouver, BC
Honorary Consul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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POKOJ VÁM!!!
Sláva na v˘sostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; BÛh v nich má zalíbení. (L 2,14)

Pouhá dvû slova - POKOJ VÁM - jak svÛdné je soustfiedit do nich celou svoji nejupfiímnûj‰í
vánoãní a novoroãní gratulaci. Zvlá‰tû v této adventní dobû by o nich jistû sotva kdo  pochyboval.
V tomto kontextu zdá se b˘t uvedené slovní spojení jednoznaãné, a navíc zakotvené daleko pevnûji
neÏ prÛmûrn˘ vánoãní strom na prÛmûrném ãeském námûstí. A kdyby se pfiece jen na‰el nûjak˘
pochybovaã, nemohl by si vyloÏit ná‰ pozdrav a pfiání nûjak ‰patnû. Nebo snad ...

***
Pfiáním POKOJe VÁM tedy vin‰uji v prvé fiadû klid a pohodu, ba dokonce i bezstarostnost. A to
jak vnitfiní, tak i vnûj‰í. Mír v du‰i a mír v tûle. Mír v rodinû i mír ve spoleãenství. A koneãnû i ten
mír Picassov˘ch bíl˘ch holubic.
V tomto pfiípadû i pfiesto, Ïe tyto zazobané potvory stejnû vût‰inou nedolétnou tam, kam mají. Za
m˘ch mlad˘ch let to nedokázaly ani do Severního Irska ãi do Palestiny, natoÏ, aby doplachtily aÏ
do vzdáleného Vietnamu nebo Afganistanu. Pfiesnûji fieãeno, dávaly si stra‰nû na ãas. Kdyby tím
vzne‰en˘m mírotvorn˘m úkolem povûfiil jejich autor bílé hlem˘Ïdû, na vûci by se lautr nic
nezmûnilo. Mám za to, Ïe ani v dne‰ní dobû to s tímhle zmocnûn˘m ptactvem není lep‰í. âeãensku
se z daleka vyhne a okolo Iráku krouÏí zatím s ost˘chav˘m odstupem. Pfiesto v nû neztrácím nadûji
a totéÏ pfieji i Vám. Pokud jsou tito jednou vybraní opefienci prostí v‰ech tûch i skryt˘ch ptaãích
infekcí, zaslouÏí si, abychom jim drÏeli palce.

***
POKOJ VÁM samozfiejmû mÛÏe znamenat i pfiání úspû‰ného vyfie‰ení Va‰eho bytového problému:
získání nového domova, roz‰ífiení ãi zavr‰ení pfiestavby ob˘vacího prostoru, apod. Nicménû já
bych, kdyÏ dovolíte, pfiestoÏe ani tento materialistick˘ v˘klad nevyluãuji, podtrhl POKOJ VÁM
v tom novém pokoji. Prostû klídek na gauãi, klídek v kruhu pfiátel a klídek v kruhu rodinném.

***
Vida, sotva jsem se trochu rozepsal, hned dostávám strach z té neznámé svobody na‰ich pÛvodnû
tak pokorn˘ch a zakotven˘ch slovíãek POKOJ VÁM. Ne, nemohu je jen tak nezodpovûdnû pustit
do svûta. Do svûta sv˘ch pfiátel, kter˘m nepfieji ani Ïdibec takového toho pokoje, jenÏ sebou nese
strnulost a zkamenûní. Stav, kdy se ztrácejí Ïivé podnûty pro na‰i citovou a tvÛrãí existenci. A uÏ
vÛbec nikomu nepfieji pokoj utkan˘ ze smífiení se s nepravostmi v nás a okolo nás. Pfied pár dny
mi to ponûkud nevybíravû pfiipomnûl jeden anonymní pisatel. Pfiiznám se, Ïe zpoãátku jsem ho
stejnû nevybíravû a pohor‰enû zavrhl, ale pak mi to pfieci jen nedalo.
Na bránû vesnického hfibitova s mohutn˘m, leã znaãnû om‰el˘m plechov˘m nápisem POKOJ
VÁM umístil totiÏ malou, nicménû záfiivou a tudíÏ nepfiehlédnutelnou cedulku: „Ukradne‰-li na
hrobû, aÈ ti ruka upadne“.

***
Inu, tak se mnû to teì jeví, i ten pokoj má svoje hranice. Snad se mi je podafiilo v rámci tûchto
nûkolika fiádkÛ malinko naãrtnout. AlespoÀ jsem se o to snaÏil.
VáÏení pfiátelé, hezké vánoce a trvale udrÏiteln˘ POKOJ VÁM nejménû na cel˘ pfií‰tí rok 2004.
A potom se na ten za‰modrchan˘ POKOJ mÛÏeme podívat zase z trochu jiné strany.
Vá‰ Mirek Petr v. k. (vlastní klávesnicí) - Hradec  Králové

Christmas
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Small Chamber Harmony
vás zve na

Vánoãní koncert
v sobotu 20. prosince 2003

 v 19 hodin
v kostele sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
Vstupné 10 dolarÛ.

Dûti do 12 let zdarma

Rezervujte si místo
pro

Silvestrovskou zábavu
v

No. 5 Highway, Waterdown
Telefon: (905) 689-6013
TANEC AÎ DO RÁNA

VELK¯ BUFFET PO CELOU NOC
RANNÍ KÁVA

Vstup jen s rezervací. Vyzvednûte si lístek u nás, co
nejdfiíve. Budeme Vám drÏet poãet míst, která

objednáte, bez ohledu na to, kdy pfiijdete.
Tû‰íme se na Vás!

638 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. M6J 1E4638 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. M6J 1E4638 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. M6J 1E4638 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. M6J 1E4638 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. M6J 1E4

(416) 504-5787(416) 504-5787(416) 504-5787(416) 504-5787(416) 504-5787

PRAÛSK› UZENÅÂSTV·PRAÛSK› UZENÅÂSTV·PRAÛSK› UZENÅÂSTV·PRAÛSK› UZENÅÂSTV·PRAÛSK› UZENÅÂSTV·

Veselé vánoce a v‰e nejlep‰í v roce 2004
pfieje

Pfied vánocemi nabízíme:
* vanilkové rohlíãky
* ãokoládové pracinky
* ofiechové pracinky
* linecké, lepené dÏemem
* linecké s ãokoládov˘m krémem
* línecké s ofiechov˘m krémem
* vla‰ské ofiechy, plnûné ofiechov˘m krémem
* ãoãky - máslové cukroví z vla‰sk˘ch ofiechÛ

slepené dÏemem a polité ãokoládou
* rakviãky k naplnûní
* vánoãky domácí s rozinkami a mandlemi

V‰e z nejkvalitnûj‰ího materialu
a podle domácích receptÛ!

* vinná klobása * rybí polévka * obloÏené chlebíãky* obloÏené mísy

Vánoce pfiicházejí …Vánoce pfiicházejí …Vánoce pfiicházejí …Vánoce pfiicházejí …Vánoce pfiicházejí …
Nûktefií stafiíci s postupujícím vûkem mírnû dûtin‰tí (tedy ne v‰ichni), rozpomínají se mnohem lépe na události
padesát nebo více let staré, zatímco vzpomenout si na to, co chtûli udûlat pfiede dvûma dny je pro nû problémem.

Zvolna zaãínám se fiadit mezi ty v závorce neuvedené. V tûchto dnech ale, zdá se mi, to zase tak veliká
nev˘hoda není. NeboÈ to se mi vybavují ony magické ãasy blíÏících se Vánoc a pak jejich prÛbûh. Bezmála znovu
cítím opojnou vÛni linoucí se z kuchynû, kde máti po nûkolik dní starala se o to, aby na stole v tûch dnech bylo
v‰e co vyÏaduje tradice a co je schopen nabídnout trh nedávno zrozeného systému. Pfiiznám, Ïe díky otcovû
neuvûfiitelné pracovitosti (následky se patrnû projevily infarktem v devûtaãtyfiiceti letech) netrpûli jsme finanãní
nouzí a tak Vánoce byly vÏdy ve znamení chutn˘ch a hojn˘ch jídel, vãetnû kapra, husy, krÛty, ãi uzeného.

Snadno zjevuje se mi nevelk˘ pokoj ze znaãné ãásti zaplnûn˘ vánoãním stromeãkem, kter˘ jsem od onoho
vûku, kdy JeÏí‰ek promûnil se jen v pohádkovou, milou bytost, jehoÏ podobu spojoval jsem ãasto s obrazem
JeÏí‰e visícího v loÏnici rodiãÛ nad postelí, sám a s velikou chutí strojil, vût‰inou 23. prosince. Mnohé ozdoby
pfiipomínám si je‰tû v pfiekvapiv˘ch podrobnostech, stejnû jako dávno jiÏ neuÏívané papírové fietûzy, vyrábûné
z barevn˘ch prouÏkÛ lesklého papíru.

A pokud v tûch dnech Praha se oblékla do bûlostného rubá‰e pra‰anu a na nedalekém námûstí veãer co veãer
záfiil do noci ohromn˘ vánoãní strom republiky, pfiipadal jsem si jako v pohádce.

I pozdûji, vyrostl˘ jiÏ z dûtsk˘ch botek a s promûÀujícími se zájmy Vánoce je‰tû nepozb˘valy onu atmosféru
klidu, pohody, ãasu k rozjímaní, náv‰tûvám, poslechu hudby, mírnému popíjení lahodn˘ch nápojÛ. Ale pozvolna
zaãala mû znepokojovat horeãnatá aktivita mojí Ïeny, shánûjící dárky nejen nejbliÏ‰ím, ale celému svému vcelku
hojnému pfiíbuzenstvu. Vnímal jsem to jinak, neÏ kdyÏ pfied léty podobnû si poãínala máti, nejednou tak unavená,
Ïe pfii ·tûdroveãerní veãefii nálada byla pokleslá. Její snaha zdála se jí nedocenûná, a mnohdy tomu tak i bylo.
Mnohé Vánoce poznamenaly mrzutosti, rozãarování.

Zaãaly se dostavovat obavy, Ïe v mojí domácnosti nebude tomu jinak . . .
Zaãal jsem se na svátky vánoãní nûjak ménû a ménû tû‰it.
-Nemûj obavy, letos z toho nebudu dûlat Ïádnou vûdu!- slibovala Ïena rok od roku. Vûdu z Vánoc sice

nedûlala, ale zmatkÛ a vyãerpání bylo nejednou dost. A nejen to.
Pamatuji je‰tû nûkolik prvních Vánoc v Kanadû pfied tfiiceti a ménû lety. A pokud mne pamûÈ nem˘lí, stále silnûji

vytrácela se v letech následujících ona tajemná a velebná nálada z onûch sváteãních dnÛ. Nakupování
potfiebn˘ch vûcí, k jejichÏ pfiedání jsou Vánoce vhodnou dobou, promûnily se a nadále se promûÀují v komerãní
kolotoã, v nákupní orgie mnohdy vûcí zcela nepotfiebn˘ch. O tom svûdãí v následujících povánoãních dnech
obchody plné zákazníkÛ vracejících nechtûné, nepotfiebné, neocenûné dary a dárky. A na ·tûpána, doma to den
náv‰tûv a procházek zasnûÏen˘mi (ale i snûhuprost˘mi ulicemi) sváteãního mûsta, v Americe je tento den,
zvan˘ pfiíhodnû Boxing Day, dnem horeãnat˘ch nákupÛ dal‰ích nepotfiebností, tentokrát za v˘hodné ceny, kdy
nûktefií obûtují i kus HodoboÏové noci na vãasné zaujmutí pfiední linie v nûkterém z mallÛ a supermarketÛ.
Nechápu to jinak neÏ znesvûcování tûchto svátkÛ, znehodnocení jejich spiritu a podstaty. V ten den je mi z toho
smutno a paradoxy vyspûlé, západní konzumní spoleãnosti zjevují se v obludné nahotû.

Stáfií a dûtství, tato dvû období Ïivota, poãáteãní a koneãné, mají mnohé spoleãné rysy, aã nûkteré
poznamenány jsou, obraznû fieãeno, opaãn˘mi znaménky. Dítûti teprve zvolna pfiib˘vá sil, starci ub˘vá. Obû
období jsou ale obdobími jisté bezbrannosti, závislosti.

MoÏná, Ïe coby pfiíslu‰ník té první kategorie, mûl bych kaÏdé pozdûj‰í Vánoce vnímat oãima svého dûtství.
Ale moderní ruch a shon tento k˘Ïen˘ proces mocnû naru‰uje. Jakoby ona chimérická vazba mezi starcem a
dítûtem byla naru‰ena.

Tohle povídání moÏná se promûnilo v blábol. Je to ale snad jen neschopností dokonalého vyjádfiení.
Nicménû i letos, stejnû jako v dûtství a v‰ech letech následujících schovám si tfii ‰upiny z kapra. Abych mûl

peníze, jak to zdÛvodÀuje pranostika. Samozfiejmû, Ïe jen roztomilá a nejspí‰ neúãinkující. Aã, díky Bohu, zatím
si na nouzi nafiíkat nemusím. A ty ‰upinky se mi nepromûní v peníze a budu tedy u‰etfien poku‰ení vmísit se do
nakupujících mas v den Sv. ·tûpána…

Vladimír Cícha-Vancouver
***

Christmas



6   satellite  1-416 December 18, 2003

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.

Toronto, Ont. M6G 2H8
Tel.: (416) 651-7837

Veselé vánoce
a PF 2004

Pfiíjemné proÏití
vánoãních svátkÛ

a hodnû úspûchÛ

v roce 2004
pfieje

PRENCO

PROGRESS AND ENGINEERING CORPORATION LIMITED
149-151 STRACHAN AVENUE TORONTO, ONTARIO, M6J 2S8
Tel.: (416) 703-3427

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
pátek
10:00-19:00

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Tel.: 533-0005

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

Financial

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail: emestic@hotmail.com

1 CDN $ 19,92 Kã
1 US $ 26,31 Kã
1 EURO 32,05 Kã
100 Sk 77,77 Kã
Quick - 11.12-.2003

Kursovní lístek
100 Kã 5,11 CDN $
100 SK 3,99 CDN $
1 CDN $ 19,57 Kã
1 CDN $ 25,06 SK
1 US $ 1,32 CDN $
1 EUR 1,60 CDN $
Toronto Star - 10.12.2003

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

âLOVEâINA

Z akéhosi nepochopiteºného rozmaru prírody starneme. V‰etci. Ba aj
môj ‰tyriapolroãn˘ syn sa uÏ teraz nete‰í na obdobie “dospeláctva”.
Azda uÏ aj on pochopil âAS a nemá ho rád.
Ná‰ spoloãn˘ kamarát, známa postava torontskej krajanskej komunity,

dlhoroãn˘ ãlen Nového divadla Jirko ·koda, zvan˘ tieÏ Kuliãka, ãi
·kodovka sa tieÏ príli‰ neráãi s on˘m ãudn˘m, nie veºmi zrejm˘m
pojmom, ktor˘ voláme âAS. Ináã by tieto Vianoce nenastalo okrúhle
jubileum. 60 rokov. Neradostné ãíslo. Pri veku totiÏ platí, na rozdiel od
peÀazí: âím viac, t˘m hor‰ie.
Jirko vlastne ani nevie kedy sa má veseliÈ.V rodnom liste je dátum 25

decembra, jeho nebohá mamiãka trvala na 24 decembri. MoÏno sa
narodil presne o polnoci, rovnako ako najznámej‰í nazaretsk˘ rodák.
V slovensk˘ch ºudov˘ch rozprávkach zlomyseºn˘ ‰arkan hºadajúc

ºudskú obeÈ, nepríãetne vetil: âloveãina smrdí. ·arkanovi moÏno. In˘m
vonia. âloveãina sa jednoducho dá vycítiÈ. Z niekoho priam sála. UÏ 60
rokov. A to je ·kodovkov prípad.
V‰etko najlep‰ie!

Ivan Zná‰ik
***

Aniversary: Jiri Skoda - 60
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Veselé Vánoce a v‰e nejlep‰í v roce 2004
pfieje krajanÛm v Kanadû

a pfiátelÛm v âeské republice

NATIONAL
SOUND

of CANADA
Paul Jílek
Manager
s rodinou

615 QUEEN STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO

TELEFON: (416) 703-1939

Blanka    Agnes    Leslie   Margaret

(416) 504-3800 * 1- 800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186 * 662 Queen St.West, Toronto M6J 1E8

V této roãní dobû s radostí na chvíli
odkládáme svou kaÏdodenní práci,
abychom zaslali srdeãné pozdravy

na‰im pfiátelÛm a zákazníkÛm.
Pfiejeme Vám svátky naplnûné klidem,

mírem, spokojeností a láskou.
V‰e nejlep‰í do roku 2004!

Pokraãování na str. 8

Na náv‰tûvû u baptistÛ
Není to tak dávno, kdy jsem si splnila pfiání nav‰tívit baptistick˘ kostel na Annette Street 200
v Torontû. Pfiiznám se upfiímnû, vÏdy mû to lákalo. S baptisty jsem se setkala velice dávno.
Pfied takov˘mi tfiiceti lety je‰tû doma. Uãila jsem tehdy v porubské matefiské ‰kole a kolegynû,
s níÏ jsem stfiídala smûny, mi jednou za‰eptala - maminka tohoto malého kluka to chce tak
a tak -  udûlejte to, aby to fieditelka nevûdûla, oni jsou baptisté… UÏ si nevzpomínám pfiesnû,
oã tenkráte bûÏelo, ale to není dÛleÏité. DÛleÏité je, Ïe po této vûtû se ve mnû rozlehlo nûjaké
podvûdomí, Ïe b˘t baptistou je nûco v˘jimeãného. Ani mi nedo‰lo, Ïe moje víra ãeskobratrská,
stejnû jako baptistická, má v sobû historicky zakódováno nûco zakázaného, nûco, za co byli
lidé pronásledováni a co je sv˘m zpÛsobem od jin˘ch oddûlovalo ãi vydûìovalo ze
spoleãnosti mnohem více, neÏli ostatní víry, které se tehdej‰ím papalá‰Ûm zdály  b˘t
“ãitelnûj‰í”. Ov‰em tím vût‰í zájem ve mnû baptisté vzbudili.

V Torontû jsem se s nimi setkala vlastnû mnohokrát a vÏdycky jsem k nim cítila sympatie.
Byla to setkání náhodná, ale milá. Tfieba kázání reverenda Jána Banka pod ‰ir˘m nebem na
Masaryktownu anebo písnû jediného pûveckého sboru v ãeskoslovenské (ãeské a slovenské)
komunitû pod vedením dirigentky Nata‰i Legierské. Koneãnû jsem tedy pfiijala pozvání podat
si ruku alespoÀ s nûkter˘mi z nich.

Slovo baptisté je ponûkud zvlá‰tní, odkud pochází a co vyjadfiuje?

Z veãera koled v âeskoslovenském baptistickém sboru

Canada/History/Theology
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 Název jsme pfievzali z fieckého slova
baptisma, coÏ znamená kfiest, a sice kfiest
ponofiením - odtud název. To znamená, Ïe
kdyÏ nûkdo uvûfií v JeÏí‰e Krista a kdyÏ mu
odevzdá a zasvûtí svÛj Ïivot, tak potom vyzná
svého Pána a Mistra kfitem. O kfiest poÏádají
církevní sbor pfiátelé z na‰ich fiad sami, kdyÏ
dosáhnou takového vûku, kdy uÏ mohou na
sebe vzít odpovûdnost za své rozhodnutí.

V ãem spoãívá filosofie baptistické víry?
Z historického pohledu jsme souãástí

reformaãního hnutí, tzn. Ïe se fiadíme k
církevním denominacím jako je evangelická
církev augsburského vyznání nebo
evangelická reformovaná církev nebo církevní
spoleãensktví metodistÛ, kfiesÈansk˘ch sborÛ,
bratrské církve a jin˘ch evangelikálních
denominací. Na tomto místû bych rád zdÛraznil
zejména to, co nás se v‰emi denominacemi
kfiesÈanské církve spojuje.Vûfiíme v
trojjediného Boha - Otce, Syna a Svatého
Ducha. Vyznáváme Bibli, coÏ je BoÏí slovo,
které je sesláno ãlovûku, kterému chtûl Pán
BÛh o sobû nûco povûdût a kterému chtûl
ukázat k sobû cestu.

TûÏi‰tû baptistické mise spoãívá v pfiiná‰ení
evangelia, to znamená v pfiiná‰ení dobré
zvûsti o záchranû v osobû Pána JeÏí‰e Krista,
BoÏího Syna, coÏ je duchovní práce. Vedle
toho se zab˘váme i prací kfiesÈanského
poradenství, pastorací, nav‰tûvujeme rodiny,
které potfiebují nejen na‰i radu, ale i sociální
pomoc.

Jinak jsme zaãlenûni do ‰ir‰í ekumenie.
Pochopitelnû v ní i spolupracujeme s ostatními,
napfi. pfii akcích jako je âesk˘ a Slovensk˘
den Kanady. ZúãastÀujeme se ho ne jen jako
pûveck˘ sbor, ale i kázan˘m slovem -
pfiíkladem mÛÏe poslouÏit blízká spolupráce
pfii BohosluÏbách spoleãnû s pfiedstaviteli
Slovenského evangelického kostela
augsburského vyznání sv. Pavla a ¤ímsko-
katolického kostela sv. Václava v Torontû.

Velice blízko máme k ãesk˘m a slovensk˘m
sborÛm v okolí, a tak se napfi. setkáváme se
sbory z Windsoru a Kingsvillu, kde se také
nacházejí ontarijská baptistická spoleãenství
s na‰imi krajany.

Pravidelnû se v na‰em kostele v nedûli
schází na 60-80 lidí. To záleÏí na tom, o jak˘
druh akce nebo setkání se jedná. Pochopitelnû
pfii vût‰ích slavnostnûj‰ích setkáních, jak˘mi
jsou Vánoce ãi Velikonoce, jich pfiijde více.

V dobû, kdy pfiicházívali noví emigranti, tak
jsme s nimi chodili na pfiíslu‰né úfiady,
pomáhali pfii vybavování zamûstnání apod.,
tedy komplexnû jsme se o nû starali, aniÏ by
museli b˘t ãleny sboru. Zamûfiili jsme se na
misii mezi krajany, ktefií pfiicházejí do velkého
Toronta, pfiesnûji do Ontaria - za námi totiÏ
chodí náv‰tûvníci a ãlenové nejenom z
Toronta, ale i z oblasti Peterborough, Actonu,
Burlingtonu, Oakville, ale také z míst od
Scarborough aÏ po Pickering...

Historie vzniku torontského âesko-
slovenského baptistického sboru je

zajímavá a zahrnuje celou fiadu jmen a
dat. My se v‰ak spokojíme s tûmi
nejv˘znamnûj‰ími. Která byste pfii této
pfiíleÏitosti vzpomnûl Vy?

Je dÛleÏité vûdût, Ïe  první data o schÛzkách
baptistÛ v Torontû pocházejí jiÏ z roku 1929
a Ïe baptisté tehdy je‰tû nemûli svÛj stánek,
v nûmÏ by se pravidelnû scházeli.

âasopis Pravda a slavná nadûje z ãervence
1929 tehdy napsal: Na ohromném území
kanadském je Toronto druh˘m místem, kde
se káÏe evangelium Pána JeÏí‰e Krista
ãeskoslovenskému lidu v jeho matefiském
jazyce prostfiednictvím baptistÛ. Presbyterní
církev daleko na západû v Saskatchewanu
téÏ koná nûjakou práci mezi na‰ím lidem.
Zde na v˘chodní Kanadû, kde Ïijí tisíce
ãeskoslovensk˘ch pfiistûhovalcÛ - jenom v
Torontû bylo 1500 âechoslovákÛ a v
prÛmyslov˘ch oblastech, napfi. v Hamiltonu,
mnohem vice - nejãastûji pfiicházeli z
Moravského Slovácka a severov˘chodního
kouta Slovenska, nebylo po této stránce
dosud vykonáno Ïádnou církví niãeho. Bratfii
baptisté polského jazyka zapoãali misijní dílo
mezi sv˘m lidem v Kanadû v roce 1920,
podobnû jsou ãilí i bratfii národnosti maìarské,
nûmecké ãi ruské.

Prvními sluÏebníky BoÏího slova byli Karel
Jelínek a George Fabok, kter˘ pfii‰el do
Kanady za prací a Ïil nejdfiíve v Edmontonu.
Do Toronta pfiicestoval na jafie roku 1936 a
vzhledem ke sv˘m jazykov˘m znalostem,
mohl kázat nejen slovensky a srbsky, ale i
anglicky, rusky, ukrajinsky a ãásteãnû i polsky.
A protoÏe v Torontû nebylo slovenského a
ãeského shromáÏdûní, chodíval G. Fabok do
polského a ukrajinského sboru. Rodina
Fabokova tehdy Ïila na Maria Street v Torontû,
kde byla v jejich sousedství kanadská
baptistická mise, kam se ãeskoslovenská
misie na nûjak˘ ãas uch˘lila.

Bezprostfiední popud k zaloÏení âsl. bapt.
sboru v Torontû dal Frank Dojáãek z
Winnipegu. Tehdy jezdíval sluÏebnû do
Toronta a se zájmem sledoval práci tamûj‰í
skupiny. âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor v
Torontû byl zaloÏen 17.2.1942 ve sborovém
domû Polského baptistického sboru na
Richmond Street.

Ov‰em problém se stánkem, kde by se
mohli scházet ãeskosloven‰tí baptisté, trval.
Adresy jejich doãasn˘ch útulkÛ se stfiídaly,
aÏ nakonec se  na‰la moÏnost uÏívat kostel
na souãasné 200 Annette St., a sbor se usídlil
s koneãnou platností tam, ãímÏ se tento kostel
stal pát˘m pÛsobi‰tûm sboru.  Historicky jsou
s v˘vojem ãinnosti torontsk˘ch baptistÛ
spojena mj. jména reverendÛ Josefa Zajíãka,
dr. Jaroslava Zemana (doktor teologie, kter˘
uãil i na teologické fakultû), Józy Nováka,
kter˘ slouÏil v tomto spoleãenství nejdéle -
cel˘ch 24 let, a Milo‰e ·olce ml. (jenÏ dnes
pÛsobí opût v âR), a pfiede mnou, pfied
rokem 1997, kdy jsem byl povûfien funkcí
stálého kazatele, tu slouÏil Martin Aláã.

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

REAL ESTATE EXPERIENCE  SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

Bus & Pager 416/235-2500
Direct Line 905/274-6555

Veselé Vánoce pfiátelÛm a zákazníkÛm
a v‰e nejlep‰í v roce 2004

pfieje

 West Realty Inc., REALTOR

pfieje ãtenáfiÛm Satellitu
pfiíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2004

Veselé Vianoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok
praje

Ruppelt - European Deli

24. decembra pri nákupu nad 60 dolárov
dostanete dárkov˘ ko‰

258 Markham Rd., Scarborough, On. M1J 3C5

416/266-7328
Vám ponúka predaj vianoãn˘ch lahôdok

* domácích klobás, salámov a párkov
* ãerstvého mäsa * ‰alatov
 * eurposk˘ch cukrovinek

KaÏd˘ ‰tvrtok  - Seniors Day - 10% off!!!

Otvoreno:
Út.-st.: 9:00-18:00, ‰t.-pia: 9:00-19:00, so: 8:00-17:00

Veselé vánoce
a ‰Èastn˘ a zdrav˘ úsmûv
v Novém  roce vám pfieje

DOKTORKA LUDMILA SCHUCKOVÁ

Kvalitní o‰etfiení zubÛ!
sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné

Provádím v‰e
od jednoduchého o‰etfiení po sloÏité odborné úkony!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409

(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Pokraãování ze str. 7

Canada/History/Theology
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My jsme jedin˘m ãeskoslovensk˘m
baptistick˘m sborem v celé severní Americe
a Mexiku. Jen pro zajímavost, je‰tû pfied
rokem 1930 jich v severní Americe bylo 36.
Ov‰em postupnû, jak se na‰i krajané
asimilovali a pfiizpÛsobovali okolí, tyto sbory
pfierÛstaly do anglické práce, pfiípadnû se
ãlenové roze‰li do anglick˘ch kostelÛ. Je‰tû
dnes jich mimo nás,  existuje ‰est, které mají
velmi silné ãi urãité ãeskoslovenské, ãeské a
slovenské kofieny a které jsou souãástí âsl.
baptistické konvence USA a Kanady,
sdruÏující krajany baptistÛ z USA a Kanady.

Proã jste si vybral baptistické vyznání
Vy sám?

„KaÏd˘ má pro své rozhodnutí jiné pohnutky.
Jedni tak nalézají v Ïivotû své místo, jiní se do
prostfiedí rodí a v nûm setrvávají. Já jsem sice
pocházel z evangelického prostfiedí, ale jen
formálního. NevyrÛstal jsem v zápalu pro
vûc. Ani do kostela jsme nechodili. VyrÛstal
jsem jako ateista, byl jsem na opaãné stranû.

Vím, je ponûkud nezvyklé, Ïe se z technika
stal reverend. Je pravda, Ïe jsem pÛvodnû
inÏen˘r - vystudoval jsem technologii na
Elektrotechnické fakultû Vysoké ‰koly
technické v Bratislavû, zamûfiení na poãítaãe,
elektrotechnologii a fyziku tuh˘ch látek.
Dlouhou dobu jsem v této problematice i
pracoval. Zhruba od roku 1975 jsem spoleãnû
s bratrancem zaãal nav‰tûvovat baptisty v
jejich kostele v Jablonci nad Nisou. Tam
jsem  poslouchal a pochopil jsem, jaké mám
chyby, v ãem spoãívají, hlavnû v‰ak, jak se
jich mohu zbavit.

Natolik mû to v‰echno za ty roky oslovilo,
aÏ jsem sám pfiijal pozvání se postavit do role
kazatele. Nakonec jsem mûl vedle sebe i
velk˘ vzor - svého vlastního tchána. V 90.
leteech  jsem se vûnoval teologick˘m studiím
v Rakousku na semináfiích a doplnil jsem svá
studia na  teologické fakultû„McMaster
Divinity College“, která spadá pod asociaci
„Baptist Convention of Ontario  and Quebec”
(BCOQ), jejíÏ  jsme jako sbor souãástí. Po
vystudování mnû byl pfiiznán statut
ordinovaného kazatele, kter˘ má v církevním
sboru konvence BCOQ, kter˘ kazatele
zamûstnává, plné povûfiení vykonávat sluÏbu
kázání BoÏího Slova, pastoraãních náv‰tûv a
kfiesÈanského poradenství, jakoÏ i
vysluhování Veãefie Pánû, poÏehnávání
novorozeÀátek, vykonávání obfiadu kfitu a
svatebních obfiadÛ.

Jaká je budoucnost sboru, zmûní se
jeho poslání?

Pokud tady nûkde v Torontû budou na‰i
krajané - âe‰i, Moraváci a Slováci, nemÛÏeme
povaÏovat úlohu tohoto sboru za ukonãenou.
I nadále chceme na‰im krajanÛm pfiiná‰et
poselství o tom, jak v˘znamnou hodnotu má
pro ná‰ Ïivot osobní spoleãenství s Pánem
Bohem. Hodláme i nadále budovat a utuÏovat
na‰e krajanské vztahy. V tomto smûru se
na‰e poslání nemûní.

Perspektivu vidíme v lidech, ktefií jsou pro
takovou práci zapáleni. Budoucnost vidíme
nejen v mladé a stfiední generaci, ale také v
tom, Ïe star‰í generace pfiedává své
zku‰enosti tûm nejmlad‰ím. V generaãním
propojení vidíme tûÏi‰tû. BohuÏel, ãlenÛ moc
nepfiib˘vá, ale pfiirozenou cestou ub˘vá.
Nucená emigrace z na‰ich zemí uÏ
neexistuje, takÏe ani odtud nám nepfiichází
posila základny, a navíc mnozí mladí lidé jiÏ
více tíhnou k anglickému prostfiedí, coÏ zase
pociÈujeme jako úbytek vlastních zdrojÛ
ãlenstva.

Ná‰ sbor byl ustaven jako ãeskoslovensk˘
a jako takov˘ i zÛstane. Národnostní problémy
tady nemáme a nikdy jsme je ani nemûli.
V‰ichni se cítí b˘t âechoslováky, a proto jsou
v‰echny aktivity provázeny obûma jazyky, k
nimÏ zcela pfiirozenû pfiib˘vá angliãtina, coÏ
dokumentuje urãitou jednotu âechÛ a SlovákÛ
mezi sebou a v emigraci nezbytného
zaãleÀování se do anglického prostfiedí. V
nedûlním bulletinu mÛÏete dokonce ãíst i
nûmãinu, která je nûkter˘m na‰im ãlenÛm,
pfiestoÏe umûjí ãesky, bliÏ‰í. Máme prostû
vÛãi sobû navzájem respekt.

 Za rozhovor dûkuje  Vûra Kohoutová
***

Canada/History/Theology

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

Nyní mÛÏete pouÏívat
Debitní kartu pro ATM

Internetu k pfievodu penûz
Telefonní pfievody a placení úãtÛ

V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ

u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: czechoslovak@pacecu.com

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
 (B˘valá Kampeliãka)

Veselé vánoce
a v‰e nejlep‰í
v roce 2004

pfieje

PACE
Savimgs & Credits Union Ltd.

Czechoslovak Branch



10   satellite  1-416 December 18, 2003Survay

Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Star˘ pfiíbûh

Veselé proÏití vánoãních svátkÛVeselé proÏití vánoãních svátkÛVeselé proÏití vánoãních svátkÛVeselé proÏití vánoãních svátkÛVeselé proÏití vánoãních svátkÛ
a pfií‰tí rok bez problémÛ se zavazadly na cestácha pfií‰tí rok bez problémÛ se zavazadly na cestácha pfií‰tí rok bez problémÛ se zavazadly na cestácha pfií‰tí rok bez problémÛ se zavazadly na cestácha pfií‰tí rok bez problémÛ se zavazadly na cestách

 pfieje pfieje pfieje pfieje pfieje

Anketa
Anketní otázka ã. 16 znûla: Co bylo va‰im
nejhezãím kulturním záÏitkem v roce
2003?
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
Odvoláni fieditele správy Národního parku
·umava Ivana Îlábka, kter˘ se sv˘mi
následovníky nechal od roku 1995 vykácet
obrovské plochy lesu Národního parku
vãetnû nekter˘ch pralesÛ, vydûlal pro
dfievafiské firmy pohádkové sumy, ale
popfiel princip národního parku jako
kulturního statku národa. Jeho odvolání je
proto jeden z nejdÛleÏitûj‰ích kulturních
ãinÛ roku 2003.
Vûra Kohoutová, spolupracovnice
Satellitu, Brampton: Nejhlub‰í záÏitek
ve mnû nejen jako umûlec, ale hlavnû
jako ãlovûk, zanechal operní zpûvák
Gustav Beláãek.  Jeho skromnost a jeho
um jsou skuteãné nedozírné, a stud mû
mnohokrát bere za ty, ktefií jemu a
podobn˘m nesahají umem ani na kotníky,
ale zato sebevûdomím pfieãuhují mraky.
TakÏe, jestli bych mûla poslat srdce na
dlani s pfiáním  nejkrásnûj‰ích Vánoc a
pohody, pak by to bylo do Bratislavy
ãlovûku stejnû se srdcem na dlani jako se
srdcem zpívajícím.
Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘
poradce, Praha: Na jednoduché otázky
tûÏká odpovûì: Bylo toho více: V˘stava
Albrechta Dürera ve Vídni, Rodinovo
museum v PafiíÏi, letní koncerty na Kuksu
s Kuksem jako takov˘m.
Radmila Locherová-Jefiábková, âSSK,
Toronto: M˘m nejhezãím a nej-
dojemnûj‰ím kulturním záÏitkem v roce
2003 bylo rozhodnû v fiíjnu slavnostní
odhalení desky pro âechy a Slováky v
Halifaxu, prohlídka musea Pier 21 a rÛzné
aktivity s tím spojené. Vzbudilo to ve mnû
silné a krásné vzpomínky na mé zesnulé
rodiãe a zesnulého bratra, jak jsme pfied
skoro tfiiapadesáti léty spolu pfiistali na
bfiehu Kanady a zaãínali nov˘ Ïivot pln˘
nadûje, ve svobodné, ale nám tenkrát
úplnû neznámé zemi. V museu jsem vidûla
na fotografii nákladní loì na které jsme
pfiipluli a dodateãnû jsem si uvûdomila,
jaké jsme mûli ‰tûstí, Ïe jsme vÛbec dopluli.
Loì se totiÏ pfii dal‰í plavbû pr˘ potopila.
Také v˘let podél pobfieÏí na slavn˘ Peggy’s
Cove byl úchvatn˘ a kousek dál jsme
nav‰tívili umûleck˘ pomník postaven˘ z
balvanu obûtem nedávno tam zfiíceného
letadla Swissair. V Halifaxu zase, jsme
nav‰tívili dlouhé fiady hrobÛ obûtí slavného
Titaniku. Tento zájezd byl vlastnû
kombinací kultury, pfiírodní krásy a
pûkn˘ch lidsk˘ch vztahÛ, neboÈ jsem si
udûlala nûkolik nov˘ch krajansk˘ch pfiátel.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér,
Teplice: M˘m nejvût‰ím kulturním
záÏitkem byly letní hudební festivaly.
Leto‰ní léto pfiálo tomuto hudebnímu stylu
a tak se Open air stal  pro  mnohé  hudební
fanou‰ky  víkendovou radostí a zásluhou
poãasí jsme mûli od konce dubna do záfií
nûkolik desítek skvûl˘ch hudebních akcí
pod  ‰ír˘m nebem.
Milo‰ ·uchma, pfiedseda âSSK,
Ottawa: Vystoupení kubansko-
amerického trumpetisty Arturo Sandovala
a jeho skupiny v ãervenci 2003 na
ottawském mezinárodním jazzovém
festivalu.
Anketní otázka pro ãíslo 1/2004: Rok
2004 bude pfiestupn˘m, ãím si myslíte, Ïe
bude je‰tû tento rok zajímav˘, kromû toho,
Ïe bude mít 366 dnÛ?
Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem na
adresu satellite1-416@rogers.com nebo
faxem na ãíslo 416/530-0069 mezimûstsky
na ãíslo 1-877-333-6371.
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Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West

(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

Veselé vánoce
a v‰e nejlep‰í v roce 2004

pfieje

Petr Poláãek, FRI, CREA
Associate Broker, Appraiser

Sutton Group
Tower Realty INC.

KOUPù - PRODEJ
ODHAD NEMOVITOSTÍ

Bus.: (416) 783-5000
Fax: (416) 783-6082
Res.: (416) 733-9442

Real Estate

Denní kronika
16.12.2003

Podpisov je 440 000,
 bude i referendum?

BRATISLAVA - SME/IGOR STUP≈ AN- Za
mesiac vyzbierali odborári vy‰e 440-tisíc
podpisov za referendum o predãasn˘ch
voºbách. Vãera s akciou skonãili, pretoÏe
podpisov majú o tretinu viac ako podºa
zákona potrebujú. Prezident odborov Ivan
Saktor oãakáva, Ïe ich príde e‰te do pol
milióna.
Prezidentovi Rudolfovi Schusterovi odborári
hárky s podpismi odovzdajú v prvej polovici
januára. Prezident sa potom rozhodne, ãi
referendum vypí‰e, alebo sa najprv obráti
na Ústavn˘ súd. Názory právnikov, ãi je
refrendum o predãasn˘ch voºbách v súlade
s ústavou, sa rôznia a hovorca prezidenta
Ján Füle povedal, Ïe prezident o tomto
probléme vie.
B˘val˘ predseda ãeskoslovenského
ústavného súdu Ernest Valko má
pochybnosÈ, ãi je moÏné poslancom

príkazom, „ktor˘ vydali obãania v referende”,
zasiahnuÈ do ich práv a skrátiÈ im volebné
obdobie.
Aj keby sa referendum konalo a bolo by
platné, museli by e‰te poslanci v parlamente
ústavnou väã‰inou, teda 90 hlasmi
odhlasovaÈ, Ïe parlamentné voºby budú skôr,
neÏ po 4 rokoch, ako prikazuje ústava.
Predseda ústavnoprávneho v˘boru
parlamentu Ján Drgonec z ANO zasa tvrdí,
Ïe re‰pektovaÈ v˘sledok referenda je „zrejme
jediná moÏnosÈ”. Norma, Ïe poslanci sú pri
hlasovaní viazaní len svojím svedomím, má
podºa neho niekoºko v˘nimiek.
Poslanec SDKÚ Peter Mi‰‰ík by sa v‰ak
rozhodoval práve len podºa vlastného
vedomia a svedomia. „Dostal som hlas od
voliãov v ãase, keì bolo úplne jasné, Ïe
ideme voliÈ na ‰tyri roky. Vláda má pred
sebou povinnosti, ktoré môÏe za toto obdobie
splniÈ. TakÏe v tomto prípade by som
nehlasoval za predãasné voºby,” povedal.
Poslanec opoziãného Smeru Robert KaliÀák
hovorí, Ïe nere‰pektovaÈ v˘sledok referenda
by znamenalo povedaÈ viac ako dvom
miliónom obyvateºov, Ïe poslanci sú
ºahostajní k ich názoru. „Bol by to tak˘
politick˘ pre‰ºap, ktor˘ by ‘nerozd˘chali’ ani
pri normálnych voºbách.”
Petiãnú akciu za vyhlásenie referenda zaãali
odborári s podporou niektor˘ch opoziãn˘ch
strán v polovici novembra. Otázka, na ktorú
by mali ºudia odpovedaÈ, znie: Ste za to, aby
poslanci Národnej rady SR prijali ústavn˘
zákon o skrátení III. volebného obdobia NR
SR tak, aby sa nové voºby do NR SR konali
v roku 2004.

***

HZDS dáva
 europoslancom testy

Bratislava-SME/ROMAN KRPELAN-HZDS
má podºa preferencií ‰ancu na zisk troch ãi
‰tyroch miest v Európskom parlamente. V
centrále strany nedávno robili v˘berové
konanie, z ktorého má vzísÈ trinásÈ
kandidátov na celkovo ‰trnásÈmiestnu
stranícku kandidátku. Jednotkou bude uÏ
schválen˘ Sergej Kozlík.
Kozlík sedel aj vo v˘berovej komisii s
Viliamom Vete‰kom, Tiborom Cabajom,
Franti‰kom Blanárikom a Vladimírom
Meãiarom a zástupcom mlad˘ch HZDS.
Krajské a okresné ‰truktúry strany navrhli
svojich kandidátov, z ktor˘ch vedenie strany
urobilo uÏ‰í v˘ber. Z niekoºko sto záujemcov
vybralo 38.
Na konkurze sa zúãastnila aj poslankyÀa
Diana Dubovská. „Trvalo to cel˘ deÀ a malo
to tri ãasti. Prvou bol jazykov˘ test slovom aj
písmom, druhá ãasÈ bola vedomostná.
Písomne sme odpovedali na otázky o
fungovaní Európskej únie. TreÈou ãasÈou
bol osobn˘ pohovor, kde sme mali aj v
cudzom jazyku povedaÈ, ako si
predstavujeme svoje pôsobenie v
Európskom parlamente.”
Kozlík povedal, Ïe konkurzom pre‰lo 11 ºudí
a e‰te jedno kolo bude pre t˘ch, ktorí sa
nemohli zúãastniÈ. „Zatiaº nebolo urãené
ìal‰ie poradie na kandidátke. Je bodové
poradie podºa v˘sledkov testu, ktoré bude
maÈ vplyv na postavenie na kandidátke.”
Definitívu dá aÏ nominaãn˘ snem HZDS,
ktor˘ bude 7. februára.
·esÈ ºudí je podºa Kozlíka veºmi vyrovnan˘ch,
radí medzi nich napríklad Petra Baca, Irenu
Belohorskú alebo Dianu Dubovskú.
Dubovská je s v˘sledkom testu spokojná.
„Jeden bod do jednotky mi ch˘bal z
vedomostného testu, z jazykového som mala
samé jednotky a z osobného pohovoru nebol
presne stanoven˘ v˘sledok.” Podºa jej
informácií podobne dopadli aj ºudia, ktor˘ch
spomínal Kozlík.
Jednou z otázok pri osobnom pohovore bolo,
ão urobí, ak parlament schváli zákon, Ïe
europoslanec nebude môcÈ byÈ zároveÀ
poslancom národného parlamentu.
Dubovská odpovedala, Ïe dá prednosÈ
slovenskému.

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@rogers.com

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

 VIDEOLEXIKON PRO
ZAMILOVANÉ I. A-H

Po úspûchu kníÏky Vût‰í lexikon pro zamilované dochází k
její filmové podobû. Jifií Such˘ tu vykládá jednotlivá hesla a

navíc je ilustruje mnoÏstvím obrazového i filmového
materiálu. Je to, podle tvrzení autora, pokus o erotickou

podívanou (posly‰enou a poãtenou), bez banalit a plytkostí,
kterou opl˘vají erotické filmy. Film je vyroben na základû
radosti z tvorby a jestliÏe se tato dostane k divákovi, bude

jeho smysl naplnûn. Vûfiíme, Ïe Vás ná‰ videogram rozesmûje.
Scénáristou, reÏisérem, v˘tvarníkem a moderátorem tohoto

autorského videogramu je Jifií Such˘. Na filmu se objeví fiada
velmi pûkn˘ch dívek a sem tam nûjak˘ ten muÏ.

 oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

autorsk˘ film Jifiího Suchého

KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

CS KNIHA®
(ãeská a slovenská kniha)

KNIHA JAKO VÁNOâNÍ DÁREK POTù·Í
Nabízíme Vám jak nejãerstvûj‰í novinky mnoha ÏánrÛ a autorÛ z  âech,  Moravy, Slovenska

a ze zahraniãí,
tak i knihy star‰í a klasické, které by v Ïádné knihovnû chybût nemûly.

Novinkou na trhu budou urãitû zvukové knihy na audio kazetách.

Vám, ãtenáfiÛm, chceme pfiíjemné chvíle s hezkou knihou je‰tû více vylep‰it.

SOUTùÎ O CENY
 Pfiipravujeme pro Vás mnoho hodnotn˘ch cen, které kdokoli z Vás, ãtenáfiÛ,
mÛÏe vyhrát pfii slosování, které probûhne pod oficiálním dohledem notáfie

16. dubna 2004 v Montrealu.
Podmínkou pro vstup do soutûÏe je nákup jedné jediné knihy - tot’ v‰e.

1.cena je letenka Montreal - Praha a zpût, voln˘ v˘bûr termínu
 (zmûna na Toronto, New York a Bratislavu je moÏná)
O katalog nabízen˘ch knih (na skladû máme 700 titulÛ)

a oficiální propozice soutûÏe si Ïádejte:

Tel & fax:: (.514) 425-0742
Toll free: 1-.866-425-0742

E-mail: cskniha@sympatico.ca
Adresa 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada

Web page:  www.cskniha.com
Osobní náv‰tûvy vítány, zavolejte ale prosím pfiedem

HLEDÁME SPONSORY,KTE¤Í BY SV¯M P¤ÍSPùVKEM POMOHLI S
PROPAGACÍ âESKÉHO A SLOVENSKÉHO JAZYKA

KNIÎNÍ SOUTùÎ .  KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

Veselé Vánoce
a

‰Èastn˘ Nov˘ rok
vám pfieje

Hana
&

Veselé Vánoce pfieje V mal˘ch tfiídách, s v˘born˘mi uãteli, ktefií
pomohou zlep‰it známky. mÛÏete získat

stredo‰kolské
vysvûdãení

ovûfiené vládou!
Douãování pro Ïáky od prvé do

dvanácté tfiídy.
Pomoc pfii zafiizování víz.

Pfiíprava pro studium na vysoké ‰kole.
Literární cviãení.

Pûkné prostfiedí, v Mississauze.
Nyní je zlevnûné ‰kolné

Volejte Jim: 905/804-9895.
1328-24

NA OKRAJ
Sokolské hroby

I letos ãlenové torontské tûlocviãné
jednoty Sokol, starostka Hana Jurásková,
Jan Waldauf (iniciátor my‰lenky a
organizátor náv‰tûv), Vlasta Waldaufová,
Svatava Hefimánková, Jan Matu‰ka,
Henry Sekyrka a Josef âermák nav‰tívili
hroby sv˘ch zemfiel˘ch ãlenÛ. Zastavili
se v “Park Lawn Cemetery” “Riverside
Cemetery” a “Sanctuary Park Cemetery”
u hrobÛ Miroslava PaÈavy, Louise
Pospí‰ila, Marie a Gabriela Rosenber-
sk˘ch, Josefa a Ludvíka Sekyrkov˘ch,
Franka TÛmy, Milana Ulmana, AneÏky a
Jana ÎouÏelkov˘ch. Na v‰echny hroby
byl poloÏen vûneãek se sokolsk˘mi
stuhami.

***
Za Franti‰kem Hrdliãkou

Franti‰ek Hrdliãka zemfiel 27. listopadu
2003 v Mississauga rychlou z v tom
smyslu krásnou smrtí, jen nûkolik dní po
sokolském bazaru, kterého se zúãastnil,
vesel˘ a Ïertující a pln˘ Ïivota.
Narodil se 28. srpna 1928 v Mûsteãku u
Kfiivoklátu. Od chlapeck˘ch let cviãil v
Sokole. Brzy po svém pfiíchodu do
Toronta se pfiihlásil do torontské jednoty,
v níÏ jednu zastával funkci místo-
náãelníka. Patfii k lidem, které bylo
nemoÏné nemít rád: vûãnû chlapeck˘,
usmûvav˘, trpûliv˘ a odpou‰tûjící. Pfiítel,
kter˘ nezakolísal. Vlastenec bez gest.
Jeho pfiátelé se s ním rozlouãili 3.
prosince. Modlitby vedl Rev. Jan Banko
a  vzpomínky pronesli Milan Kalvoda,
Zdenûk Kinkal, Milo Kinkal, Milan Lev a
(za tûlocviãnou jednotu Sokol Toronto)
Jan Waldauf Jeho paní a celé rodinû
vyslovujeme upfiímnou soustrast.

***

Medaile Miroslava Tyr‰e
 Následovníci Miroslava Tyr‰e a Jindfiicha
Fügnera patfií do rodu vûrn˘ch. Mnozí z
nich povaÏují ãas stráven˘ v sokolovnách
a na sletech za nejlep‰í dobu svého
Ïivota a zÛstávají Sokolu vûrni i kdyÏ vûk
jim nedovoluje veletoãe na kruzích. Mezi
ty vûrné patfií i skupina Sokolek (hlavnû
Sokolek) a SokolÛ, kter˘m se valná
hromada Sokolské Ïupy Kanadské,
konaná 18. fiíjna 2003 v Kingstonu usnesla
- na návrh jednoty Toronto - udûlit “Medaili
Miroslava Tyr‰e“ za celoÏivotní vûrnost
sokolské my‰lence. Jsou to:
Vlasta Troblová (91 let), Anna Rezková
(90 let), Emilie Pefiinová  (87 let), Vlasta
Men‰íková  (85 let), Miroslav Klimek  (83
let), Alois StáÀa  (82 let)
Medaile budou pfiedány na valné
hromadû Sokola Toronto, 15. února 2004.

***

 ·est set milionÛ hektarÛ
pro pfií‰tí generace

Vût‰inou ãteme a sly‰íme jen o degradaci
Ïivotního prostfiedí. Jedna z posledních
zpráv:
I Kanadû hrozí nedostatek vody  - té
Kanadû, která se zdá b˘t z poloviny a
je‰tû více pod vodou. A tak se chytáme
kaÏdého jen trochu radostnûj‰ího
náznaku. O jednom z nich jsme se doãetli
v denním tisku 1. prosince: Koalice
dfievafiského prÛmyslu (i kdyÏ mezi jmény
spoleãností postrádáme Weyerhaeuser
Corp., nejvût‰ího v˘robce dfieva na svûtû),
pÛvodních obyvatel Kanady a organizací
pro ochranu Ïivotního prostfiedí oznámila,
Ïe je pfiipravena vytvofiit nejvût‰í
chránûnou oblast na svûtû v rozsahu
kolem 600 set milionÛ hektarÛ,

pfiedstavující 53 procent celé Kanady.
Projekt ov‰em musí b˘t schválen
místními, provinãními i federálními orgány,
ale dohoda tolika v˘znaãn˘ch skupin je
nejhezãím dárkem k vánocÛm pro
v‰echny, jimÏ osud na‰í planety není
lhostejn˘.

Josef âermák
***

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

Danforth Ave.Bloor St. W
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REMOSKA
Upravená pro zdej‰í pomûry a normy
narozdíl od zboÏí zakoupeného v âR.

OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA

Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím

tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year

Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanadû tak v USA

Cena: 2L (Originál) 154,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 115,90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 164,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 123,90 americk˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;

USA - pfieprava UPS 23,90

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman

Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,

Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûcn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pfiíleÏitost

Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5

E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

Masaryktown

POÎEHNANÉ VÁNOCE
A V·E NEJLEP·Í V ROCE 2004

pfieje

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

Vánoãní dárek

si dovoluje popfiát v‰em sv˘m pfiátelÛm,si dovoluje popfiát v‰em sv˘m pfiátelÛm,si dovoluje popfiát v‰em sv˘m pfiátelÛm,si dovoluje popfiát v‰em sv˘m pfiátelÛm,si dovoluje popfiát v‰em sv˘m pfiátelÛm,
ãtenáfiÛm a pfiíznivcÛm hezké proÏití krásn˘chãtenáfiÛm a pfiíznivcÛm hezké proÏití krásn˘chãtenáfiÛm a pfiíznivcÛm hezké proÏití krásn˘chãtenáfiÛm a pfiíznivcÛm hezké proÏití krásn˘chãtenáfiÛm a pfiíznivcÛm hezké proÏití krásn˘ch

vánoãních dnÛ, hodnû zdraví, spokojenosti ivánoãních dnÛ, hodnû zdraví, spokojenosti ivánoãních dnÛ, hodnû zdraví, spokojenosti ivánoãních dnÛ, hodnû zdraví, spokojenosti ivánoãních dnÛ, hodnû zdraví, spokojenosti i
dobr˘ch ãtenáfisk˘ch záÏitkÛ a v‰echno jendobr˘ch ãtenáfisk˘ch záÏitkÛ a v‰echno jendobr˘ch ãtenáfisk˘ch záÏitkÛ a v‰echno jendobr˘ch ãtenáfisk˘ch záÏitkÛ a v‰echno jendobr˘ch ãtenáfisk˘ch záÏitkÛ a v‰echno jen

dobré do Nového roku 2004.dobré do Nového roku 2004.dobré do Nového roku 2004.dobré do Nového roku 2004.dobré do Nového roku 2004.
Nakupujte v pohodlí svého domova!Nakupujte v pohodlí svého domova!Nakupujte v pohodlí svého domova!Nakupujte v pohodlí svého domova!Nakupujte v pohodlí svého domova!

Skuteãnû to nejlep‰í z nejlep‰ího…
No, teda poãasí nebylo zrovna na dvakrát, a aã byla nedûle a lidi zajisté milují sedût „za pecí“
a nechat se uná‰et televizní zábavou, sál restaurantu Praha na Masaryktownu byl totálnû
vyprodan˘. Jirka Grosman a jeho spoleãnost, dohromady tvofiící dnes jiÏ známou skupinu
Muzika na rohu (Josef Musil - klávesy a zpûv, Lenka Nováková - zpûv, Marie FraÀková - zpûv,
Tim Crease - basová kytara, kontrabas a Bohdan Turok - bicí), za to opravdu stála. Písnû
Láska páska, Minulost, Koãky, Blues o ãinÏi, Hledej, Dálnice 66, Milenci v texaskách,
Pramínek vlasÛ, Náhrobní kámen a dal‰í si uÏ dávno získaly na‰e srdce, takÏe se dostaly na
v˘bûrov˘ repertoár i dne‰ního veãera, kter˘ nesl název The best of….
Lenka Nováková zprvu zpívala s napjat˘m dechem, ale nakonec to byl pro ní nádhern˘ veãer,
jak sama doznala. Tuto zpûvaãku, která stále je‰tû hledá tu svoji “parketu” v rÛzn˘ch Ïánrech
- ale troufám si tvrdit, Ïe uÏ ví, co jí jde nejlépe, jsme vidûli v mnoha rolích na prknech Nového
divadla. Dá se pfiedpokládat, Ïe tedy zpûv vyhrál?
„To je tûÏká otázka. Je pravda, Ïe v poslední dobû jsem muzice propadla mnohem vice.
Divadlo mû láká zejména muzikály, takÏe kdyÏ bude tento Ïánr na repertoáru, ráda si zahraju
a zatancuji. Zpûv je pro mû nûco jako droga, kdyÏ pfiijdu vyãerpaná z práce na zkou‰ku, tak
mám pocit, Ïe mi hudba pfiinese novou energii, je to mÛj druh˘ Ïivot,“ fiíká s oprávnûn˘m
pohodov˘m úsmûvem po úspû‰né první polovinû veãera Lenka.
Jirka jako vÏdy I tentokrát zpíval celou svou du‰í - „… a jinak to dûlat ani nemohu. To by
nemûlo smysl dûlat muziku,” krátí moji zvídavost nad vlastními pocity. „Chtûli jsme vybrat
vûci, o kter˘ch jsme byli jisti, Ïe u obecenstva zaberou - napfi. “stafií” Olympici, Petr Novák
apod., dále vûci, které zabraly v minul˘ch pfiedstaveních - napfi. Koãka, a pak vûci, které
oslovují vice nás neÏ obecenstvo - napfi. Blues o lógru (v nûm je Majka nepfiekonatelná,
doplÀuji, stejnû jako v Toulav˘ch botách), a vûci melodické.” A tak jsme si poslechli i Jifiího
tvorbu z dob pfied patnácti i více lety. Pfiiznal, Ïe by je dnes nenapsal jinak, snad je jen jinak
interpretuje, protoÏe ãas mnohé dojmy ohladil a Ïivotní zku‰enosti jejich v˘znam posunuly.
BohuÏel se mu ãasu na vlastní tvorbu moc nedostává, takÏe spí‰e hledá ty písnû, které mu
do repertoáru kapel - má je tfii, jen jediná G(eorge) G(rosman) Band hraje jen jeho pÛvodní
vûci, hodí nejlépe.
Nyní bude Muzika na rohu nûjak˘ ãas mlãet, protoÏe Majka FraÀková na pÛl roku vycestuje
s muÏem do Austrálie. On tam bude pracovat, ona, jak bezelstnû potvrdila, jede objevovat
pro ni novou zemi. Ale pokud byste se pfiece jen chtûli tû‰it, pak na duben 2004, na bonbónek
Lenky Novákové. Ale o tom aÏ snad pfií‰tû.
A víte, Ïe to byl bezvadn˘ nápad zazpívat si i nûkolik pfiekrásn˘ch vánoãních písní?
VÏdyÈ na nás ten ãas balíãkového pfiekvapení, bílé pohody a voÀav˘ch ko‰íãkÛ teprve ãeká,
takÏe aby byl co nejkrásnûj‰í…. a vyberte si jen to nejlep‰í z nejlep‰ího.

Text a foto Vûra Kohoutová
***

O nadûlováním dvojnásobném
O starosti s financemi se podûlili, práci si nechali pro sebe - tak by  se dala charakterizovat
jednodu‰e, ale pravdivû aktivita nûkolika málo nad‰encÛ, ktefií se jali pfiipravovat Mikulá‰skou
nadílku pro nejmen‰í. “Letos to jiÏ byla snad pátá, kterou jsme takto zorganizovali a na které
témûfi pravidelnû vítáme na osmdesát dûtí,” fiíká Dá‰a Breuerová iniciátorka mikulá‰ského
nadûlování.
Podnûtem byl vlastnû fakt, Ïe se pro dûti, jejichÏ rodiãe nejsou pravideln˘mi hosty kostelÛ,

nic podobného neorganizovalo, aãkoliv by si i tito rodiãe pfiáli, aby jejich dûti vyrÛstali s touto
krásnou ãeskou tradicí zrovna tak, jak tomu bylo v dobách jejich dûtství. A tak se zrodil nápad
nûco na zpÛsob “udûlej si sám”. A od nûj uÏ byl jen krÛãek k samotné realizaci, priãemÏ se
MMI s Prague Deli podílel na financování a na sladkém obsahu jednotn˘ch balíãkÛ pro dûti.
A Ïe jste tam vidûli i jiné balíãky  - nejen ty s ovocem, ofií‰ky, ãokoládkou a bonbóny  - kdoÏe
ty pfiinesl? „No pfiece Mikulá‰, kdo jin˘,” tvrdo‰íjnû mi tvrdila Dá‰a a spol.
A kdo Ïe jsou tam ty postavy s Mikulá‰em? To je pfiece jasné, to ví kaÏdé malé dítû -  ten

vlevo, ten ãern˘ s kudrnatou hlavou a dlouh˘m ocasem, to je âert. Tentokráte pfiijel z
Burlingtonu. Stejnû jako asistentka Andûla/lky  ‰tíhlounká  Andûlka. To byla ta, co mûla
nádhernou svatozáfi nad hlavou a tak prÛsvitná kfiídla, Ïe pfies nû ãlovûk vidûl i tam toho vzadu
- tedy Andûla/Andûlku, které se tfipytila hfiíva natolik pfienádhernû, Ïe s tím jiskfiiv˘m svitem
mûl problém kaÏd˘ fotoaparát... A Ïe ani teì nejste z toho v‰eho moudfií? Nevadí, zeptejte
se sv˘ch dûtí, ty to tentokráte vûdí nejlépe...
Nedûlní odpoledne 7. prosince se náramnû vydafiil. Dûti se své nadílky doãkaly, za coÏ

hodnému Mikulá‰i -  tak mi to pfiijde, Ïe by to mohl b˘t Mirek Neumann - zazpívaly ãi
zarecitovaly, a povaÏte, Ïe vût‰ina z nich v rodném jazyce sv˘ch rodiãÛ ãi prarodiãÛ. Nejeden
z nich se pak patfiiãnû hrdû usmíval (vidûla jsem to nejen já). Ano, bylo to krásné. V‰echno,
a dokonce i to, Ïe nûktefií  rodiãe, jichÏ jsem se dotûrnû ptala, zda by byli ochotni pomoci pfii
organizaci takovéto akce napfií‰tû, odpovûdûli bez váhání sv˘m odhodlan˘m “ano”. ProtoÏe
i oni byli kdysi malí a i oni byli pfii tom nedûlním nadûlování vlastnû také obdarováni. Vlastními
dûtmi.  Vûra Kohoutová

***

Jifií Grosman na Masaryktownu
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

NHL

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

Landmark Travel Inc.

pfieje

Letenky s âSA, KLM, Alitalia
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110    Fax: (416) 962-5910

·Èastné proÏití vánoãních svátkÛ a PF 04
pfieje

TRAVEL INC.

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

VESELÉ VÁNOCE  pfieje M Y TRAVEL

Toronto pokraãovalo ve
vítûzném taÏení

Toronto-Detroit 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Branky: 23. Marchment 1, 34. Domi 3 (Reichel,

Klee), 34. Roberts 9 (Sundin, Klee), 55. Sundin 10
(Roberts, McCabe), 56. Stajan 4 (Nieuwendyk,
Nolan) - 20. Hull 15 (Schneider, Thomas), 35.
Shanahan 10 (Yzerman). Stfiely na branku: 24:31.
Pfiesilovky: 0:2. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19470.

V první tfietinû se vyãkávalo na chybu soupefie.
KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe oba soupefii odejdou do ‰aten
bez toho, Ïe by se jim podafiilo ztéci branku soupefie,
projel po pravé stranû Brett Hull, poloÏil si Belfoura
a pod klacek vstfielil vedoucí branku hostí. Ke
zvratu do‰lo v druhé tfietinû, kdy nejprve Marchment
v úvodu vyrovnal a pak ve 14. minutû Toronto
dvakrát bûhem 23 sekund skórovalo. Na druhou
torontskou branku nahrál Domimu Robert Reichel,
tfietí vstfielil Roberts. Shanahanovi se sice podafiilo
sníÏit, ale v závûreãné tfietinû Sundin po sólu a
Stajan peãetili vítûzství domácích. Za Toronto,
kromû Roberta Reichla, nastoupili i Karel Pilafi a
Tomá‰ Kaberle. Za Detroit pouze Jifií Fischer.
Dominik Ha‰ek v tomto utkání nehrál. Po utkání
jsme se ho zeptali na dÛvod:

DH: UÏ jsem chytal v posledním utkání v St. Louis.
Cítím se v˘bornû. Teì uÏ to záleÏí pouze na
trenérech, kdy budu chytat. Chtûjí mû teì trochu
‰etfiit.

ABE: Mûl jsi nûkdy problémy s tfiísly?

DH. Mûl jsem v Buffalu a mám urãité zku‰enosti,
proto jsem se rozhodl trochu zpomalit, aby se to
nevleklo celou sezónu. (Mezitím se Dominikovi
zranûní obnovilo, pozn. red.)

ABE: Jaké to bylo, pfiijít po roãní pfiestávce?
DH: Bylo to tûÏké, nehrát patnáct mûsícÛ a pak se

vrátit. Ale teì jiÏ je forma taková jako byla pfied
rokem.

ABE: Zmûnil se hokej za tu dobu?
DH: Îádnou zmûnu nevidím. Zmûny pravidel se

mi nedotkly. Moje v˘zbroj je stejná. Je legální, jak
podle tehdej‰ích, tak i souãasn˘ch parametrÛ. Píská
se stejnû a stejn˘m zpÛsobem se brání.

ABE: Je nûjak˘ rozdíl z pohledu brankáfie mezi
V˘chodní a Západní konferencí?

DH: MoÏná V˘chodní konference hraje trochu víc
obrann˘ hokej, ale to neplatí o Torontu.

ABE: Toronto má teì skuteãnû dobré muÏstvo,
ale i u nejlep‰ího muÏstva se nûkdy dostaví
krize…

DH: KaÏdé muÏstvo má dvû, tfii krize za rok. ZáleÏí
na tom, jak dlouho ta krize trvá, nûkteré ji má dva,
tfii zápasy. Jiné deset utkání a to je rozdíl mezi
dobr˘mi a ‰patn˘mi muÏstvy.

***Závûr jako v detektivce
Toronto-St. Louis 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Branky: 35. Sundin 11 (Pilafi, Renberg), 60.
Nieuwendyk 7 (Sundin, Roberts) v oslabení - 28.
Rycroft 4 (Weight), 33. Drake 6 (Mayers, Pronger)
v oslabení, 61. Pronger 5 (Tkachuk, Weight)
pfiesilovka. Stfiely na branku: 15:27. Pfiesilovky:
7:5. VyuÏití: 0:1. Diváci: 19410.
Pfied utkáním bylo otázkou, jestli Toronto bude
schopné v tomto utkání prodlouÏit svou ‰ÀÛru osmi
vítûzství za sebou. Po bezgólové první tfietinû, hráli
Maple Leafs v úvodu druhé tfietiny bezzubou
pfiesilovku pfii vylouãení Lowa a Mellanbyho. KdyÏ
se pomûr sil na ledû vyrovnal, pfiekvapil torontské
obránce Rycroft, kter˘ za brankou získal puk, najel
si pfied ní, poloÏil si Belfoura a St. Louis vedlo 1:0.
Následovala dal‰í ãtyfiminutová pfiesilovka pfii
vylouãení Tkachuka. Maple Leafs, v‰ak nejenÏe
neskórovali, ale naopak inkasovali pfii úniku dvojice
Mayers-Drake. Teprve po druhé brance hostÛ se
Maple Leafs vzchopili a Sundin dal z levé strany
první gól domácích. Tento stav vydrÏel aÏ témûfi do
konce utkání. KdyÏ jiÏ to vypadalo, Ïe Blues si
bezproblémovû odvezou oba body, protoÏe tfii
minuty pfied koncem zápasu byl za hru vysokou holí
vylouãen Fitzgerald na ãtyfii minuty, Toronto
srovnalo skóre: Nejprve ve ãtyfiech hráãích vyvezlo
puk do útoãné tfietiny, Belfour odjel na stfiídaãku a
Nieuwendyk sedmnáct sekund pfied koncem zápasu
vyrovnal. Pfiesilovka St. Louis tedy pokraãovala i v
prodlouÏení, ale tentokrát ãtyfii na tfii a po tfiiceti
sekundách se podafiilo Prongerovi rozhodnout
utkání. V dresu vítûzÛ nastoupili útoãníci Petr
âajánek a Pavol Demitra. Zde je nûkolik jejich
postfiehÛ. Nejprve Petr âajánek:
Pâ: Ten zápas jsme mûli vyhrát jiÏ v normální hrací
dobû, ale trochu jsme zpanikafiili a zápas
zdramatizovali.
ABE: V muÏstvu hraje Pavol Demitra, jak bys ho
charakterizoval?
Pâ: Pavol je jeden z nejlep‰ích hráãÛ v NHL. Má
v˘born˘ pfiehled, je trpûliv˘ s pukem a má dobrou
stfielu. Osobnû mi hodnû pomohl a usnadnil mi zde
zaãátek. Nemá zapotfiebí vyhledávat osobní kontakt,
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Hledáte dárek
k vánocÛm?

âtenáfii o knize
Josefa âermáka:

 IT ALL STARTED WITH
PRINCE RUPERT

“The Story of Czechs and Slovaks in Canada”

“TûÏi‰tû knihy je ov‰em pfiedev‰ím
v solidních svûdectvích o pozitivních aktivitách krajanÛ ...Je to

opravdu pfiínos zásadní.“
Stanislav Ch˘lek, velvyslanec âR v Kanadû v letech 1993-1998

“Je krásná.“Pavel Král, reÏizér a herec Nového divadla v Torontû

“Naprosto jsem neãekal, Ïe se jedná o takovou encyklopedickou
práci...rozsah a hloubka mi opravdu vyrazily dech...je také správné,

Ïe je napsána v angliãtinû a tak dostupná druhé a dal‰í generaci a
rovnûÏ ostatním KanaìanÛm.“

Prof. MUDr. Josef P. Skala, M.D., PhD., FRC
Profesor Emeritus, Faculty of Medicine, Univ. of British

Columbia, Visiting Profesor, 2nd Faculty of Medicine, Charles
University, reÏizér a herec Divadla za Rohem atd.,

Kniha je pokladnicí informací...Svûdãí, Ïe je sotva odvûtví lidské
ãinnosti, v kterém by âe‰i a Slováci v˘znamnû nepfiispûli.
Profesor Don Sparling, Masarykova univerzita v Brnû

I kdyby Josef âermák nikdy nic pro na‰i komunitu v Kanadû
neudûlal, touto knihou si postavil pomník, protoÏe pfiedstavil svûtu
(kniha je psána anglicky) a do budoucna zmapoval, celou bohatou
historii âechÛ a SlovákÛ, kter˘m byla kanadská zemû sudiãkami
urãena jako druh˘ domov. Knihu povy‰uje je‰tû skuteãnost, Ïe je
napsána s pfiihlédnutím k na‰im národním dûjinám a kultufie...“

Vladimír Bubák, pfiedseda odboãky âSSK
 v Kitcheneru, Waterloo a Guelphu a redaktor ãtvrtletníku “Dobr˘

den“.
Cena knihy (vãetnû GST) je $32.00.

V pfiípadû zaslání po‰tou $36.00.
Lze ji objednat na mé adrese:

 Anna Otypka,
11 Antrim Crescent, Apt. 1211, Toronto, On M1P 4P3.

E-mail: otypka@sympatico.ca. Tel: 416/412-0940

drÏí si klidnou hlavu, aby pfiipravoval ‰ance druh˘m a dával góly.
ABE: Co bylo pro tebe nejtûÏ‰í, kdyÏ jsi pfii‰el do NHL?
Pâ: Hlavnû jazyk, protoÏe v mém vûku uÏ to není tak jednoduché,
jako kdyÏ nûkdo pfiijde v osmnácti. První rok ledacos ãlovûk pfiekousne,
ale druh˘m rokem uÏ mu rÛzné vûci zaãnou vadit, protoÏe se na to
dívá stfiízlivûj‰íma oãima.
ABE: V Extralize jste byli zvyklí na pevné formace, nevadí ti, Ïe
se zde formace míchají?
Pâ: V St. Louis zÛstávají první dvû formace pohromadû. Ostatní se
trochu míchají. Urãitû je lep‰í, kdyÏ si hráãi víc rozumí.
ABE: Jsi spokojen˘ s ãasem na ledû?
Pâ: VÏdycky to mÛÏe b˘t lep‰í, spokojen˘ s tím nejsem, ale tûÏko se
s tím dá nûco dûlat.
ABE: Jaké je pfiání v této sezónû?
Pâ: ZÛstat zdrav˘ a kaÏd˘ si pfieje jít nejdál v play-off.
Pavol Demitra hodnotil utkání takto:
PD: Jsme rádi, Ïe se nám podafiilo vyhrát, protoÏe Toronto hraje
velice dobr˘ hokej a vyhrálo osm zápasÛ za sebou. Udûlali jsme sice
chybu, Ïe jsme dostali pár sekund pfied koncem zápasu branku, ale
na ‰tûstí v prodlouÏení jsme dali v pfiesilovce vítûzn˘ gól. TakÏe jsou
to dÛleÏité dva body pro na‰e muÏstvo.
ABE: ·estnáct vítûzství a ‰est proher, jak jsi s tím  spokojen˘?
PD: Jsem velmi. Jsme skoro na ãele a pfii tom jsme odehráli ménû
zápasÛ neÏ ostatní muÏstva.
ABE: Nevadí ti tato nevyrovnanost v poãtu sehran˘ch zápasÛ?
PD: Je to trochu divné, protoÏe je zde rozdíl i pûti ‰esti zápasÛ, coÏ
je rozdíl dvou t˘dnÛ a pak to musíme ke konci soutûÏe dohánût.
Nedivíme se tomu, protoÏe je hodnû muÏstev v NHL. Vût‰ina
muÏstev se také musí dûlit o místo v hale s ko‰ikáfii a ostatními
sportovci.
ABE: Jak se ti líbí v St. Louis?
PD: Jsem tam velice spokojen˘, i celá rodina je zde spokojená. Je to
rodinné mûsto, není velké, jsou tam dobfií lidé, Doufám, Ïe tam
dokonãím svou hokejovou kariéru.
ABE: Co dûlá‰ ve volném ãase?
PD: Nám se narodila dcera, které je osm mûsícÛ, tak se vûnujeme
hlavnû jí.
ABE: Z Trenãína je Róbert ·vehla, jste v kontaktu?
PD: Párkrát jsme se setkali v Trenãínû, spolu s ním mám nûjaká
procenta v Dukle Trenãín. Mohl hrát je‰tû dva aÏ tfii roky v NHL,
protoÏe to byl velice dobr˘ hokejista. Rozhodl se v‰ak pro rodinu.
ABE: Je ti devûtadvacet let, jak dlouho mÛÏe hokejista hrát v
NHL?
PD: KaÏd˘ hokejista hraje, pokud mu zdraví slouÏí a pokud podává
v˘kony s jak˘mi je spokojen˘. Tak dlouho budu hrát i já. Jakmile
dojde k poklesu, tak skonãím.
ABE: Myslí‰ si, Ïe bude‰ pak pokraãovat na Slovensku?
PD: Myslím si, Ïe ukonãím svoji kariéru zde v NHL

***

Bojovalo se o kaÏd˘ centimetr
Toronto-NY Rangers 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 11.  Renberg 5 (Roberts), 29. Roberts 10 (Renberg, Klee)
pfiesilovka, 45. Renberg 6 (Roberts, Sundin) pfiesilovka - 5.
Lindros 5 (Kovaljev). Stfiely na branku: 36:29. Pfiesilovky: 7:6.
VyuÏití: 2:0. Diváci: 19430.
V dramatickém utkání nakonec rozhodly pfiesilovky a dobrá hra
dvojice Renberg-Roberts, která se postarala o v‰echny tfii branky.
Rangers si kromû úvodu utkání, kdy skóroval z nahrávky Kovlajova
z pravé strany Lindros, nedovedli poradit s dobrou obranou Maple
Leafs. Toronto mûlo trochu ‰tûstí protoÏe pfii první brance Renberga
se puk odrazil od Malachovovy brusle. V útoku Rangers nastoupili
ãtyfii âe‰i: Nedvûd, Holík, Ruãínsk˘ a Hlaváã, ktefií ãastokrát svádûli
souboje s obránci Karlem Pilafiem a Tomá‰em Kaberlem. V útoku
Maple Leafs hrál pfies devatenáct minut Robert Reichel, kterého
jsme tentokrát poÏádali o zhodnocení utkání:
RR: Dnes to byl tûÏk˘ západ. Obû muÏstva hrála zodpovûdnû.
Rozhodly pfiesilovky. My jsme hráli dobfie v oslabení. Bylo to vyrovnané
utkání.
ABE: Jak bys hodnotil teì náladu v Maple Leafs?
RR: V muÏstvu je pohoda. SnaÏíme se v kaÏdém utkání bodovat,
nechceme se dostat do ‰ÀÛry, kdy bychom prohrávali.
ABE: Dfiíve nebo pozdûji v‰ak musí pfiijít útlum, jste na to
pfiipraveni?
RR: My nechceme, aby pfii‰el. Chceme, aby se pofiád vyhrávalo, aby
forma byla nahofie. Proto se v‰ichni snaÏí pracovat na drobn˘ch
úkolech, co nejzodpovûdnûji. To si myslím, Ïe rozhoduje.
ABE: Co je nejdÛleÏitûj‰í pro to, aby tento entusiasmus zÛstal?
RR: Hlavnû to, aby si muÏstvo vûfiilo, stoprocentnû se pfiipravilo na
kaÏd˘ zápas a aby se udûlalo maximum i tehdy, kdyÏ zápas nesedne.
ABE: Které utkání bylo zatím nejtûÏ‰í?
RR: V‰echna utkání jsou tûÏká. Je jedno proti komu hrajeme. Nûkdy
jsou zápasy, kdy se úpornû bojuje, ale v˘sledek tomu neodpovídá.
ABE: V první ãásti soutûÏe jste hráli hodnû venku, jak to na vás
pÛsobilo?
RR: KdyÏ se podíváme na statistiky, tak v posledních ‰esti, sedmi
zápasech jsme hráli dobfie.
ABE: Jak je pfiíjemné pomy‰lení, Ïe teì uÏ máte cestování za
sebou?
RR: Ono je jedno, kde hrajeme. Nûkdy je lep‰í, kdyÏ hrajeme venku,
nûkdy doma, ale musím pfiiznat, Ïe jsme rádi, Ïe ty nejdel‰í zájezdy
jsou za námi.
ABE: BlíÏí se vánoce, jak je oslaví‰ a co bys vzkázal na‰im
ãtenáfiÛm?
RR: Je to krásn˘ svátek, hlavnû pro dûti, které se tû‰í na dárky od
JeÏí‰ka. Pro na‰e dvû dûti to bude asi nejvût‰í záÏitek. Pokud bych
si nûco mûl pfiát, pak je to mír ve svûtû, aby lidi se mûli rádi a neumírali
zbyteãnû. To by si mûl kaÏd˘ uvûdomit, Ïe to je to nejdÛleÏitûj‰í.

Ale‰ Bfiezina

NHL



16   satellite  1-416 December 18, 2003Slovakotour

SLOVAKOTOUR
pfieje hezké Vánoce

a hodnû pfiíjemného
cestování v roce 2004

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

www.slovakotour.com

Winter Seat Sale
to Czech Republic, Slovakia, Hungary,

Poland, Austria and Germany


