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

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!
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Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
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P. F. z Itálie
MÛj pﬁítel Allan Feltus je v˘teãn˘ malíﬁ.
Maluje velká plátna s Ïensk˘mi figurami,
plátna plná klidu, tajemství a dobrodruÏství
jak Piero della Francesca maloval pﬁed
více neÏ pûti sty léty. Allan Ïije jiÏ pﬁes
tﬁicet let v Itálii, v Assissi, kde ob˘vá star˘
a tich˘ venkovsk˘ dÛm, kter˘ si za ta léta
opravil. Stalo se jednoho dne, Ïe se poctiv˘
Allan vydal na Památkov˘ úﬁad, aby
poÏádal o povolení, zda by mohl otevﬁít
nové okno ve zdi svého ateliéru: „Mûl
bych tak více denního svûtla na malování,“
vysvûtlil. „Vy jste se zbláznil,“ ﬁekli
památkáﬁi mudrcové. „Vá‰ dÛm, i kdyÏ to
není nic zvlá‰tního, stojí v památkovû
chránûné oblasti a Ïádná nová okna se
tam otevírat nebudou.“ A bylo to.
Asi tak po roce a pÛl, poctiv˘ Allan byl
stále je‰tû pﬁesvûdãen, Ïe to nové okno a mûla to b˘t pﬁesná kopie star˘ch oken
jeho stavení - nikoho nemÛÏe urazit.
Jednoho de‰tivého rána pozval do svého
domu dva zedníky a pÛjãil si vût‰í nákladní
auto, které zaparkoval podél venkovní zdi
ateliéru. Náklaìák zakr˘val pﬁesnû tu ãást
domu, kde zedníci bûhem nûkolika hodin
vybourali otvor, do nûhoÏ usadili dﬁevûn˘
rám. Ten Allan jiÏ pﬁedem namaloval
barvami tak, Ïe vypadal jako star˘.
Podobnû nalíãil i venkovní zeì okolo
nového okna. Byla uÏ noc, kdyÏ vrátil
náklaìák do pÛjãovny.
Od pﬁí‰tího rána zaãal ãekat: nikdo mu ale
to nové okno ani nepochválil ani
nepohanûl. Nikdo si totiÏ okna ani nev‰iml.
Vypadalo, jako by tam bylo odjakÏiva.
Ubûhly dal‰í mûsíce a Allan jednou to
nové okno vyfotografoval. S fotografií se
vydal na Památkov˘ úﬁad: „Chtûl bych
vás poprosit o laskavé svolení, zda bych
nemohl zazdít jedno z oken mého ateliéru,
to které vidíte zde na fotografii,“ ﬁekl
mudrcÛm, kteﬁí si uÏ nevzpomínali.
„Mám totiÏ v ateliéru pﬁíli‰ denního svûtla,“
vysvûtlil. „Vy jste se zbláznil,“ ﬁekli
mudrcové. „Takové krásné okno! Vá‰
dÛm, i kdyÏ to není nic zvlá‰tního, stojí v
památkovû chránûné oblasti a Ïádná okna
se tam zazdívat nebudou. A vÛbec, kdyÏ
uÏ jste tady, nechte nám zde tu fotografii
- to abychom vûdûli…“ A zabavili mu tu
fotku.
Mûla ho pﬁejít chuÈ nûco zazdívat. A tak
se omluvil mudrcÛm za to, Ïe vÛbec mohl
pomyslet na nûco podobného a slíbil, Ïe
se toho okna ani nedotkne. A s tím slibem
se porouãel a ‰el domÛ a má od té doby
svûtlo v ateliéru, jak si vÏdycky pﬁál, poctiv˘
Allan.
Souãasná vûda takto definuje lidskou
inteligenci: inteligentní ãlovûk je ten, kter˘
tak dovede vyﬁe‰it situaci, která je pro
nûho negativní, Ïe se obrátí nakonec v
jeho prospûch.
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V‰e nejlep‰í v roce 2004 pfieje Satellite!

Foto: M. Gabánková

DÛleÏité upozornûní odbûratelÛm
v âR, na Slovensku
a v dal‰ích evropsk˘ch zemích
Dnem 12. ledna 2004 pﬁestává kanadská po‰ta pﬁepravovat hromadné tiskové
zásilky. Doprava normální po‰tou by pﬁi‰la letecky na ãtyﬁnásobek, normální po‰tou
na trojnásobek, proto i my musíme omezit zasílání novin zdarma do âR, na
Slovensko a kamkoliv do Evropy. Mnozí z vás dostávali noviny také po internetu v
PDF formátu. Tento druh komunikace se nám nejvíce osvûdãil. Z tohoto dÛvodu
zpﬁístupníme do konce bﬁezna roku 2004 kompletní noviny v PDF verzi. Pokud nám
dáte vûdût, budeme Vám posílat kompletní noviny i po tomto datu a vÏdy Vám
oznámíme na jaké adrese je nové ãíslo. RovnûÏ Vám mÛÏeme noviny posílat
elektronicky E-mailem, ale nechceme zaplÀovat va‰e schránky.
Dal‰í moÏností je, Ïe Vám Satellite po‰leme pﬁímo z Toronta normální po‰tou a to
vÏdy dvû ãísla najednou. Nev˘hodou je, Ïe je dostanete znaãnû zpoÏdûnû a postovné
pﬁesto bude kolem padesáti korun. Jin˘m ﬁe‰ením je, Ïe vám po‰leme pouze nûkolik
ãísel do roka. Pokud vás napadne nûjak˘ zpÛsob, rádi pﬁijmeme jakoukoliv radu.
Dal‰í ãíslo, které vám pravdûpodobnû za‰leme bude koncem bﬁezna velikonoãní
vydání. Byli bychom rádi, kdybyste nám do té doby sdûlili, na jakou elektronickou
adresu vám mÛÏeme noviny posílat.
Jinak upozorÀujeme, Ïe pﬁí‰tích ‰est ãísel najdete na na‰í internetové adrese:
www.zpravy.org.
Dûkujeme vám za pochopení a doufáme, Ïe budeme s vámi v kontaktu. Ti z vás,
kteﬁí mûli noviny pﬁedplacené je pochopitelnû budou dostávat i nadále.
Na‰e E-mailová adresa je: abrezina4222@rogers.com nebo satellite1416@rogers.com nebo abe@satellite1-416.com.
RovnûÏ mÛÏete pouÏít na‰i torontskou ãi praÏskou adresu nebo adresu, která je na
obálce. Faxové ãíslo je z âR a ze Slovenska 001-416-530-0069.
Ale‰ Bﬁezina
***

I slu‰ní lidé
se mají ãeho bát
MÛj pﬁítel Jan Kozlík (ironie Ïivota tomu
chtûla, Ïe se stal posledním ãeskoslovensk˘m policejním prefektem)
ãastokrát vyprávûl pﬁíbûh o tom, jak se v
padesát˘ch letech pomalu znárodÀovala
zemûdûlská pÛda. U nich ve M‰enû v‰e
zaãalo s kulakem, kter˘ mûl nad sto
hektarÛ zemûdûlské pÛdy. JelikoÏ tento
velkostatkáﬁ byl velice neoblíben˘ a pole
mûl velké, kaÏd˘ mu to pﬁál. Navíc prost˘
lid získal nûjakou tu pÛdu, kterou mohl
obhospodaﬁovat. Lid sedící v jedné z
‰estnácti hospod v mûsteãku nedaleko
Mûlníka pochvalnû pﬁikyvoval a mûl
radost ze sociální spravedlnosti, která
nastala v obci. O pár t˘dnÛ pozdûji pﬁi‰el
dal‰í obûÏník. Tentokrát se znárodÀovali
kulaci nad padesát hektarÛ. Ti byli v obci
dva. Nebyli tolik nepopulární, majetku
bylo stejnû jako kdyÏ se znárodÀoval
kulak první. Pracujícím zemûdûlcÛm se
to opût líbilo. Mûli více pÛdy. Následovaly
usedlosti s dvaceti hektary, deseti, aÏ
najednou museli do druÏstva v‰ichni. To
jiÏ se lidu nelíbilo, ale musel drÏet hubu a
chodit pracovat na druÏstevní.
Pamatuji si celkem dobﬁe tu atmosféru
svého dûtství, kdy str˘ãek DÏuga‰vili mûl
Pokraãování na str. 2

