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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰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.

Petr ChudoÏilov

 Andûl
Krátce pfied Vánocemi pohnutého roku 1977 pfiiletûl
do praÏsk˘ch Riegrov˘ch sadÛ andûl. Ulicemi proudily
prokfiehlé davy, vyprávûlo se, Ïe kdesi nahofie na
Vinohradech mají mandarinky, buráky a dokonce
mletou papriku, tehdy vzácnost. Panovala uspûchaná
hysterická nálada, s adventem, ãasem oãekávání,
radostí a pokoje to nemûlo nic spoleãného. Vzadu za
stadionem jsem potkal starého muÏe v usmoleném
hubertusu. Místo pofiádn˘ch kalhot, mûl jen tak
tepláky, hluboko pfies u‰i si narazil kulicha. O‰klivû
mu teklo z nosu, ale za siln˘mi skly br˘lí záfiily
podivuhodnû dychtivé oãi. Kráãel pomalu, jeho chÛze
se podobala velebnému letu. V náruãí nesl nûco
maliãkého a povzbudivû k tomu promlouval.
 „JeÏek,“ usmál se muÏ, kdyÏ zachytil mÛj pohled.
JeÏkovi se v lidské náruãi líbilo, nesvinul se do
klubka, naopak se podnikavû rozhlíÏel. „Sbíráte
jeÏky?“ zeptal jsem se v rozpacích. „Pomáhám
jeÏkÛm,“ pfiik˘vl muÏ zvesela. „Tenhle moula se
bÛhvíproã probudil ze zimního spánku. Musí rychle
do sucha, klidu a mírn˘ho chladu tak akorát, jinak by
po‰el.“ „Jste o‰etfiovatel zvífiat?“ vyptával jsem se.
„To zrovna ne. Mám toho na krku mnohem víc!“
pochechtával se stafiík a koneãnû si utfiel tu hroznou
nudli u nosu.
 Zvolna jsme zamífiili do Krkono‰ské ulice, muÏ
ochotnû vyprávûl o svém povolání. Tak poãátkem
prosince musel jedné babiãce, co pofiád je‰tû vûfií na
Mikulá‰e, strãit „nûco mal˘ho pro radost do punãochy
za voknem.“ „Na podzim se hlavnû starám o slimáky,
kter˘ narozdíl od hlemejÏìÛ nemaj’ domeãky, jináã
by zmrzli, to máte stejn˘ jako s tûmadlenctûma
jeÏkama!“ vysvûtloval odbornick˘m tónem. Jeho
vyprávûní bylo stále ménû podobné pravdû. Na ·tûdr˘
den pr˘ „zafiídí sníh v‰ude na stfiechách.“
„Opravdu?“ podivil jsem se. „To máte jednoduch˘,“
fiekl skromnû, „prostû natfiepu trochu pefií ze svejch
kfiídel.“ „Vy máte kfiídla?“ „Aby ne,“ fiekl ten ãlovûk,
„dyÈ to patfií k m˘ práci. Kdybyste chtûl, kliìánko
vám je nûkdy puãím, vono lítat je totiÏ hroznû pûkn˘.“
 Pomaliãku a nenápadnû jsem zaãal couvat. MuÏ se
pobavenû usmál. „VáÏenej pane, mû se bát nemusíte.
Já sem totiÏto andûl. Normální andûl pánû. To je
pfiekvápko, co?“ a z nosu mu vyplula nová nudle,
tlustá jako hrozn˘‰. Chvíli jsme si je‰tû povídali,
stafiík se rozlouãil a vlezl do tramvaje. ·koda, trochu
jsem pofiád doufal, Ïe to pfiece jenom není blázen, ale
andûl, kter˘ se stylovû vznese k nebi. Teprve po
mnoha letech jsem pochopil, Ïe tenkrát ‰lo o tvora
je‰tû mnohem vzácnûj‰ího neÏ obyãejn˘ andûl. Byl to
hodn˘ a laskav˘ ãlovûk. TouÏil pomoci potfiebn˘m
bytostem.

Satellittu a jeho čtenářům přejeme klidné prožití
Vánočních svátků

a mnoho zdraví a úspěchů v roce 2006.

Do Nového roku přejeme vše nejlepší Vám i naší rodné
zemi.

Na rozhodování o jejím osudu budeme mít možnost se
všichni spolupodílet v rámci nadcházejících

parlamentních voleb. Přeji Vám, aby všechna Vaše
rozhodnutí,  osobní i jiná, které v následujícím roce

učiníte, byla rozhodnutími šťastnými.

 Velvyslanec České republiky v Kanadě
Pavel  Vošal ík  s  chotí  MagdalenouPavel  Vošal ík  s  chotí  MagdalenouPavel  Vošal ík  s  chotí  MagdalenouPavel  Vošal ík  s  chotí  MagdalenouPavel  Vošal ík  s  chotí  Magdalenou

a všichni pracovníci velvyslanectví
***

Krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší
 v novém roce

přejí
Viera JarešováViera JarešováViera JarešováViera JarešováViera Jarešová
generální konzul

a pracovníci Generálního konzulátu v Montrealu

Sú e‰te anjeli?
V posledn˘ch niekoºk˘ch rokoch si zaãínam
uvedomovaÈ svojrázny úkaz, ktor˘ si akosi neviem
vysvetliÈ. Vianoce b˘vajú ãoraz ãastej‰ie. Poniektorí
jedinci, ktorí e‰te Ïijú to radostné úÏasno, kde biela je
vÏdy biela, ãierna je ãiernou, ãarovné a tajomné udalosti
sa dejú kaÏd˘ deÀ a v‰etko krásne a dobré je aj reálne,
dychtivo a nedoãkavo vítajú v˘roãie narodenia
Nazaretského Tesára. Medzi takéto osvietené individuá
patrí aj môj ‰esÈroãn˘ syn Martin. Nielen preto ho mám
rád. Oprávnene predpokladá, Ïe sa ãosi zázraãné a nie
celkom beÏné chystá. Je síce tro‰ku zmäten˘ t˘mi
rozliãn˘mi Santa Clausami, JeÏi‰kami, ãi zimn˘mi
slnovratmi, tu‰í v‰ak, Ïe na mene aÏ tak príli‰ nezáleÏí,
dôleÏit˘ je Zázrak. A zázrak je dobr˘. Prinesú ho anjeli.
Anjeli sú v‰elijakí. Tí, ktorí vysedávajú v nebeskej
kantíne a clivo konzumujú éterick˘ gulá‰, zatiaºão dolu
na Zemi zúri realita, tí ho príli‰ nezaujímajú. Ba ani
barokové baculaté stvorenia, ktoré v kostoloch trúbia
na trúby. Jeho anjeli nosia ‰portové dresy a priná‰ajú
zázrak kaÏd˘ deÀ. Niektorí z najobºúbenej‰ích anjelov
majú v˘nimku z tradiãného anjelského imagu. Sú
ãernosi. VÏdy ho rozradostnia. Zhovorãiví anjeli vedia
odpovede na v‰etky otázky. Azda aj mlãanliví. Na
Vianoce sa v‰etko dozvieme. MoÏno, Ïe na BoÏie
narodenie. Rôznofarební anjeli sa zlietnu so svojimi
posolstvami. Pre kaÏdého z nás, ãi uÏ sme dobrej vôle,
alebo aj nie celkom. A Martin je neobyãajne zvedav˘.
Ako som sa uÏ na úvod usiloval predoslaÈ, som

zaºuben˘. Milujem svojho syna. Sexuálne nevyrovnaní
jedinci spozornejú. Márne. Je zadan˘.
A môj syn, ten miluje anjelov.
Akokoºvek vyzerajú.

Ivan Zná‰ik

Veselé

Vánoce!
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