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Generální konzulát âeské republiky
v Montrealu

pfieje v‰em ãtenáfiÛm
pfiíjemné a klidné proÏití vánoãních svátkÛ,

co nejvíce dárkÛ a úsmûvné pohody
k vánoãnímu stolu,

do nového roku potom hodnû
zdraví, spokojenosti a ‰tûstí

za cel˘ kolektiv
Jifií Parkmann, generální

konzul

Na poãátku bylo Slovo
Jsou slova, která nic neznamenají. Vyfiãená

letí svûtem jako vloãky a pak roztají nûkomu na
kabátû. ZpÛsobí trochu vlhka. Nûkdy jsou trochu
nepfiíjemná, kdyÏ jako vloãky zapadnou za límec
kabátu a tam nepfiíjemnû chladí. Jindy si jich
ani nev‰imneme.
Jsou slova prázdná, která jako m˘dlové bubliny

plují svûtem. Nûkdy dokonce vypadají krásnû,
kdyÏ se v nich odráÏejí duhové barvy.

Pak jsou slova tvrdá jako kamení. Dá se s nimi
bojovat i zraÀovat.
Jsou slova nenápadná, která v‰ak dokáÏí

uvolnit obrovskou lavinu snûhu, která se
nekontrolovanû fiítí do údolí.
A naopak jsou slova bez váhy. Vidûl jsem jak ve

filmu padaly obrovské kvádry mramoru. Jednalo
se v‰ak o atrapy a kdyÏ dopadly z veliké v˘‰ky
na konû stojícího v soutûsce, ten se ani nepohnul.
Kamera rychle zamífiila jinam, aby divák
nepoznal, Ïe se jedná o primitivní filmov˘ trik.
Taková jsou slova politikÛ.
Jsou slova plná lásky: „Miluji tû!“ Nûkdy vyfiãená

kvÛli tomu, abychom sami sebe pfiesvûdãili, Ïe
milujeme, protoÏe si touto skuteãností nejsme
jistí.
Jindy naopak tato slova nechceme vyslovit,

abychom nezdevalvovali jejich v˘znam. Bojíme
se je vyslovit, protoÏe tím, Ïe je vyslovíme
najednou ztrácí platnost. Radûji fiíkáme opak,
jen abychom neporu‰ili nûco velkého krásného,
kfiehkého, co mÛÏe kaÏd˘m okamÏikem zmizet.
Slova radosti. Jednou pfii nûjakém sportovním

utkání se mi neãekanû vydral z úst v˘kfiik. Siln˘
a mohutn˘. Kter˘ jsem neãekal. Byl jsem rád,
neskonale ‰Èastn˘, protoÏe promluvilo nûco, o
ãem jsem myslel, Ïe uÏ je dávno mrtvé.
Jsou také slova bolesti, která jsou jako

mimodûk vyfiãená a která zpÛsobují úlevu.
Na tato slova jsou odpovûdí slova útûchy. Jak
ãasto bychom chtûli tato slova vyslovit, ale

nedokáÏeme to, pro na‰i vnitfiní prázdnotu.
Pfiipadáme si planohubû, nevûrohodnû.
Jsou slova, pfii kter˘ch se otfiásl vesmír. Jsou

to slova „Eloi, Eloi, lama zabachtani!“ „BoÏe
mÛj, BoÏe mÛj, proã jsi  mne  opustil!“ Slova,
která Kristus volá na kfiíÏi.
Tato slova existenciálnû stvrzují JeÏí‰ovo

Kázání na hofie, ãi podobenství, zázraky, JeÏí‰ovo
lidství. Slova bolesti a utrpení. Jsou to
velkopáteãní slova. JenÏe ani tato slova nemají
koneãnou platnost.
Nad nimi je slovo nadûje. Nadûje, která se

uskuteãnila ve vzkfií‰ení. A to je to Slovo, které
bylo na poãátku u Boha. To je to Slovo, které je
BÛh.
JelikoÏ to bylo na poãátku u Boha. Oslavujme

tento okamÏik, oslavujme tento poãátek,
oslavujme jeho pfiíchod jeho narození.
Oslavujeme okamÏik, kdy Slovo se stalo tûlem.
Kdy Slovo bylo stvrzeno. Kdy se pfiestalo jednat
o pouhou teorii.
Oslavujeme to, Ïe kromû slov prázdn˘ch jako

m˘dlové bubliny, jsou slova, která platí, která
jsou existenciálnû ruãena. Oslavujeme Slovo,
které je od Boha. Slovo, které se splnilo v JeÏí‰i
Kristu. Slovo, které je podle evangelisty Jana,
BÛh.

A. BfiezinaA. BfiezinaA. BfiezinaA. BfiezinaA. Bfiezina

Andûl pfiáchází znenadání

Ochozy obrazu uhlídá‰
·álení zrakového smyslu
Nenech ãas uplynout samoty oslavou
a svatynû pohanské bofi!
Chvátavé pohyby pomaten˘ch skfiítkÛ
Sviní
MoÏno-li… tak se nepokofi
Sobû sám sokem - pfiesto tajemství stráÏcem
zÛstaÀ prost˘m - mot˘lí pel na kfiídlech
Pfiipraven v kaÏdé chvíli
Andûl pfiáchází znenadání

Ondfiej David Rada
- ze sbírky

 Z ãesk˘ch trhÛ a trÏnic
Pfievzato z Katakomb

 - podzim 2002

KoláÏ M. Gabánková

Veselé Vánoce a PF 2003 pfieje SatelliteSatellitu a jeho ãtenáfiÛm
pfiejeme klidné proÏití Vánoãních svátkÛ

a mnoho zdraví a úspûchÛ v Novém roce 2003.
Vûfime, Ïe Nov˘ rok pfiinese ménû tragick˘ch

událostí jak˘mi byly letní povodnû,
ale více úspûchÛ jako zdárné dovr‰ení

integraãního procesu âR do Evropské unie
 nebo summit NATO v Praze.
Rok 2002 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 republiky v
Kanadû Vladimír Kotzy s chotí Michaelou

a v‰ichni pracovníci velvyslanectví
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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  11:00.
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 bohosluÏby
mimo 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.

Toronto/Canada/USA

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 k 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

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM

a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
a v pondûlí od 23 hodin do pÛlnoci.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

Zveme vás do divadla
Small Chamber Harmony

uvádí hudební inscenaci

Já, Georg Friedrich Händel
Podle pfiedlohy J.Some‰e

v divadelní úpravû M. Jaro‰e & B. Hamva‰ové
v hlavní roli sólista plzeÀské operety

Pfiemysl Kubi‰ta
Dále uãinkují

Zdenka Jaro‰ová  & Small Chamber Harmony
ReÏie: Brigita Hamva‰ová

Joseph Workman Auditorium
1001 Queen St. W., Toronto

Pátek 10. ledna 2003 - 20 hod.
Sobota 11. ledna  - 20 hod.
Nedûle 12. ledna  -  16 hod.

Rezervace vstupenek  na telefonu:

416/782-6139, 416/289-9337, 416/293-5970
Vstupné 20 dolarÛ

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

 Z veãera koled v âeskoslovenském baptistickém kostele.

Do 22.12.2002
27.-29.12. 2002

3.1.-5.1.
Jesliãky z celého svûta
St. James Cathedral
King St./Church St.

***
Do 28. 12.

Summer 2002
V˘stava ·tefana Galvánka

Illuminary Art Gallery
315-80 Spadina Ave.

***
Do 3. 1.2003

V˘stava
J. Gabánka a A. Laníkové

v New Westminster Library (Vancouver)
***

21.12.(so) 18:00
Vánoãní veãírek na Masaryktownu

***

31.12. (út) Silvestr
20:00 - Silvestrovské Gala 2002

Hala kostela sv. Václav
***

Silvestr na Masaryktownu
***

20:00 Silvestr v Montrealu
Kostel sv. Cyrila a Metodûje

2nd Avenue
***

19:00 Silvestrovská zábava ve Winnipegu
154 McKenzie St.

***
Silvestr v Royal Canadian Legion

v Calgary
***

19:30 - Silvestrovská zábava s Hubertusem
St. Georges & 23 St.

North Vancouver
(604) 929-6350

2003
6.1.(po) 13:00

Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava

***
10.1. (pá) 20:00, 11.1. (so) 20:00

12.1. (ne) 16:00
Já, Georg Friedrich Händel
Small Chamber Harmony
Joe Workman Auditorium

1001 Queen St. W.

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
v úter˘ 17. prosince 2002 v 6:07

Pfií‰tí ãíslov vyjde
9. ledna 2003
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Czech &Slovak Institutions

Toronto/Canada/USA

Honorary consulates
of the Czech Republic

in Canada
C a l g a r y
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00-16:00 (Do 10. ledna zavfieno.)

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

in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
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, Honoray 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

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

Vánoãní bohosluÏby
24. prosince

23:00 PÛlnoãní m‰e (Za mír ve svûtû)
25. prosince

10:30 Slavnost narození Pánû
(Za na‰e farnosti)

15:00 BoÏí hod vánoãní  (Za nemocné)
v Burlingtonu
26. prosince

15:00 M‰e na Masaryktownu
 v spoleãenské místnosti

(Svátek sv. ·tûpána)
27. prosince

19:00 Svátek sv. Jana Evangelisty
(Za knûze, ktefií pÛsobili v na‰í farnosti)

28. prosince
12:00 Svátek sv. Mláìátek, muãedníkÛ,

8:00-12:00 Adorace
29. prosince

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

30. prosince
19:00 Sv. EvÏena

31. prosince
18:00 Sv. Silvestr I.

1. ledna
10:30 Slavnost Matky BoÏí, Panny

Marie (Za Jifiího a Jana Cimburovi)
15:00 Za na‰e farnosti -
M‰e sv. v Burlingtonu

âeskoslovensk˘ baptistick˘ zbor v Toronte
Vám praje poÏehnané sviatky Vianoc plné radosti a pokoja
a poz˘va Vás k nasledujúcim slávnostn˘m BohosluÏbám:

BohosluÏby poslednej Adventnej nedele: 22.12. o 11:00
Vianoãné BohosluÏby v stredu, 25.12. o 11:00

BohosluÏby na záver roku 2002 v útorok, 31.12. od 20:00

SLUÎBY BOÎIE V KOSTOLE SV. PAVLA
EVANJELICKÁ a. v. CIRKEV
1424 Davenport Rd. , TORONTO

VIANOCE:
·TEDR¯ VEâER - 24. decembra 2002 o 18:00

SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE

***
NARODENIE PÁNA - 25. decembra2002 o 10. 45

SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
(VEâERA PÁNOVA)

***
KALENDÁRNE SVIATKY

STAR¯ ROK  - 31. decembra 2002 o 18:00
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE

***
NOV¯ ROK - 1. januára 2003 o 10. 45

SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
 (VEâERA PÁNOVA)

Sts. Cyril and Methodius Parish
5255 Thornwood Dr., Mississauga, On. L4Z 3J3

905-712-1200 Fax: 905-712-0974
E-mail: scmchurch@ica.net

Web Site: home.ica.net/scmchurch

Srdeãne Vás poz˘vame preÏívaÈ vinoãnú radosÈ s námi!
24. decembra

23:30 Vianoãné koledy
24:00 Polnoãná sv. om‰a

25. decembra
9:00 Mass - Feast of the Nativity

11:00 Sv. om‰a zo sviatku BoÏieho narodenia
17:00 Jasliãky - náboÏensko kultúrny program deti

26. decembra
10:00 Sv. om‰a zo sviatku sv. ·tefana

29. decembra
9:00 Mass - Feast of the Holy Family

11:00 Sv. Om‰a zo sviatku Svätej rodiny
31. decembra

18:00 ëakovná sv. om‰a za star˘ rok zo sviatku Bohorodiãky
1. januára

9:00 Mass - Feast of Mary, Mother of God
11:00 Sv. om‰a zo sviatku Bohorodiãky

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol
 Narodenia Bohorodiãky
  o. Miroslav âajka, C.Ss.

  257 Shaw St. Toronto, Ontario, M6J 2W7
(416) 531 4836

E-mail: mbc24@globalserve.net
Home Page: http://www.iprimus.ca/~mbc24/

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

Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteº Kristus Pán. (Lk 2:11)

KieÏ tieto Vianoce  roku 2002 sú pre Vás novou a veºkou milosÈou
otvoriÈ s radosÈou dvere tomu, ktor˘ je dobr˘ Pán.

NA·E VIANOâNÉ A NOVOROâNÉ BOHOSLUÎBY:
Utorok, 24. DEC.  - 22:00 Poveãerie so Sv. Liturgiou

Streda, 25. DEC. - 11.00. Sv. Liturgia
·tvrtok, 26. DEC. - 10.00 Sv. Liturgia
Piatok, 27. DEC. - 10.00  Sv. Liturgia

Sobota, 28. DEC. - 19:00. Sv. Liturgia za uzdravenie
NEDEªA, 29. DEC. - 9:00.  Sv. Liturgia anglicky

11:00 Sv. Liturgia slovensky
Utorok, 31. DEC. - SILVESTER: 10:00 a.m. ëakovná Sv. Liturgia

Streda, 1. JANUÁR. - NOV¯ ROK: - 11.00 a.m. Sv. Liturgia

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

***
Aktualizované stránky

Kalendáfi
Co se pfiipravuje v krajanské komunitû

v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK

Zpravodajství Ústfiedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

www.cssk.satellite1-416.com
***

NHL
Zpravodajství z posledního zápasu

 v Torontû

www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

InternetInternetInternetInternetInternet

Léto 2002

Nové obrazy ·tefana Galvánka mÛÏete vidût
v Illuminary Art Gallery (80 Spadina Ave.,
Suite 315, Toronto, On. M5V 2J3. Tel.:  416/
703-6500, fax: 416/703-9891, www.
illuminaryartgallery.com. Otevfieno: út.-so.: 11-
17 hod. V˘stava potrvá do 28. prosince 2002.Na
snímku: U jezera (olej na plátnû).
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PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.

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

Veselé vánoce
a PF 2003

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

Pfiíjemné proÏití
vánoãních svátkÛ

a hodnû úspûchÛ

v roce 2003
pfieje

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

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

mûsta Betlehem v Pensylvánii (1741) a
dodnes je tu sídlo Moravsk˘ch bratfií. Hrabû
Zinzendorf nav‰tívil osobnû tuto osadu v
roce 1742. Jin˘ moravsk˘ biskup
Spangenberg zaloÏil v Severní Karolínû
osadu Winston-Salem. Obû osady vyrostly
poãtem obyvatel na dne‰ní statisícová
mûsta. Moravská forma kfiesÈanství se
postupnû pfienesla nejen do Nûmecka,
ale i do Británie, Dánska, do Spojen˘ch
státÛ i jinam.

Rudolfa II (1609) byli Bratfií v rámci âeské
konfese legalizováni. Jim vdûãíme za
BlahoslavÛv pfieklad Nového zákona, kter˘
se stal základem Bible Kralické (pfieloÏena
v letech 1579-1593). Pfii vykopávkách v
20. století byla nalezena v Kralicích
dokonce i písmena pouÏívaná pro tisk
Bible. âe‰tí bratfií se v‰ak dlouho netû‰ili
ze svobody; po bitvû na Bílé Hofie jich bylo
patnáct popraveno na Staromûstském
námûstí a od té doby aÏ do 19. století byli
pronásledování. Nebyli ani zahrnuti do
Toleranãního patentu Josefa II. (1781).
Proto mnozí z nich emigrovali do ciziny: do
Saska, Polska, Uher a pozdûji do Pruska.
Jejich víra se roz‰ífiila i mezi severo-
moravsk˘mi nûmeck˘mi venkovany.
Existence pÛvodní ãeskobratrské církve
se prakticky ukonãila smrtí jejího
posledního biskupa J. A. Komenského
(1670). Je‰tû vnuk Komenského bratrsk˘
biskup Figulus-Jablonsk˘, dvorní kazatel
prusk˘ch králÛ se staral o bratrské uprchlíky
v Prusku, Polsku a na Slovensku. Zato
nûmecky mluvící morav‰tí emigranti se
uch˘lili do Saska na panství hrabûte
Zinzendorfa, kter˘ pro uprchlíky zaloÏil
osadu Herrenhut (Ochranov - 1722), byl
sám získán pro novou víru ãetbou
Komenského a 1727 byla ustanovena
Moravská církev, jejíÏ ústava i teologická
povaha se uÏ nekryla se starou Jednotou
(Pekafi). Ov‰em protestantské státní
evropské církve nevítaly vznik dal‰ího
konkurenta. Sám Zinzendorf mûl pro svou
víru nepfiíjemnosti, a tak vidûl nejlep‰í
fie‰ení v pfiemístûní své církve na
severoamerick˘ kontinent.
Biskup Nirchmann, vysvûcen˘ vnukem

Komenského, se stal jedním ze zakladatelÛ

Moravians postihují názorn˘ pfiíklad
stûhování my‰lenek: stejná idea se totiÏ
mÛÏe pfiemisÈovat z jedné zemû do jiné.
Du‰evní otec této ideje (Ïivota podle Bible,
jak to bylo u pÛvodních kfiesÈanÛ) byl Petr
Chelãick˘ (narozen 1370) zaÏil husitské
války s jejich ukrutnostmi. Chelãického
knihy vlastnil husitsk˘ praÏsk˘ arcibiskup
Rokycana; od nûho si je vypÛjãil jeho
synovec ¤ehofi. Ovlivnûn my‰lenkami
Chelãického zaloÏil ¤ehofi náboÏenskou
komunitu v Kunvaldû, ze které pak vznikla
od‰tûpená církev Unitas Fratrum ãi âe‰tí
bratfií (1457). Ta byla jako kacífiská
potlaãována, jak Jífiím z Podûbrad, tak o
století pozdûji Ferdinandem I., zvlá‰È po
nezdafieném povstání 1547. Napfiíklad
biskup Augusta byl vûznûn 16 let na
Kfiivoklátû. AÏ teprve Majestátem císafie

Kdo jsou to Moravians?

Socha J. A. Komenského v Betlehemu.

Jednou z hlavních my‰lenek nové víry
byla intenzivní misionáfiská ãinnost mezi
pohany ve Stfiední Americe, v Surinamu
na Jamajce, v Africe, Tibetu, na Labradoru
a v Grónsku. Byly vybudovány nemocnice
pro malomocné i dÛm pro pfiestárlé. Jako
jakési dûdictví po âesk˘ch bratrech
pfievzali morav‰tí siln˘ zájem o ‰kolství (i
‰koly pro Ïeny), hudbu a zpûv, coÏ tehdy
bylo nezvyklé, obzvlá‰tû v koloniích. Napfi.
na moravském pobfieÏí na Labradoru v 18.
století se místní inuité nauãili ãíst z Bible v
dobû, kdy i v Evropû bylo mnoho
analfabetÛ. Po odchodu moravsk˘ch
misionáfiÛ se v‰ak vrátili ke sv˘m tradicím.
V˘chovná ãinnost moravsk˘ch misií
kdekoliv na svûtû byla na vysokém stupni
a byla v‰eobecnû kladnû hodnocená.
âinnost Moravsk˘ch bratfií velmi trpûla

válkami, jak v Evropû (hlavnû obû svûtové
války), tak i na americkém kontinentu
válkami s indiány a pozdûji obãanskou
válkou Severu proti Jihu.
Moravská církev je si dobfie vûdoma,

odkud jejich ideje vy‰ly; pokládá Jana
Husa jaksi za svého zakladatele; její
minulost je v ãesk˘ch zemích a je py‰na
na to, Ïe je je‰tû pfiedreformaãní vûtví
kfiesÈanství. Morav‰tí uspofiádali misii i do
zemû odkud jejich náboÏenství vze‰lo
(1872) a v roce 1967 se konal jejich synod
(shromáÏdûní) v âeskoslovensku.
Vzpomínku na ãinnost Moravské misie

máme i zde v Ontariu. Nedaleko Chathamu
na silnici ãíslo 2, na místû b˘valé Moravské
misie je indiánská rezervace
Moraviantown. Místo je i dûji‰tûm bitvy z
roku 1813 mezi postupujícími Ameriãany
a Brity. Ústup aÏ útûk britsk˘ch jednotek -
jejich velitel gen. Procter byl pak postaven
pfied vojensk˘ soud - byl kryt nûkolika tisíci
indiány pod vedením legendárního
náãelníka Tecumseha, kter˘ v bitvû padl.
Jeho pomník jakoÏ i malé muzeum, které
informuje o dûjinách této rezervace a o
ãinnosti Moravsk˘ch bratfií, stojí skuteãnû
za náv‰tûvu.

Du‰an Soudek- Kingston
***

Moravian Brothers
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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 2003
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

Z do‰lé po‰ty
Slovenské granty

VáÏení krajania,
v nadväznosti na novelu Zákona ã.

70/1997 Z. z. o zahraniãn˘ch Slovákoch
z 26. júna 2002 vláda Slovenskej
republiky poverila Generálny
sekretariát pre zahraniãn˘ch Slovákov
koordináciou a zabezpeãovaním
pomoci ‰tátnych a ne‰tátnych
subjektov Slovenskej republiky
zahraniãn˘m Slovákom. V tomto
zmysle si Vám dovoºujeme oznámiÈ,
Ïe aj v roku 2003 bude Generálny
sekretariát pre zahraniãn˘ch Slovákov
zabezpeãovaÈ a realizovaÈ grantov˘
systém pre poskytovanie dotácií
fyzick˘m a právnick˘m osobám na
krytie aktivít zahraniãn˘ch Slovákov za
t˘ch ist˘ch podmienok, aké boli
stanovené v roku 2002. Îiadosti je
moÏné predkladaÈ od 1. 12. 2002 do
31. 3. 2003 na adresu: Úrad vlády SR,
Generálny sekretariát pre zahraniãn˘ch
Slovákov, Nám. Slobody 1, 813 70
Bratislava. V‰etky potrebné informácie,
zásady a formuláre sú k dispozícii na
webovskej stránke www.gszs.sk.
S pozdravom
Dr. Claude BaláÏ, v. r. splnomocnenec

vlády Slovenskej republiky pre
zahraniãn˘ch Slovákov

***
A. Kubálek v Jeseníku

V ãervenci 2003, kdy pan Kubálek
bude opût v âR, se uskuteãní na
Jesenicku první roãník Kubálkov˘ch
klavírních kurzÛ. Zúãastní se jich kromû
Zmínûného interpreta také M. Kymliãka
a dal‰í. Samozfiejmû v‰e je teprve ve
stadiu pfiípravy, nicménû si myslím, Ïe

by i tato informace zaslouÏila propagaci.
Pan Kubálek zahájí svÛj pobyt
koncertem v âeském Krumlovû dne 4.
7. 2003.

***

Pozdrav Slovenské vlády
VáÏení priatelia,
opäÈ prichádza ãas pozastavenia sa,

bilancovania, ale aj zblíÏenia a upevnenia
rodinn˘ch a priateºsk˘ch pút a zväzkov.

Ste kúskom Slovenska v nás, ste hruda
slovenskej zeme odkotúºaná do cudzieho
poºa, ste stále na‰i rodní, hoci aj z
následn˘ch pokolení. K radostnému preÏitiu
tohoroãn˘ch vianoãn˘ch sviatkov Vám popri
príjemn˘m chvíºam v kruhu Va‰ich
najbliÏ‰ích prajeme, aby ste vo svojom
srdci pocítili vôÀu starého domova,
spolupatriãnosti s krajinou Va‰ich predkov
a hæbku presvedãenia, Ïe Va‰a stará vlasÈ
na Vás nezabúda.

Dovoºte mi vyuÏiÈ túto príleÏitosÈ a popriaÈ

Vám a Va‰im blízkym do nového roka 2003
veºa zdravia, pracovn˘ch úspechov,
osobnej pohody, ale aj prepotrebného
entuziazmu a tvoriv˘ch síl pri napæÀaní
Vá‰ho poslania v prospech slovensk˘ch
komunít v zahraniãí a pre ‰írenie dobrého
mena Slovenskej republiky vo svete.

S pozdravom
Claude BaláÏ-splnomocnenec vlády SR

pre zahraniãn˘ch Slovákov
***

Pokraãování na str. 6

Exil
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Paul Jílek
Manager
s rodinou

615 QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
TELEFON: (416) 703-1939

NATIONAL
SOUND

of CANADA

Veselé Vánoce a v‰e nejlep‰í v roce 2003
pfieje krajanÛm v Kanadû

a pfiátelÛm v âeské republice

CZECHOSLOVAK (TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

Veselé vánoce a
v3e nejlep39
v roce 2003

p5eje

Kampeli4ka

740 Spadina Avenue, Toronto,
Ontario, Canada, M5S 2J2

Tel.: 416/925-0557

Zlatá pamûtní medaile Alici
Lintonové

Dne 15. listopadu 2002 pfiedal ontarijsk˘
guvernér Alici Lintonové Queen’s Golden
Jubilee Medal.

Pre milovníkov lyÏovania a zimnej
rekreácie je tu nov˘ rekreaãn˘ dom.
Zarezervujte si pobyt na adrese:

 http://www.chataalexandra.host.sk
http://www.skonline.sk/ubytovanie/1114-

alexandra.html

***

Za Janem KÛstkou
Politick˘ vûzeÀ Jan KÛstka patfiil k lidem,

o jejichÏ veliké práci se mnoho neví. Byl to
on, kdo má nejvût‰í zásluhy o v˘stavbu
Harmony A a Harmony B a udûlal kus práce
i na Masaryktownu. Jen ti, ktefií mûli s
podobn˘mi podniky nûco spoleãného, jako
tfieba Pavel Král, dovedou ocenit KÛstkÛv
pfiínos na‰í komunitû. Osobnû skromn˘ a
mil˘ ãlovûk, kter˘ pro‰el Ïivotem nenápadnû
a zanechal za sebou stopu, která ho dlouho
pfieÏije. Jeho rodinû vyslovujeme soustrast.

jã
***

Alice Lintonová, dcera spisovatele
Svatopluka Pekárka, pfii‰la do Kanady v
roce 1983. Medaili obdrÏela za svoji práci v
organizaci Last Post Fund. Tato organizace,
zaloÏená v roce 1909 v Montrealu, zaji‰Èuje
dÛstojné pohfiby kanadsk˘m vojensk˘m
veteránÛm, v˘jimeãnû i veteránÛm ostatních
spojeneck˘ch armád. Last Post Fund má
poboãky ve v‰ech provinciích. Alice
Lintonová je fieditelkou poboãky ontarijské.

am
***

Webové adresy pro lyÏafie
·piãák na ·umavû je ideální pro lyÏafie.

Pokud se chcete podívat, jak to tam teì
právû vypadá: máte moÏnost toto nalézt na
adrese: http://www.spicak.cz. Pak se
muzete podívat i na dal‰i mista v âeské
republice

Exil

DÛleÏité zmûny
v Kampeliãce

Tûsnû pfied uzávûrkou vánoãního ãísla,
do‰lo na mimofiádné valné hromadû 15.
prosince 2002 ke slouãení Kampeliãky
(Czechoslovak Toronto Credit Union) s
Pace Credit Union. DÛvodem byl stále
klesající poãet ãlenÛ v na‰í komunitû a
potfieba moderního elektronického
systému. Kampeliãka slouÏila krajanské
vefiejnosti 50 let a v‰em jejím dobrovoln˘m
pracovníkÛm i zamûstnancÛm chceme za
krajanskou vefiejnost tímto podûkovat.

V následujících mûsících bude ãlenÛm
Kampeliãky vyplacena zvlá‰tní dividenda z
prodeje budovy. Pace Credit Union bude
na stejném místû (nejménû po dobu dvou
let) provozovat nadále stejné sluÏby v
ãe‰tinû, sloven‰tinû i angliãtinû. Konta
zÛstanou nedotãena, pouze budou mít po
1. únoru 2003 nová ãísla. O dal‰ím prÛbûhu
amalgamace budeme informovat v pfií‰tím
ãísle. abe
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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 2002!

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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

INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR

Veselé vánoce a v‰e nejlep‰íVeselé vánoce a v‰e nejlep‰íVeselé vánoce a v‰e nejlep‰íVeselé vánoce a v‰e nejlep‰íVeselé vánoce a v‰e nejlep‰í
v roce 2003v roce 2003v roce 2003v roce 2003v roce 2003

pfiejepfiejepfiejepfiejepfieje

Waldemar Matu‰ka a Johnny Cash
 leto‰ní dva slavní sedmdesátníci

Pfiíznivci klasického rock and rollu a country and western music si letos pfiipomnûli
v˘znamná Ïivotní jubilea dvou fenomenálních zpûvákÛ, ktefií se kaÏd˘ na jiné rovinû
zapsali zlat˘m písmem do historie zmínûn˘ch hudebních ÏánrÛ a ovlivnili tak tvorbu
nûkolika generací.

Podíváme-li se blíÏe na nûkteré pasáÏe
závratn˘ch kariér Waldemara Matu‰ky a
Johnnyho Cashe, zjistíme, Ïe mají kromû
roku narození i nûkteré dal‰í nejen pfiíjemné,
ale i velmi smutné spoleãné rysy. V tûch
nejtûÏ‰ích chvílích, kdy se oba v nedávné -
témûfi shodné - dobû pot˘kali s vlekl˘mi
zdravotními potíÏemi, jeÏ vyvrcholily
smrteln˘m nebezpeãím, jim obûma pomohl
ten vÛbec nejdÛleÏitûj‰í spoleãn˘ faktor:
oba mají, coÏ je u celebrit velmi neobvyklé,
harmonické a dlouhodobû funkãní
manÏelství s pûveck˘mi kolegynûmi. Pevná
rodinná zázemí byla nepochybnû vedle
úspû‰n˘ch chirurgick˘ch zásahÛ nejvût‰ím
dÛvodem, jenÏ uãinil svatému Petrovi dvû
zmûny v pfiíchodech. Waldemar Matu‰ka
se dostal do dobré kondice, která mu letos
umoÏnila u pfiíleÏitosti sv˘ch sedmdesátin
pofiádat v âesku sérii gala koncertÛ; a
pozvolné zotavení potvrdil i Johnny Cash,
nedávno hostující v pofiadu CNN Larry King
Alive.

Pfiíchodem W. Mau‰ky do
Semaforu a spoluprací se Such˘m
a ·litrem se datuje i jistá epochální
zmûna v dûní populární hudby do té
doby u nás témûfi v˘hradnû
reprezentované uhlazen˘mi a
naÏehlen˘mi - jinak v˘born˘mi
zpûváky - typu Richarda Adama
nebo Jifiího Va‰íãka. Najednou se
objevil pohledn˘ a osobit˘ mladík s
bíbrem na tváfii a banjem pfies
rameno, typ ãlovûka témûfi okamÏitû
vzbuzujícího dojem jakéhosi
vítaného avantgardního osvûÏení.

Po vydání prvního rockového hitu
s ãesk˘m textem ZdeÀka Borovce
Souvenirs, souvenirs v roce 1960

zaãala v âeskoslovensku waldománie.
Vytváfiely se nûkolik desítek metrÛ dlouhé
fronty pfied divadlem Semafor, kde Walda
ve stejném roce debutoval ve hfie Taková
ztráta krve. Uplatnil se nejen jako dobr˘
zpûvák, ale i jako herec. Souãasníci získali
pfiedstavu, jak by to v odjakÏiva na Západ
patfiícímu âesku mohlo v hudebním v˘voji
vypadat, kdyby F.D. Roosevelt a W.
Churchill mûli na Jaltû vÛãi Stalinovi vy‰‰í
poÏadavky.

V roce 1954 se Johny Cash vrací z
vojenské sluÏby v Nûmecku, kde jiÏ napsal
své nûkteré pozdûj‰í hity, jako Folson Prison
Blues, a svléká uniformu vojenského
letectva. Svou pûveckou kariéru zaãíná s
fiadou problémÛ velmi pomalu. Nejprve
témûfi v˘hradnû jako rock and rollov˘
zpûvák, kde v tehdej‰í pfietûÏké konkurenci
obstojí dobfie a spolupracuje s dal‰ími
velikány. Zejména pak úãastí v kvartetu
The Million Dollar Quartet pfiedstavovaném

Dva slavní zpûváci se se‰li v roce 1978 v Praze
Foto: archiv Waldemara Matu‰ky

Pokraãování na str 8
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pfieje ãtenáfiÛm Satellitu
pfiíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2003

Medical

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

P•TEK
7. února 2003

8 hod.

SOBOTA
8. února 2003

4 a 8 hod.

NED™LE
9. února 2003

4 hod.

Joseph Workman Auditorium, 1001 Queen St. W., Toronto

REZERVACE NUTNÉ!

Re6ie: Ladislav Smo4ek

(416) 363-7686 (den)

(416) 463-3182 (ve4er)

a fiídil ferrari. Jeho realitou dne je v‰ak nûco
jiného: rezidencí mu je mal˘ kumbál v
divadelní ‰atnû a hrub˘ mûsíãní pfiíjem 1200
korun. K dovr‰ení v‰eho nemilého mnoho
kolegÛ ze Semaforu povaÏuje WaldÛv
nicotn˘ pfiíbytek za jak˘si ideální dojíÏdûcí
útulek vhodn˘ pro relaxování po pfiedstavení
a mejdany v‰eho druhu vÛbec. Walda,
nechtû kolegÛm kazit zábavu, nemá v sobû
dostatek ráznosti a snad ani moÏnost je
vyhánût. Díky tomu spí jen pár hodin dennû
a v zakoufiené místnosti. DÛsledky na sebe
nenechávají dlouho ãekat. Walda je fyzicky
a psychicky vyãerpán, ocitá se na pokraji
nervového zhroucení. Za takov˘ch okolností
tûÏko pfiekvapí, Ïe zaãíná mít umûlecké a
osobní rozepfie s fieditelem divadla J.
Such˘m. Napjatá situace vrcholí
zpûvákov˘m opoÏdûn˘m návratem z
Nûmecka - na kterém ov‰em nemá vinu. V
dÛsledku ãehoÏ zme‰ká pfiedstavení.
Posléze Such˘ Matu‰kovi stroze oznamuje,
Ïe na dal‰í sezónu chystá nûco
komornûj‰ího a Ïe s ním jiÏ nepoãítá.

TûÏko dnes odhadovat, jak úspû‰ná by
byla dráha Waldemara Matu‰ky, kdyby se
jiÏ tehdy v roce 1962 - poté, co byl „odejít“
ze Semaforu, uch˘lil na Západ. Na základû
nûkter˘ch skuteãností se v‰ak dá fiíci, Ïe
mûl dobré pfiedpoklady, aby se dostal mezi
kontinentální ‰piãku. Mnohé Matu‰kovy
písnû z dílny S+· byly v tehdej‰ím západním
Nûmecku a Rakousku velmi populární.
Matu‰ka nejenÏe mluví dokonalou
nûmãinou, ale navíc díky tomu, Ïe jeho
maminka Mia Malinová pocházela z Vídnû,
kde byla operní pûvkyní, by ani nemûl
potupnou nálepku pfiivandrovalce. To ale
Matu‰ka neudûlal. Mûl silné vlastenecké
cítûní a vÏdy se cítil âechem.

S 60. léty pfiicházejí nejen velké úspûchy
v kariéfie Johnny Cashe, ale zaãínají i
mnoholeté problémy. Johnny, stejnû jako
mnoho hvûzd pfied ním a po nûm, zaãíná tu
známou a velice namáhavou ãasovou
ma‰inérii zvládat pomocí alkoholu a
narkotik, z jejichÏ pafiátÛ se pak nemÛÏe
dlouhá léta vymanit. Následkem toho jsou
ãasté potyãky se zákonem nejednou konãící
pobytem ve vûzení. V jednom pfiípadû, kdy
dodavatelé nejsou schopni drogy doruãit
okamÏitû, vyloupí zpûvák lékárnu. V tomto
velmi tristním období, vyjdou jeho
nejslavnûj‰í hity, jako Ring Of Fire, Orange
Blossom Special, Boy Named Sue a mnoho
dal‰ích.

Po odchodu ze Semaforu je Matu‰kovi
nabídnuto angaÏmá v Rokoku, kam
spoleãnû s Karlem ·tûdr˘m a Evou
Pilarovou pfiechází. Zaãíná velmi úspû‰ná
éra tohoto divadla, odkud pozdûji vze‰lo
nûkolik dal‰ích ‰piãek pop music, mj. Marta
Kubi‰ová, Václav Neckáfi, Helena
Vondráãková a i Waldova pozdûj‰í
manÏelka Olga Blechová. V roce 1964
dochází k velice neobvyklé, zato v‰ak
neuvûfiitelnû prospû‰né spolupráci obou
hudebních divadel pfii participaci na filmové
verzi dnes jiÏ legendárního muzikálu Kdyby
tisíc klarinetÛ. Walda se jednou z hlavních
rolí definitivnû etabluje jako v˘born˘ filmov˘
herec. Ve filmu zpívá jeden ze sv˘ch
nesmrteln˘ch ‰lágrÛ Tereza, a je opût na
v˘sluní.

Matu‰ka byl v‰ím jin˘m jen ne typem,
jehoÏ by mohl Novotného kostnatûjící reÏim
propagandisticky pouÏít jako model
socialistického umûlce. Tehdej‰í správci
ideologického pofiádku usoudili, Ïe pfiíli‰
úspû‰n˘m umûlcÛm, ktefií se neangaÏují,
je tfieba ãas od ãasu pfiistfiihnout kfiídla, aby
nemûli zbyteãné roupy. A tak pfii‰el roãní
zákaz ãinnosti Waldemara Matu‰ky a Evy
Pilarové. Není dnes dÛleÏité pátrat, jak˘ byl
oficiální dÛvod trestu. S tím si ostatnû
bol‰evik nikdy pfiíli‰ velké starosti nedûlal.
K jakési justifikaci ‰ikany reÏim zaãal ‰ífiit
fámu, Ïe zmínûní zpûváci v opilosti za pûní
refrénu písnû Árie mûsíce „A cááká“ moãili
v Karlov˘ch Varech z balkónu na lázeÀské
hosty. Tato naprosto lÏivá desinformace
komunistického systému je bohuÏel sly‰et
dodnes jako pravdivá.

Po ukonãení zákazu a pfiíchodem jistého
kulturního uvolnûní se Matu‰ka dostává
opût na ‰piãku. Pfiicházejí dal‰í hity jako

Tfie‰nû zrály, RÛÏe z Texasu a mnoho
jin˘ch. Úspû‰nû hraje v dal‰ích filmech - v
Zemanovû Fantomu Morrisvillu a v
nejznámûj‰ím trezorovém filmu reÏiséra V.
Jasného V‰ichni dobfií rodáci. Vrcholem
60. let je získání druhého Zlatého slavíka za
rok 1967, jenÏ v Ïenské kategorii získává
opût E. Pilarová, se kterou ten rok nazpívá
velmi populární evergreen Nechoì dál. V
roce 1968 pak je‰tû Walda nazpívá slavn˘
protest song Krysafi.

Johnny Cash, aã jiÏansk˘ rodák, nikdy
nebyl pravicov˘m konzervativcem typu
Charltona Hestona nebo Arnolda
Schwarzeneggra. Byl v‰ak vÏdy hrd˘m
vlastencem povaÏujícím sluÏbu v uniformû
za ãest. Na vrcholu vietnamské války pfiijíÏdí
do Saigonu, kde na rozdíl od Jane Fondové,
která se v té dobû ve Vietnamu trapnû a
nechutnû objímala a líbala s Ho âi Minem,
pofiádá sérii koncertÛ pro americké vojáky.
ZároveÀ se upnutím na kfiesÈanskou víru
koneãnû vymaÀuje z drogové závislosti a s
vyãi‰tûn˘m organismem a jasnou myslí
zaãíná novou úspû‰nou etapu, v níÏ pole
pÛsobnosti roz‰ifiuje o filmovou a televizní
tvorbu, z níÏ nejznámûj‰ím je westernov˘
film Gunfight, a v televizi vlastní produkce
The Johny Cash Show, jejímiÏ hosty byli v
letech 1969-71 mnozí ‰piãkoví herci a
zpûváci.

RovnûÏ Waldemar Matu‰ka se v 70. letech
více interesuje na TV tvorbu a podobnû
jako Cash má svÛj pravideln˘ pofiad Dobr˘
veãer s Waldemarem, kam si také jako
hosty zve známé umûlce. Natáãí lidové
písnû a zaãíná spolupráci se známou
trampskou kapelou KTO, se kterou
vystupuje také v zahraniãí, mj. i v USA a
Kanadû. Poãátkem 70. let vycházejí je‰tû
dva Waldovy hity: v country music je to
ãesky otextovan˘ kanadsk˘ traditional,
jemuÏ dal Ivo Fi‰er název Mám tam boudu
dfievûnou, a nádherná romantická píseÀ A
tak dál nosí‰ po kapsách sv˘ mládí.

V lednu 1977 vychází Charta’77 a v‰e s ní
spojené. Komunistická moc organizuje
mohutnou protiakci, dnes známou jako
Anticharta. Pfii odporném televizí
pfiená‰eném megaobfiadu byli do hledi‰tû
Národního divadla nahnáni nejznámûj‰í
herci a zpûváci, aby pfii servilním projevu
Karla Gotta a Jifiiny ·vorcové sv˘m
podpisem demonstrovali oddanost
husákovské normalizaci. Mnozí z nich dnes
tvrdí, Ïe Antichartu nepodepsali a Ïe jejich
jméno bylo neoprávnûnû uvedeno na
seznamu signatáfiÛ. Buì jak buì druh˘ den
byly v denním tisku zvefiejnûny seznamy
podepsan˘ch podle jednotliv˘ch
umûleck˘ch svazÛ a objevily se tam i takové
perliãky, jako „telegraficky oznámil svÛj
podpis Václav Neckáfi a ãlenové jeho
skupiny Bacily...“. Matu‰kovo jméno v
Ïádn˘ch novinách nebylo. Walda je tedy
jedním z mála, ne-li jedin˘m ‰piãkov˘m
umûlcem, kter˘ tehdy projevil odvahu a
bol‰evickému Mefistofelovi se neupsal.

V roce 1978 se uskuteãnil sen v‰ech
ãesk˘ch milovníkÛ country and western
music, kdyÏ Cash - v té dobû v Praze o nic
ménû populární neÏ v Nashville nebo v
Richmondu, nav‰tívil âeskoslovensko s
v˘born˘m programem, ve kterém úãinkovali
dal‰í ãlenové jeho rodiny. V ãasech
normalizaãní ‰edi to bylo velmi pfiíjemné
zpestfiení, kdy si diváci mohli udûlat obrázek,
jaká je atmosféra pfii koncertech slavné
Grand Ole Opry.

Komunistick˘ reÏim Matu‰kovi
nepodepsání Anticharty nikdy nezapomnûl.
Úfiední ‰ikana byla velmi rafinovaná. Stávalo
se tfieba, Ïe vedoucí prodejen gramodesek
si Olince Matu‰kové stûÏovali, Ïe poptávka
po jejich deskách je velká, ale není co
prodávat. KdyÏ ale Matu‰kovi Ïádali o dal‰í
náklad desek, bylo to zamítnuto s tím, Ïe o
nû není zájem. Neustálé bojÛvky s cenzory
a dal‰í komplikace byly natolik úporné, Ïe
nakonec Matu‰kovy vyhnaly s koneãnou
platností v roce 1986 ze zemû. Rodina se
usadila na Floridû.

Obûma oslavencÛm za sebe i za Satellite
pfiejeme pevné zdraví a je‰tû mnoho
spokojen˘ch let.

Vûra a Petr Kohoutovi
***

vedle Cashe je‰tû jeho blízk˘mi pfiáteli
Carlem Perkinsem, Jerrym Lee Lewisem a
Elvisem Presleym. Nejvût‰ími Cashov˘mi
hity 50. let jsou jednak zmínûná píseÀ Folson
Prison Blues a dále pak I Walk The Line,
kterou JC povaÏuje dodnes za nejzdafiilej‰í.

Poãátkem 60. let Matu‰kova kariéra,
produkující doslova jeden písÀov˘ hit za
druh˘m, dostupuje závratn˘ch v˘‰in. AÈ uÏ
sólovû nebo v duetu s J. Such˘m, Karlem
·tûdr˘m, hlavnû v‰ak s Evou Pilarovou -
okouzlují Matu‰kovy písnû milióny od Ko‰ic
aÏ do A‰e. Nejslavnûj‰í hit oné doby
Matu‰kova a Pilarové Láska nebeská oba
interprety pomÛÏe v r. 1962 poprvé
dekorovat Zlat˘mi slavíky. Matu‰ka kromû
hraní v divadle pofiádá série koncertÛ doma
i v zahraniãí, vystupuje v televizi, rozhlase,
malou rolí má za sebou i debut v
celoveãerním filmu Sedm˘ kontinent. Je
doslova na roztrhání. Kdyby byl Walda v té
dobû stejnû úspû‰n˘ pár kilometrÛ jiÏnû od
Budûjovic nebo západnû od DomaÏlic, byl
by patrnû dlel v luxusní vile v Monte Carlu

Pokraãování ze str.8
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Business

ABE
Elektronická kompjuterová

tiskafiská sazba v 11 jazycích
na poãkání

Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

740 Spadina Ave.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432

Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

1 CDN $ 19,75 Kã
1 US $ 30,68 Kã
1 EUR 31,16 Kã
100 Sk 74,61 Kã
Quick - 12.12.2002

Kursovní lístek
100 Kã 5,22 CDN $
100 SK 3,88 CDN $
1 CDN $ 19,16 Kã
1 CDN $ 25,77 SK
1 US $ 1,58 CDN $
1 EUR 1,57 CDN $
Toronto Star - 12.12.2002

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com

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

Hypotéky na prodej!
Zafiiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popfiípadû pfieveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte

na‰ich úrokov˘ch sazeb!

* moÏnost otevfiení nebo uzavfiení  * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dfiívûj‰ího splacení

* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody
Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail:
emestic@hotmail.com

âesk˘ zahraniãní ãasopis,
kter˘ má ãtenáfie v 51
z e m í c h .
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8

Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

PfiedbûÏné objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc. - Pavel Zeman

Tel.: 905/430-0844 nebo 1-866-850-3462 (Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyfiech jazycích

Recepty praÏského ‰éfkuchafie Martina Jiskry
…pfies 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pfiepoãítávat a mûnit

váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti -
vhodné pro laiky i mistry kuchynû

19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ  + 2,50 po‰tovné

SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale hlavnû

bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako

nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
se zaãne prodávat tento podzim i v Kanadû a USA

REMOSKA -obsah 4 litry
Cena pro prvních 300 Remosek jen

179,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 114,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

Dárek k vánocÛm

Zprávy âSSK
ârta skoro vánoãní

Z urãitého úhlu pohled na svût není
zvlá‰È radostn˘. V Habe‰i 14 milionÛm
lidí hrozí hladovûní, AIDS vylidÀuje pÛlku
Afriky a hrozí epidemií. V âínû, Indii a
v˘chodní Evropû, povodnû zaplavují
mûsta a niãí poklady minulosti, ledová
pokr˘vka na severním pólu kaÏd˘ rok
ztrácí tisíce ãtvereãních kilometrÛ, teror
obchází kolem nás a nikdo nevíme, kdo
bude zítfiej‰í obûtí. Jsme odsouzeni k
zániku v kosmické hfie nezmûniteln˘ch
mechanick˘ch zákonÛ v stále se
opakujícím nietzscheovském rytmu, v
nûmÏ není BÛh a „vina“ a „odpou‰tûní“
jsou v˘myslem a zbraní slab˘ch? Má
na‰e u‰tvané plahoãení, má na‰e
existence v dûsivû prázdném vesmíru
vÛbec nûjak˘ smysl?
V jednom z nejv˘znamnûj‰í cyklÛ

pfiedná‰ek, takzv. Massey Lectures, se
touto otázkou nepfiímo zab˘vala
historiãka a filosofka Margaret Visser. V
cyklu, nazvaném “Beyond fate” proti
filosofii marnosti a fatalismu fiecké a
fiímské civilizace a nietzscheovské filosofii
moderního fatalismu, postavila
kfiesÈansk˘ koncept viny, odpu‰tûní a
transcendentální svobody od dusivého
obûtí nezmûnitelné osudovosti; proti
filosofii osudu, která nezná bfiemeno
zodpovûdnosti a tím popírá koncept viny
a odpou‰tûní, postulovala daleko
obtíÏnûj‰í kfiesÈanskou filosofii
odpou‰tûní a osobní zodpovûdnosti.
Svoboda v pojetí dr. Visserové zaãíná
vá‰ní pfiekonat to, co je a snít o tom, co by
mohlo a mûlo b˘t. KfiesÈanství, v jejím
pojetí, osvobodilo ãlovûka od jeho osudu.
Ale, smím-li pouÏít v˘roku velkého

Goetheho, teorie je ‰edivá a zelen˘ je
jenom zlat˘ strom Ïivota. Dûtsk˘ úsmûv
prosvûtlí nejtemnûj‰í obzor, pohlazení
zaÏehná tragickou vizi Ïivota. Blízkost
drah˘ch lidí nebo i milovan˘ch pfiedmûtÛ
(napadá mi, i kdyÏ moÏná ne úplnû
pfiesnû, WolkerÛv ver‰: „Miluji vûci,
mlãenlivé soudruhy, ponûvadÏ lidé
zacházejí s nimi jako by neÏily a ony
zatím Ïijí a milují svût a tolik by si chtûly
s nûk˘m porozprávût.“ Naplní vesmír
milosrdnou nûhou. I po nejvût‰ích
tragédiích, Ïivot vytryskne novou nadûjí.
Na konci âapkovy hry R.U.R. zÛstane
jen jedna dvojice a v ní Ïivot vykvete do
nové krásy.
Srdce se dá, alespoÀ na okamÏik,

ukonej‰it. S du‰í je to hor‰í. Ne v‰em byl
dán dar víry. Ale v‰ichni hledáme
zaklínadlo, které zodpoví snad jedinou
otázku, na které záleÏí: Má na‰e existence
nûjak˘ smysl? A o vánocích toto
zaklinadlo hledáme snad je‰tû usilovnûji
neÏ kdy jindy. Zdenûk Mahler ve svém
“Spirituálu bílého muÏe aneb Dvofiák v
Americe” pÛsobivû ztvárnil jednu epizodu
z Dvofiákova Ïivota. První dvû dcery
manÏelÛ Dvofiákov˘ch zemfiely brzy po
narození a v den oslav Dvofiákov˘ch 35.
narozenin se jejich syn napil mléka z
krajáãe, do kterého spadla ‰katulka
zápalek, fosfor se rozpustil a chlapec v
prudk˘ch kfieãích zemfiel. Zoufalá matka,

v Mahlerovû líãení, popfiela Boha: „BÛh
není - nebesa jsou prázdná...” A Dvofiák?
Nechme mluvit Mahlera: „Padl na kolena
pod klenbou katedrály, ruce kfieãovitû
sepjaty - nesnesiteln˘ Ïal v nûm zdvihl
táhl˘ sten, z nûhoÏ se odvinula litanie,
tony lamenta, hudební plankt - zmatenû
sáhl po modlitbiãkách rozloÏen˘ch po
kostelní lavici, na ãist˘ okraj poãal
zapisovat vnuknutí, notové úryvky - v
kleãe se jal skládat Stabat Mater…”
Skladbu, která mu zajistila nesmrtelnost.
Ne v‰em je dán dar víry. Ale myslím si,

Ïe hvûzda nad Betlémem je hvûzdou
nadûje pro ty, ktefií uvûfiili i pro ty, ktefií
hledají…

***
Zpráva o sbírce pro

postiÏené povodnûmi
Sponzory sbírky byly âeské a Slovenské

sdruÏení v Kanadû a MasarykÛv ústav.
Sbírka byla koordinována ústfiední
kanceláfií SdruÏení. K dne‰nímu dni se
se‰lo pfies devadesát tisíc dolarÛ. O
úspûch sbírky se zaslouÏilo mnoho lidí a
nûkolik organizací. Vedle sponzorÛ to byl
Nov˘ domov s ‰éfredaktorkou Vûrou
Rollerovou a Satellite s Ale‰em Bfiezinou,
které a (ktefií) akci v kaÏdém ãísle v˘raznû
podporovaly, ãestn˘ konzul Lanny
Rosick˘ provedl prÛzkum po‰kozen˘ch
objektÛ a charitativních organizací, Radio
Bohemia s paní Truhláfiovou (stanice
vysílala pravidelné hlá‰ení a pohovory s
pfiedsedou SdruÏení}, místopfiedseda
Masarykova domu a majitel firmy Trans-

Com, Jerry Formánek, âeská centrála
cestovního ruchu s paní ·ebkovou
(centrála pouÏila pfiíleÏitosti k propagaci
âeské republiky a získala i nûkolik
pfiíspûvkÛ (o jeden z vût‰ích se zvlá‰È
zaslouÏila dobrovolná pracovnice Kvûta
Trianová).
Hlavní bfiemeno pochopitelnû nesla

ústfiední kanceláfi SdruÏení, kam v‰ecky
dary pfiicházely, byly zaznamenány a
uloÏeny na konto otevfiené v Kampeliãce.
Tuto práci vykonávala hlavnû v˘konná
fieditelka SdruÏení, Aniãka Ot˘pková a v
její nepfiítomnosti se stfiídali generální
tajemnice Radmila Locherová a pokladník
Jan Waldauf. Krajanskému tisku byl
pravidelnû zasílán jmenn˘ seznam dárcÛ
a ãástka darÛ. Nelze zde zapomenout
ani na dal‰í akce jako koncert Malá domÛ
II na Masaryktownu.
Mnoho pozornosti bylo vûnováno v˘bûru

objektÛ, na které by vybrané peníze mûly
b˘t poslány, a organizace schopné vydat
potvrzenky pro daÀové úãely. ¤ada
funkcionáfiÛ odboãek zaslala návrhy,
vãetnû Milo‰e Zacha z Vancouveru,
Vladimíra Bubáka z Kitcheneru, Evy
Sailerové z Winnipegu, Aleny
Vald‰t˘nové z Montreálu, ale cenné
návrhy pfii‰ly také od Lanny Rosického,
Jerry Formánka a ãlenÛ v˘boru SdruÏení,
Blanky Rohnové, Jana Waldaufa, Jana
Sammera, Nadi Humlové a manÏelÛ
Tfietinov˘ch. Mimofiádn˘ dík patfií Radmile
Locherové, která své cesty do âeské

Pokraãování na str.10



10 December 19, 2002  satellite  1-416 CSAC

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 Clasified

Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998

zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom

videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú

vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho
fondu vám ponúkame

najzaujímavej‰ie programy pre deti
ako aj pre dospel˘ch.

Literárno dramatické diela
(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované

Dokumenty s náboÏenskou
tématikou

Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty

Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle

905-894-9368
alebo cez E-mail:

dbcno1@hotmail.com

Veselé vánoce
a v‰e nejlep‰í v roce 2003

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

se svou budoucí paní Marianou. Po válce si
vybudoval vlastní firmu, ale pfii‰li komunisté
a firmu znárodnili. Zdenûk uprchl a
emigroval do Kanady. PonûvadÏ byl ‰ikovn˘
a pracovit˘, s pomocí své paní, která vedla
administrativu, si vybudoval velmi úspû‰n˘
elektrotechnick˘ závod v Kanadû. Po smrti
manÏelky, kterou dlouho tûÏce nesl, si
pomalu vytváfiel nov˘ Ïivot. V posledním
roce strávil hodnû ãasu v âechách a tam ho
také pfied nûkolika mûsíci ranila mrtvice.
Zaãátkem listopadu se zdálo, Ïe se zlep‰il
natolik, aby ho jeho syn mohl pfievézt do
Kanady. Ale padl do bezvûdomí, z kterého
se uÏ neprobral. Zemfiel v Praze 15.
listopadu 2002.

Zdenûk Máler patfiil, jak to kouzelnû napsal
Josef Hora, mezi „pokorné a vzdorné dûti
boÏí“. Byl neuvûfiitelnû dobr˘ a laskav˘
(mimo jiné pravidelnû vozil své známé do
kostela a na spoleãenské podniky), ale
nikomu nedovolil, aby pfiekroãil ãáru
slu‰nosti.

ZÛstává po nûm prázdné místo, které
nebude snadné zaplnit. Jeho synovi, Dr.
Málerovi, vyslovujeme upfiímnou soustrast.

***

Za Franti‰kem Surovcem
Franti‰ek (Frank) Surovec se narodil 9.

ledna 1921 ve Vrbeticích, vyuãil se holiãem,
hrál v místní kapele a jeho Ïivot probíhal
celkem pokojnû aÏ do komunistického puãe.
Po puãi uprchl a v dubnu 1949 pfiijel lodí, s
níÏ pfiijela pûkná skupina dal‰ích
ãeskoslovensk˘ch uprchlíkÛ, do Kanady,
kde si v Torontû po ãase otevfiel holiãsk˘
závod. V roce 1975 se v Irsku oÏenil s
Margaretou. V záfií 1986 ho ranila mrtvice,
z které se nikdy úplnû nevzpamatoval, i
kdyÏ se svou paní dost ãasto nav‰tûvoval
krajanské podniky. V fiíjnu leto‰ního roku
strávil nûkolik t˘dnÛ v nemocnici a zaãátkem
listopadu byl pfievezen do Providence
Centre, kde koncem mûsíce zemfiel.
Zádu‰ní m‰e byla slouÏena 15. listopadu v
kostele Sv. Anselma, pfii které asistoval
Rev. Libor ·vorãík. Rakev zesnulého nesli
jeho kamarádi z lodi, s kterou v‰ichni pfiijeli
do Kanady.

***

republiky pouÏila k ohodnocení nûkter˘ch
navrÏen˘ch projektÛ a organizací, pfies které
by peníze mohly b˘t s nejmen‰ími sráÏkami
poslány a které by zaruãovaly solidnost. Na
schÛzi Ústfiedního v˘boru SdruÏení dne 23.
listopadu, které se zúãastnil Jerry Formánek
bylo schváleno, aby pro pfievod penûz byla
pouÏita kanadská organizace specializující
se na povodnû a pfiírodní pohromy, ADRA
(kterou mimochodem navrhli Lanny Rosick˘
a Ale‰ Bfiezina) a aby peníze byly pouÏity
pro opravy venkovsk˘ch ‰kol. Jedna z nich
odpovûdûla, Ïe jsou vdûãni a dojati, Ïe si
na nû krajané z takové dálky vzpomnûli, ale
Ïe uÏ na opravy mají dostatek penûz. Bude
tedy celá ãástka poslána na znovu
vybudování jedné ‰koly a moÏná na
v˘stavbu domovÛ pro lidi, ktefií domovy
ztratili. Kanceláfi bude spolupracovat s
organizací ADRA na vãasném rozeslání
potvrzenek pro daÀové úãely.

V‰em jmenovan˘m patfií dík, ale nejvíc
ov‰em dárcÛm, tûm nûkolika stovkám
krajanÛ, ktefií na sbírku pfiispûli. KaÏd˘ víme,
jak snadné je chovat se tak, jako by se nás
to net˘kalo, aÈ dá a udûlá zas nûkdo jin˘. Za
sebe, za kanceláfi a za v‰echny, ktefií na
této akci pracovali, v‰em dárcÛm vzdávám
upfiímn˘ dík.

***

Za ZdeÀkem Málerem
Slovensk˘ luteránsk˘ kostol sv. Pavla v

Torontu ztratil vzácného farníka a my v‰ichni
pfiítele, kter˘ nikdy nezklamal. Zdenûk Máler
se narodil 25. prosince 1921 ve Svûtlé nad
Sázavou, kde jeho otec vlastnil
elektrotechnick˘ závod a Zdenûk mûl v
budoucnosti závod pfievzít. Pfii‰el Hitler a
Zdenûk skonãil v Terezínû. Díky svému
fiemeslu válku pfieÏil obstojnû - v Terezínû
pracoval jako údrÏbáfi. Tam se také setkal

Pokraãování ze str. 9
Real Estate
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Restaurants-Deli's

Domas Restaurant
âeská restaurace

417 Elizabeth St.
Burlington, On. L7R 2N1

Tel.: 905-639-3240
Lakeshore & Elizabeth

(Village Sq.)

V˘borné ãeské jídlo
âeské pivo:

Kozel, PlzeÀ, Czechwar (Budvar)
Toãené nûmecké pivo!
Otevfieno dennû:
od 11 do 14 hod.

a od 17 do 23 hod.
 (o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)

1215-15

Veselé vianoce
praje

re‰taurácia

Danube
v príjemnom prostredí
Yorkville Village

Otvorená:
Útorok aÏ sobota od 18 hod.

81 Yorkville Ave.
Toronto, Ontario

{close to Subway station “BAY”}

Tel: 416-964-6812

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

Petr ChudoÏilov: Tenkrát o Vánocích

Kdo má nejlep‰í ‰koly?
Snad ode v‰ech krajanÛ jsem vÏdycky

sly‰el, jak hrozné jsou kanadské ‰koly
(mluvíme o obecn˘ch a stfiedních ‰kolách)
a jak vynikající jsou ãeské a slovenské
‰koly. Pfied t˘dnem otevfiu noviny a ãtu
v˘sledek mezinárodní studie, spon-
zorované Spojen˘mi národy, o kvalitû
‰kolství ve 24 státech a nemohl jsem
vûfiit sv˘m oãím. Úãelem studie bylo zjistit
kolik procent 14 a 15 let˘ch studentÛ
skórovalo ve ãtení, matematice a vûdû
pod mezinárodní nivelizaãní znaãkou.
Kanada se umístnila na ãtvrtém místû
(za JiÏní Korejí, Japonskem a Finskem),
âeská republika na desátém. Spojené
státy skonãily na 18. místû, Nûmecko na
19. Poslední bylo Portugalsko.

***
 J. Chrétien gratuluje
Ludmile Dvofiákové

Kanadsk˘ ministersk˘ pfiedseda poslal
na Ïádost kanceláfie SdruÏení paní
Ludmile Dvofiákové blahopfiání k jejím
st˘m narozeninám. Na cestû je rovnûÏ
blahopfiání od královny AlÏbûty II.

***
Veãer koled

v âeskoslovenském
baptistickém kostele

Jako kaÏdoroãnû i letos se se‰la pûkná
hrstka lidí v âeskoslovenském
baptistickém kostele na tradiãní veãer
vánoãních koled. Bohat˘ program, kter˘
pfiekvapivû rychle ubûhl, byl v˘bornû
pfiipraven (jenom pfiedávání mikrofonÛ
rÛzn˘m skupinkám úãinkujícím
vyÏadovalo od vedoucích skoro
vojenskou preciznost).
Ale veãer patfiil dûtem. Jednak proto, Ïe

zpívaly tak krásnou ãe‰tinou ãi
sloven‰tinou, ale také proto, Ïe zpívaly s

tak bujar˘m nad‰ením. Nûkteré zpívaly
tak fale‰nû, Ïe se skoro vyrovnaly mnû.
Pofiád jsem spekuloval, které z tûch
dûvãat (‰lo vût‰inou o dívãí hlasy) mûlo
nejpronikavûj‰í hlas a zpívalo nejfale‰nûji.
Nejdfiív jsem podezfiíval pûknou baculatou
holãiãku v ãerven˘ch ‰ateãkách, ale i
kdyÏ zpívala krásnû fale‰nû, koruna
patfiila té nejmen‰í. A ta kdyÏ do zpûvu
vloÏila celé své srdce (a celé tûlo) a
mikrofon mûla skoro v ústech, takÏe její
hlas chvílemi znûl jako rozladûná trubka,
ta musela b˘t sly‰et aÏ na ulici, vût‰ina z
nás mûla v oãích slzy. Ne, Ïe by nám bylo
do pláãe byl to radostn˘ uplakan˘ smích.
Krásnû zahájení svátkÛ lásky, narození
JeÏí‰e.

***
Pavel Bárta a Ale‰ Bfiezina
spoluautory knihy knihy

King of Ice
Kniha je vlastnû encyklopedií o v˘voji

hokeje v Kanadû i v Evropû. Jsou v ní

pfiíbûhy hráãÛ, ktefií hráli hlavnû v Evropû
Pepíka Maleãka, Jaroslava Drobného a
jin˘ch. Na kníÏce se podílelo patnáct
autorÛ  - vãetnû Pavla Bárty a Ale‰e
Bfieziny, jimÏ s pfieklady pomáhala
Barbora Sheriffová. Texty zpracovávalo
sedm redaktorÛ má pfies tisíc stran a je
opatfiena CD-Romem. Prvních deset tisíc
v˘tiskÛ bylo okamÏitû rozebráno. King of
Ice vydala NDE Canada Corporation.
15-30 Werheim Court, Richmond Hill On.

***
Vlasta Troblová - 90

V záfií 1951 vzru‰ila svût elektrizující
zpráva o skupinû 31 ãeskoslovensk˘ch
obãanÛ, ktefií znárodnili komunistick˘
rychlík Ash Express a unesli ho do
ciziny. Oni ho vlastnû znárodnili jen tfii
muÏi - Karel Truska, Jaroslav
Konvalinka a Václav Trobl - ti ostatní s
v˘jimkou studenta Karla Rumla - o
koneãné destinaci vlaku, kter˘ byl
západními médii pfiejmenován na
Freedom Train (vlak svobody) nemûli
ponûtí. Tehdy byla tato akce
oznaãována za jeden z nejvel-
kolepûj‰ích útûkÛ z tyranie v moderní
historii a Václav Trobl (pfied
komunistick˘m puãem zástupce
policejního inspektora v Praze) byl
popisován jako hrdina - byl to on, kdo
dal pfiíkaz k pfiejezdu hranic. Z onûch
31, ktefií zvolili svobodu, jedenáct se
usadilo v Kanadû, mezi nimi právû
Václav Trobl, jeho paní Vlasta, jejich
syn Zdenûk a student Karel Ruml, kter˘
jedin˘ mluvil anglicky a pro skupinu
tlumoãil. (Mezi ostatními jedenácti, ktefií
26. fiíjna 1951 pfiijeli do Ajaxu v Ontariu
byli Ladislav Divi‰ s paní Lucretií,
Jaroslav Bure‰, Václava Kiselevská,
Otto Oãená‰ek, Franti‰ka Bublíková a

Vojtûch Repi‰ãák).  Letos 29. fiíjna
Vlasta Troblová oslavila své
narozeniny. Îila dobr˘ a stateãn˘ Ïivot.
Sly‰el jsem o ní jen to nejlep‰í od lidí,
pro které pracovala. V rodinû Gizelle a
Alexe Kernerov˘ch vypomáhala 23 let
a byla povaÏována za ãlena rodiny. Je
vûrnou ãlenkou farnosti sv. Václava v
Torontu a torontské jednoty Sokol.
Vidíte ji skoro na v‰ech podnicích.
Naposledy jsem ji obdivoval pfii uloÏení
popelu ZdeÀka Málera. ·la vzpfiímenû,
jak se na Sokolku slu‰í a elegantnû si
vy‰lapovala. Sly‰el jsem, Ïe pouÏívá
hÛl, ale jestliÏe ano, tak asi jen pro
parádu. Pfiejeme ji spokojenost a pevné
zdraví. Také v˘drÏ, protoÏe do stovky
uÏ ji chybí jen necel˘ch deset let.

Josef âermák
***

mimo jiné i pfiíbûhy prvních EvropanÛ,
ktefií pÛsobili v NHL, vãetnû Petra
·Èastného a Miroslava Fryãera. Také
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JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úfiední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etfite svÛj ãas a své nervy!

Konkrétnû a reálnû pomohu pfii fie‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch nesnází i pfii
plnûní va‰ích pfiání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi dáte svolení. ZaloÏím nebo
povedu poboãku va‰í firmy v âechách. Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláfi a
u‰etfiit vám dal‰í v˘daje. Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které
potfiebujete znát, abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to
sám nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje, restituce,
nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví, celní záleÏitosti, obãanství,
rÛzné oblasti sluÏeb apod).

Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE,
P.O.Box. 32, Poãernická 369/57, 108 00 Praha 10
Tel: 001-420 274-777-476. Fax: 001- 420-274-770-929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz

York VW’s
Pre-Owned Vehicle Centre

2001 Beatle GLX 24 888
2000 Jetta TDI 18 888
2000 Jetta GLS 18 888
2000 Golf GL 14 888
1999 Jetta GLS 17 988
2000 Jetta GL 20 888
1999 VW GTI 19 988
1999 GTI VR6 23 000
2001 Jetta GLS 23 288
2002 Jetta GLS 24 388

Credit Issues
Let us worry about your financing needs

All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

MAMINKA
(fejeton)
Maminka. ¤eknûte si to slovo je‰tû jednou:

maminka. Co cítíte? Ve mnû se rozehfiívá
náramná pohoda, klid, zázemí, jistota,
bezpeãí...  moje maminka si vûdûla se v‰ím
rady. A v‰echno staãila, i kdyÏ chodila do
práce.

A v m˘ch oãích umûla v‰echno. Na
v‰echno si troufla. Umûla za‰tupovat
ponoÏky stejnû obratnû jako u‰ít holãiãí
sukénku, klukovskou ko‰ili ãi uplést svetr.
Byla vynalézavá a mûla smysl pro humor.
Pamatuji si, Ïe pro upletení mojí vûhlasné
soupravy, sestávající  ze svetfiíku a sukénky,
potfiebovala prosté ‰tupovky. Vzpomínáte
si je‰tû? Bavlnûná nit namotaná v nûkolika
vláknech do malého klubíãka. ·tupovky se
tehdy prodávaly v rÛzn˘ch tlumen˘ch
barvách.

 Moje maminka nikdy nenafiíkala. Byla
odváÏná a hrdá. Nikdy se nesníÏila k prosbû
o pomoc, co se jejich ãtyfi dûtí t˘kalo.

Osud ji uãinil vdovou v jejích pûtadvaceti
letech. Nejstar‰ímu bylo necel˘ch pût,
nejmlad‰ímu tfii mûsíce. Jako schÛdky tam
pr˘ stály dûti u hrobu svého otce. Jedno
bylo je‰tû v koãárku.

Nikdy jsem nevidûla svou maminku plakat
proto, Ïe by si nevûdûla rady. Nebo proto,
Ïe kolem ní poletovaly vûãnû hladové krky
a nahaté prdelky, co potfiebovaly neustále
nové tepláky.

A byla krásná. Tak krásná, jak jen umûjí
na‰e maminky b˘t. A vonûla. Poznala bych
její vÛni mezi stovkou jin˘ch maminek.
Nebyl to parfém, co ve mnû vzbuzoval ten
pfiíjemn˘ pocit sounáleÏitosti, protoÏe jsme
v‰ichni v té jedné domácnosti vonûli stejnû.

Prádlo prala v m˘dle s jelenem, které
vÏdy peãlivû nastrouhala na struhadle do
vody a tu nechala povafiit, aby se m˘dlo
dobfie rozpustilo. Milovala jsem tu vÛni,
která zalehla cel˘ dÛm, i kdyÏ byla pro mû
pfiedznamenáním pfiedev‰ím velkého
prádla.

Dobfie si pamatuji, Ïe jsem tehdy mûla
problém m˘dlo do své malé dlanû chytit.
Pofiád mi  vykluzovalo a vysmekávalo se a
musela jsem je lovit v neckách obûma
rukama. Obvykle jsem si namoãila rukávy
aÏ po ramena. Ale to mi nevadilo. MÛj
zájem se soustfieìoval pfiedev‰ím na splnûní
maminãina úkolu a já jsem se se v‰emi
sv˘mi dûtsk˘mi silami snaÏila jej splnit
beze zbytku. Za jakoukoliv cenu. Prostû
tak, aby moje maminka mûla radost a abych
od ní mohla sly‰et to její pochvalné „jsi
‰ikovná holãiãka“.

 D˘chala bych za maminku. Kdykoliv by
bylo zapotfiebí. Snad také proto, Ïe jsme se
museli o její lásku dûlit. Pfiiznám se, Ïe
jsem mnohokráte Ïárlivû stfieÏila, kolik
komu data pohlazení. A nejen to, ale také
jaké to bylo pohlazení - jestli to bylo takové
to „aby se nefieklo”, anebo s tím vfiel˘m
naklonûním se nad hlazeného, ãi to, které
se jaksi samo sebou vynutí pfiimknout se
je‰tû blíÏ, aÏ nakonec takové pohlazení
skonãilo stiskem a maminãinou pusou ve
vlasech. Tak takové pohlazení jsem mívala
nejradûji, a kdyÏ jsem mûla to ‰tûstí a
náhodou nestál opodál jeden z m˘ch tfií
bratrÛ, maminka na mnû ne‰etfiila. Vzala si
mû na klín, objala rukama kolem ramen a
já cítila tu její lehkou jelenovou vÛni. Její
jemné vlasy se dot˘kaly mé tváfie a její
dlaÀ, kterou mû hladila po celém mém tûle,
mi pfiipadala mûkce sametová. Teplo jejího
tûla prosakovalo pfies v‰echno to obleãení
aÏ tam nûkde k mému srdíãku. A tam mi
zÛstalo navÏdycky. Pro mû to pokaÏdé
byla ta nejblaÏenûj‰í chvíle. Tehdy jsem

vûdûla, Ïe by mû maminka nedala nikomu
na svûtû.

Dodnes nevím, jak si umûla ta moje
maminka v‰echno zorganizovat. V‰echno
jí pfiesnû klaplo. Nikdy nezapomnûla
odeslat pfiáníãka sv˘m mil˘m a znám˘m k
jejich narozeninám. 0 svátcích jsme
pohlednice vybírali spoleãnû a znám˘ a
pfiíbuzní je dostali vÏdycky tak vãas.  Ale
nebylo to nûjaké takové “cokoliv” , aby se
nefieklo, ale naopak jsme obrázky vybírali
tak, aby pasovaly k tûm lidem, kter˘m byly
urãeny takfiíkajíc na míru. Aby jim pfiinesly
radost a vzpomínku na nás. Snad také
proto byla maminka pfii v˘bûru tak peãlivá,
aby bylo pfiíjemcÛm pfii pohledu na pfiáníãko
krásnû. Tam, kde mûli dûti, dostávali
pfiáníãka se zvífiátky, tam, kde byli jenom
odrostlí, dostávali od nás námûty váÏnûj‰í.

Maminka mûla ráda pohlednice barevné
a smysluplné. Ani dnes jí nezazlívám, Ïe
radûji sáhla po pozlaceném dekoru, neÏli
po kresbû. Pfiipadalo jí to honosnûj‰í. MoÏná
v‰em, kter˘m byla pfiáníãka urãena, pfiála,
aby tfieba jednou byli tak bohatí, aby se
nemuseli spokojovat s pozlátkem jenom
namalovan˘m. Nevím. Nikdy jsem se na
to nezeptala. ZÛstalo to maminãin˘m
tajemstvím. Ostatnû jako i mnoho jin˘ch
vûcí, na které bych se teì, kdyÏ uÏ jsem
sama ve zralém vûku, velice ráda zeptala.

Tfieba také na to, jestli musela o pfiípravû
Vánoc pro ty svoje ãtyfii radosti pfiem˘‰let
dlouho pfied nimi. Tehdy mi to totiÏ pfiipadlo
v‰echno tak samozfiejmé.

Jednoho zimního rána jsem na‰la na stole
lísteãek se seznamem vûcí, které musím
nakoupit, a v obálce ‰ustûly peníze.
Lísteãky vÛbec byly velice dobr˘ systém a
pozdûji se osvûdãily I v mojí domácnosti.
Nikdo se nemohl vymlouvat na to, Ïe tfieba
zapomnûl to ãi ono. VÏdyÈ to mûl na
lísteãku… A tak ten lísteãek s obálkou na
mû ãekal aÏ do doby, neÏ jsem se vrátila ze
‰koly. Chvátala jsem, jak jen to ‰lo. Vûdûla
jsem totiÏ, Ïe na mû záleÏí, aby v‰echno
bylo pfiineseno vãas: hladká mouka,
prá‰kov˘ cukr, mandle, ofií‰ky, mÛj
oblíben˘ mlet˘ kokos, kakao, vejce, máslo,
vanilkov˘ cukr… sláva, Vánoce jsou v
dohledu, bude se péct.

Se‰it v tmav˘ch deskách, je‰tû jej mám
schovan˘, s ruãnû psan˘mi osvûdãen˘mi
recepty, kter˘ opou‰tûl ‰uple u stolu jen ve
v˘jimeãn˘ch pfiípadech, jak˘mi byly
narozeniny, Velikonoce ãi peãení
vánoãního cukroví, si maminka pfiipravila
na desku kredence. Se zvûdavou touhou
jsem jím listovala, abych podle seznamu
vûcí pro nákup jiÏ dopfiedu odhadla, jaké
cukroví to bude letos...

Samozfiejmû dobré a voÀavé a nad˘chané.
A krabice od bot, vystlané ubrousky, s listy
barevného staniolu byly narovnány na
hranû stolu. Formiãky na cukroví jsem
vyhledala ve ‰pajzu a postavila v‰e k sobû.
Ted’ zaãne ta pravá chvíle - maminka se
vrací z práce. “Verunko, podej váhy a
zapal troubu, necháme ji chvíli rozehfiát…
“  a uÏ si  vázala kolem pasu zástûru.

Kluci si posedali na kraj otomanu, kter˘
stál docela blízko kuchyÀského stolu, aby
na v‰echno to konání dobfie vidûli. Necítili
se b˘t povoláni k asistenci, ale pfiece jen, co
kdyby zÛstal kousek tûsta, co kdyby se
nûkter˘ kousek cukroví nepovedl anebo
polámal, to by pak ten dÛkaz momentální
nedokonalosti velice rádi zlikvidovali.
Pfiece nikdo nemusí vûdût, Ïe se mamince
nûkdy také nûco nepovedlo.

Po chvíli to zaãalo v kuchyni neskonale
libû vonût. Mnû nejvíce chutnala vÛnû
kokosu. Brá‰kÛm to bylo ‰umafuk, hlavnû
Ïe to bylo sladké. Nejrychleji se dûlala

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

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

V¯LET
komediální pfiíbûh poãetnûj‰í rodiny (ovdovûlá matka, dvû dospûlé,

tápající dcery, snad aÏ pfiíli‰ hodn˘ zeÈ, temperamentní babiãka a mal˘
vnuk) na jejich cestû dvûma auty z Rakovníka na Slovensko,

aby splnili otcovo poslední pfiání. Babiãka naplní svÛj sen, matka se ke
sv˘m dcerám pfiestane  chovat jako k dûtem, dcery se ke sv˘m manÏelÛm

pfiestanou chovat jako k idiotÛm a otcÛv popel
je rozpt˘len po celé zemi a je‰tû dál.

Hrají I. JanÏurová, Th. Remundová, S. Remundová,
I. Bare‰, N. Kotr‰ová, D. Bárta, J. Macháãek,

A. Geislerová, K. Hádek, M. ·ulík

Veselé vánoce a pohodu pfii filmech v roce 2003
pfieje

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

velice úspû‰n˘ film reÏisérky Alice Nellis

Drivers wanted!

Pfiíjemné vánoãní svátky a P.F. 2003
pfieje  Jifií Kazda
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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 2003.dobré do Nového roku 2003.dobré do Nového roku 2003.dobré do Nového roku 2003.dobré do Nového roku 2003.
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!

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

ãokoláda ze su‰ené smetany, tuku a kakaa,
kterou po vyklopení z formiãek hned kluci
balili do staniolu a pozdûji jí zdobili
stromeãek. Vánoãní  kolekce byly ãastokrát
v obchodech na draãku a mamince se
navíc zdály b˘t pfiíli‰ drahé. Tak si
vymyslela staniol a domácí ãokoládu…
Figurky z domácí ãokolády byly povedené,
na stromeãku se vyjímaly a nám se náramnû
líbily. Jednak jsme si je vyrobili vlastníma
rukama a jednak byly mnohem vet‰í neÏ ty
kupované.
A tak den letûl, aÏ se pfiehoupl k pÛlnoci,

kdyÏ jsme jiÏ museli jít bez odmlouvání
spát. ·kola na nás neãekala, neboÈ uÏ
vlastnû byly zimní prázdniny. Ov‰em jaké
pfiekvapení nám pfiineslo ráno. Kuchynû
uklizena a po vãerej‰ích dobrotách ani
stopy. V‰echno zmizelo. Snad to nebyl jen
sen? Samozfiejmû Ïe nebyl, ale v‰echny ty
sladké poklady maminka uloÏila do
chladné spíÏe. A tam nikdo nesmûl. Klíã
od ní zmizel nikdo nevûdûl kam. A tam, do
té tmavé a chladné komory, se ve‰lo
v‰echno to pfiedvánoãní dûlání. I dûtsk˘
vajeãn˘ koÀak na sváteãní pfiípitek.
Milovali jsme jej. KdyÏ nám jej maminka
nalévala, doslova se táhl jako med.
Koneãnû tady byl ·tûdr˘ veãer. Nikdo z

nás po cel˘ den nic nejedl. Ne Ïe by nebyla
touha ãi Ïe by chybûl apetit, ale protoÏe
jsme chtûli vidût zlaté prasátko. Poctivû
jsme pili ãistou vodu a na pfiilep‰enou
maminka povolila nûjaké to ovoce.
V‰echno klaplo. Koupání v neckách v

prádelnû, která byla v suterénu hned u
sklepa, odb˘val stateãnû nejstar‰í z nás.
Brá‰ka uÏ vûdûl, jak na nás, mlad‰í.
Korbelem nabral horkou vodu z kotle na
vyvafiování  prádla, hadicí pfiipustil
studenou, zku‰en˘m ponofiením lokte
zkusil tu správnou teplotu a pak uÏ jsme ‰li
jako u holiãe jeden za druh˘m. Pofiádnû
namydlit, do ãista opláchnout a zabalit do
osu‰ky a kaÏdého z nás vynést do poschodí
do kuchynû k mamince, která uÏ zapoãaté
dílo dokonãila: osu‰it hlavu, obléknout do
voÀavého naÏehleného pyÏama a posadit
za stÛl. AÏ nakonec se okoupal sám a po
nûm i maminka, na kterou pak zÛstal
v‰echen ten nepofiádek a potopa. Ale jako
ostatní vûci i to zvládla pfiekvapivou
rychlostí. Nahoru pfii‰la ve sváteãním.
Naãesaná a voÀavá. Jako vÏdy. Popfiála
v‰em hezké Vánoce, kaÏdého nás
opusinkovala a zasedla ke stolu, na kterém
se mezi mísami, miskami a talífii s pfiíbory
tfiepotaly plamínky svíãek. Té vÛnû a té
krásy kolem, nevûdûly jsme, kam oãima
dfiíve.

Veãefie mûla svÛj fiád: nejprve rybí
polévka, pak bramborov˘ salát se
smaÏen˘m kaprem, nakonec vánoãka a
cukroví. AÏ jsme se po celodenním postu
nabaÏili jídla, zaãaly nám oãi utíkat do
zatím zavfieného pokoje.
Stál tam vánoãní stromeãek, svíãky

plápolaly a baÀky hrály v‰emi barvami.
JenÏe to nebylo to hlavní, oã nám v této
chvíli ‰lo. Samozfiejmû Ïe na Vánoce
vánoãní stromeãek bude. Jak jinak.
Nakonec jsme jej pomáhali zdobit. Ale co
bude pod ním, to uÏ bylo mimo ná‰ dosah.
Komu a co ten JeÏí‰ek vlastnû pfiinese?
A kudy se do pokoje vlastnû dostane?

Aha, otevfien˘m oknem. Ale jak se dozví,
jestli jsem byla hodná? Jak se dozví, co
bych si pfiála?  Nûjak jsem zapomnûla se
na to v‰echno pfiedem zeptat, zaãala jsem
sama v sobû zmatkovat, kdyÏ tu najednou
jsem uvidûla tu hromadu balíãkÛ pod
stromeãkem. Tak tohle je pro tebe a tohle
pro tebe a pro tebe…
Mánkote, tenhle balík je opravdu velik˘,

ten je pro mû? Cítila jsem úlevu, pfiece jen
jsem byla hodná… Co jen v nûm ale mÛÏe
b˘t? Papíru je ‰koda, je tak pûkn˘, jen jej
neroztrhat, ma‰liãku pûknû namotat, tfieba
se nûkdy je‰tû sejde -  a uÏ se to vylupuje
- kníÏka. Velká, tlustá a tûÏká. Dlouho
jsem vûfiila tomu, Ïe chce-li b˘t ãlovûk
moudr˘, musí ãíst hrubé knihy. Tak to
tedy budu jednou moudrá. A to jméno také
znám: BoÏena Nûmcová, V zámku a
podzámãí a jiné povídky. Tak tu jsem si
pfiála, o té se hodnû mluvilo ve ‰kole a teì
ji mám doma. Mohu si na ni sáhnout a
mohu ji ãíst, kdy se mi zachce… A mnû se
chce hned teìka. Tfieba i za zvuku koled.
Veãer ubûhl rychle a po vánoãním

hodování a radování  zÛstaly pod
stromeãkem zbytky balícího papíru a
ma‰liãky z dárkÛ. A je‰tû nûco, co si kaÏd˘
z nás odná‰el pod pefiinu a do spánku a co
se navÏdy uhnízdilo v na‰ich srdcích.
Maminãiny krásné pomnûnkovû modré
oãi plné laskavosti, pochopení a lásky.
Byly to pro ni vÏdycky perné dny, to vím
dnes, ale nakonec i ty nejkrásnûj‰í. To vím
také aÏ dnes. A právû ty v nás zÛstaly a s
tûmi jsme vyrÛstali, abychom je dále
darovali sv˘m dûtem.
Kdysi jsem si myslela, Ïe je na svûtû

hodnû maminek. KaÏd˘ kluk a holka mûli
svou maminku. KaÏd˘ str˘c a teta mûli
maminku. Prostû kaÏd˘ mûl maminku.
Dnes ale vím, Ïe na svûtû je pro kaÏdého z
nás maminka jenom jedna.

Vûra Kohoutová
***

Josef Lada: âeské Vánoce

MARIA GABÁNKOVÁ

Con Fuoco
With Fire

v˘stava obrazÛ na téma hudby a tance
v Hamilton Conservatory for the Arts

126 James St. South, Hamilton
(mezi Hunter & Bold, naproti Go Station)

od 10. listopadu 2002 do 30. ledna 2003
otevfieno pondûlí aÏ pátek 9-20 hod.

V sobotu od 9 do 17 hod.
Tel.: 905-528-4020 anebo (416) 535-8063;

Fax: (416) 530-0069

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

Pfiátelé, volejte

do âeské republiky
za pouh˘ch

10 centÛ za minutu!

* Ïádná volací karta
* Ïádné vytáãení pfiedãísel

* Ïádné ãekání
Servis obdrÏíte na telefonním ãísle 1-877-673-3795

po pouÏití I.D. # 8317116112 (Gyurik)
Pak uÏ jen kdykoliv vytoãíte 011-420…

Otázky rád zodpoví Milan: (613) 248-3596.
1228-2
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Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

VESELÉ VÁNOCE  pfieje M Y TRAVEL

Ejhle ãlovûk…
(2002/11)
Vladimír Cícha
Nemám rád zloãince ani grázly, ktefií ke

své bídné ãinnosti nepotfiebují vraÏdu.
Nicménû, kdyÏ sly‰ím o vyloupení banky,
mám z toho pocity ponûkud smí‰ené.
(Celkem klidn˘ jsem, kdyÏ nejde o banku
moji).

Jak známo, banky jsou mocné a jejich
pfiíjem, bezmála vÏdy nemal˘, rodí se z
rozdílu mezi úrokem z ãástek pÛjãen˘ch
dluÏníkÛm a úrokem vyplácen˘m spofiílkÛm.
(Zde nejde jen o drobn˘ lid, ale i o moguly
prÛmyslu, ale to uÏ je komplikovanûj‰í
záleÏitost).

NeÏiv˘mi dítkami bank jsou karty kreditní,
ony plastické peníze, které znaãnû
poznamenávají poãínání nejednoho
jedince. A pfiipomínaje si právû toto,
nejednou krátce fandím bankovnímu lupiãi,
pokud pfii jeho ãinu nikdo neutrpûl úhonu.

Co je dÛvodem takového názoru, názoru
v rozporu se zákonem?

DÛvod je stejnû smutn˘ jako prost˘. Aãkoli
uÏ po mnoho let na‰inec spokojující se neÏ
s úrokem z vloÏeného kapitálu a netouÏící
po zisku, (kter˘ za lep‰ích ãasÛ nabízely
burzovní machinace), pokud je drÏitelem
kreditní karty a zastánce konzervativního

finanãnictví, získá dnes na sv˘ch bance
svûfien˘ch penûzích tfii procenta a pokud
se zadluÏí pomocí karty kreditní, zaplatí
18.5 procent! Tedy stejn˘ to úrok jako v
ãasech, kdy se daly uloÏit peníze na ‰est,
sedm ba i osm procent!

Zlodûjna doslova oãividná, jak jí produkují
banky sv˘mi kreditními kartami. Proto ta
mírná sympatie k bankovním lupiãÛm.

Mne ale musí moje banka v této vûci
úplnû nenávidût a nebudu pfiekvapen, kdyÏ
mi kreditní kartu odejme. Platím vãas a
celou sumu. TakÏe i dnes, pfii bídném úroku
a bídné své útratû, uÏitím kreditní karty
získám moÏná dvacet pût centu za mûsíc,
neboÈ onen utracen˘ obolus po tu dobu je
zdrojem tohoto malého zisku ... Teorie platí
pro v‰echna ãísla stejnû.

***
UÏ jsem se pfied ãasem zmínil o jistém

sportovním konglomerátu, vzniklém
slouãením dvou prodejen. Nebyla to zmínka
valnû pozitivní a vidím, Ïe dÛvody k tomu
trvají nadále.

Rozpadající se jiÏ mojí lehkou a pfiíjemnou
sportovní bundiãku ze silonu ãi nylonu, je
tfieba vymûnit za jinou. A tak jsem se ocitl
opût v onom ohromném obchodû Sport
Check, doufaje, Ïe ona dfiívûj‰í vcelku
neblahá zku‰enost nebude se opakovat.

Obchod je to ohromn˘ a poãet jednotlivého

druhu zboÏí (kupfi. basketbalov˘ch míãÛ)
jde do desítek. A pfiitom jen s neuvûfiiteln˘m
úsilím, a hledání tovaru za asistence mladé
dívky tam zamûstnané, nakonec jen díky
nedostatku trpûlivosti a skromnosti, spokojil
jsem se s lehkou bundiãkou, aã ne zcela se
ztotoÏÀující s tou bezvadnou, kterou jsem
chtûl, v nouzi, nahradit.

A kráãeje k pokladnû kolem ohromné
stûny plné vystaven˘ch tenisek, na bûh, na
prostou chÛzi, na tenis venku, na tenis
uvnitfi, na volejbal, na parádu, na klus, na
bûh, na pohled jenom, na volejbal, na ryby,
do kanclu, do továrny, na aerobik, na
náv‰tûvu plavecké haly neÏ se plavec
vyzuje, na... Padl na mne smutek místo
radosti. Jen krátce jsem ty desítky tenisek
ohledal oãima, neboÈ ty moje souãasné
blíÏí se ke konci své Ïivotnosti. Stejn˘ model
jsem tam ale na té zdi hojnosti hledal
marnû... Navzdory tomu, Ïe mi doposud
poslouÏil dosti dobfie.

***
Syn poslal mi kopii textu, kter˘ mû zcela

poloÏil na lopatky. Ve tfietím nejvût‰ím
pafiíÏském nakladatelství Flamarion vy‰la
kniha patnáctiletého autora arabského
pÛvodu nabádající k teroristick˘m akcím
proti ÏidÛm (nedivil bych se, kdyby to byla
jen kamufláÏ zakr˘vající stejnou nenávist i
k ostatním), s návody jak si poãínat s

bombami upevnûn˘mi kolem pasu, se
závûrem, Ïe po mnoha zdafiil˘ch akcích je
vhodné spolu s nejménû pûti osobami,
pokud moÏno osobami Ïidovského vyznání,
sebe sama zahubit v˘buchem této k pasu
pfiipevnûné v˘bu‰niny.

·ílenost? Trapas? ZrÛdnost?
Zhola, omyl! Kniha byla do t˘dne

vyprodána! Aã PafiíÏ je známá znaãn˘m
poãtem tam Ïijících ArabÛ, nepfiekvapilo by
mû, kdyby kupci byli i PafiíÏané pÛvodem ...

***
K tomu ale smutn˘ dodatek odjinud. Ve

mûstû New York, nedávno tak tragicky
postiÏeném, dopravní unie pfiipravují
masivní stávku, pokud jejich poÏadavky
(zlep‰ení platÛ a toho, ãemu se fiíká
benefity)nebudou pfiijaty. Pokud ke stávce
dojde, odhad zpÛsoben˘ch ‰kod je 100 aÏ
350 milionÛ dolarÛ (americk˘ch) dennû.

Pfiipomíná mi to známou pravdu o krátkosti
lidské pamûti.

Stejnû jako o následcích, které postihnou
ty nejménû vinné… vefiejnost, daÀové
poplatníky.

***
Dávám pfiednost informacím z první ruky

neÏli z druhé. Pod vlivem okolností poslední
doby, pÛjãil jsem si v knihovnû tlustou knihu:
The meaning of THE HOLY QUR’ÁN,
knihu s poznámkami pod textem a s textem
v arab‰tinû, plus indexem a to v‰e psáno
drobn˘m písmem obsahuje 1759 stran.

Krátce po zapÛjãení knihy pfiinesla mi
pfiítelkynû Penquin Classics vydání s
názvem The Koran v‰e na pouh˘ch 456
stranách. JenÏe, v tomto vydání hned v
úvodu je poznamenáno, Ïe arabské jméno

Qu’an) znamená Recital. Ze slova se
vytratilo r, v textu je Allah nahrazen Bohem
a souvislosti obou textÛ jsou velmi
nedokonalé.

Pro mne, obdivovatele nakladatelství
Penquin Classics je tato kniha jist˘m
zklamáním ...

***
K rostoucímu odporu (v‰ude ve svûtû),

alespoÀ dle informací medií, k postoji USA
vÛãi Iráku napadá mne nejednou otázka:
Jak tedy mírovû situaci s ohroÏením západní
civilizace (je to dosti zfiejmé nebezpeãí)
fie‰it? Sedût klidnû na Ïidli a doufat, Ïe 11.
záfií uÏ se nebude opakovat? Nechat nadále
dvefie otevfiené do Kanady, USA i jin˘ch
zemí individuím pochybného charakteru a
zamûfiení?

Stále jen sly‰ím a ãtu o tom, co v té
zatracené irácké vûci nedûlat, ale nikoli co
dûlat (tedy kromû války)...

âekat na Godota a ãekat na kalamitu
monumentálního v˘znamu a dopadu ... to
jsou dle mého dvû odli‰né vûci, dvû rÛzná
oãekávání ...

***
Zdá se, z toho co jsem se doãetl v tisku,

Ïe Toronto a Ontario snaÏí se b˘t svûtlono‰i
tendence, které mal˘ ãlovûk ãesk˘ fiíká
posrávat se bez dÛvodu. Na mysli mám
leto‰ní tendenci v tûch krajích nahradit zcela
Vánoãní svátky Prázdninami.

Jak by asi tato zemû kanadská dopadla,
kdyby její reprezentanti mûli fie‰it dnes
podobnou situaci jakou ãeskoslovenská
vláda fie‰ila v roce 1938?

MoÏná, Ïe poloÏení Hussejna a lopatky
mÛÏe pfiedejít tomu, aby se znovu kanad‰tí
dobrovolníci, moÏná v blízké budoucnosti,
museli hlásit do sluÏby... tentokrát ale ne v
boji o Evropu, ale o existenci vlastní ...

 ***
Dal‰í rok dospûl ke svému konci, v‰ichni

jsme oproti loÀsku o rok star‰í, mnoh˘m to
nevadí, jiné to deprimuje (to se ov‰em
net˘ká váÏen˘ch dam!).

Ale v‰em, optimistÛm i pesimistÛm,
ãtenáfiÛm tûchto nûkdy snad ne-
podafien˘ch kratiãk˘ch poznámek o
fenoménu ãlovûk, pfieji krásné Vánoce,
dobré zdraví a zdafiil˘ rok 2003!

 ***
Veselé Vánoce a “stressless”

Nov˘ rok pfiejí
Vladimír a Bohumila Cíchovi

z Vancouveru

Landmark Travel Inc.

pfieje

150 King St. W. , Unite  101, P. O.Box 94, Toronto, On.

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
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Pouze Ceské aerolinie létají prímo do Prahy.

ˆ ˆ

říjemné prožití
vánočních svátku° a mnoho

úspěchu° v novém roce 
Vám přejí České aerolinie. 

Děkujeme za Vaší trvalou přízeň.

ťastnéa
veselévánoce

For more information visit our website at: http://www.csa.cz

TORONTO
(416) 363-3174  Toll free 1 800 641-0641

yto@czechairlines.com

MONTREAL
(514) 844-4200   Toll free 1 800 561-5171

ymq@czechairlines.com

Denní kronika
14.12.2002

Po tvrd˘ch rokovaniach
 sa únia roz‰íri

KODA≈ -SME/JANA MIKU·OVÁ, BARBORA
TANCEROVÁ-Rokovania o roz‰írení Európskej únie
sa po dramatickom naÈahovaní ãasu skonãili.
V‰etk˘ch desaÈ kandidátov napokon ponuku Bruselu
prijalo. MôÏe sa nalievaÈ ‰ampanské, ale úsmevy,
ktoré ho budú sprevádzaÈ, nebudú príli‰ srdeãné.
Bojovalo sa tvrdo a do poslednej chvíle. Kandidáti si
vstup do spoloãenstva takto zrejme nepredstavovali.

Kodansk˘ summit naplnil oãakávania pesimistov.
To, Ïe cel˘ proces roz‰irovania bude do konca
handlovaním, bolo zrejmé uÏ niekoºko t˘ÏdÀov, ale
málokto predpokladal, Ïe pôjde o handlovanie také
napínavé.

Mnohí v kandidátskych krajinách totiÏ oãakávali, Ïe
únia, ktorá hovorila, Ïe dosiahla finanãné limity,
napokon „zmäkne“ a nejaké financie z
dvojmiliardového u‰etreného balíka uvoºní. Únia to
nakoniec urobila a kandidátom ponúkla 300-
miliónov˘ bonus na rozpoãtové kompenzácie.

Ôsmi kandidáti sa s takouto ponukou uspokojili, aj
keì napríklad maìarská delegácia do poslednej
chvíle konzultovala a rokovala. Odmietali âesi a
Poliaci. âechom sa nepáãilo, ako chce únia 300
miliónov rozdeliÈ.

Na‰i severní susedia sa stali enfant terrible celého
summitu. Aj samotná 300-miliónová ponuka na
kompenzácie pre kandidátov je súãasÈou
kompromisu, ktor˘ únia ponúkla Poºsku. Poliaci totiÏ
tvrdo trvali na tom, aby únia dodrÏala svoje vlastné
plány a dosiahla tzv. berlínsky strop, teda sumu,
ktorú si na roz‰írenie urãila uÏ pred tromi rokmi.

Po dvojkolov˘ch rokovaniach pochopili, Ïe musia
zmeniÈ taktiku. Prestali búchaÈ do stola a únia im
navrhla kompromis. Spoãíval v tom, Ïe miliardu eur,
ktoré boli úãelovo viazané na infra‰truktúru, bude
môcÈ Var‰ava vyuÏiÈ ºubovoºne, teda napríklad aj na
problematick˘ch farmárov. Únia na tomto
kompromise u‰etrila a poºskí vyjednávaãi nebudú
vyzeraÈ pred svojimi obãanmi aÏ tak zle.

Slovensko bolo od zaãiatku vãeraj‰ích rokovaní
ako jediné z krajín Visegrádu spokojné. Tento postoj
bol trochu v rozpore s dohodami o spoloãnom
postupe.

HovoriÈ v‰ak o slovenskej „zrade“ sa partneri
zdráhali. Únia a kandidáti sa dohodli. To je jediné, ão
nateraz vieme. Na ãom sa dohodli, kto stratil a kto
získal, v tejto chvíli e‰te nie je jasné.

***

Konkurencia príde z âeska
BRATISLAVA-sme (jj) -âesko a Slovensko takmer

úplne zru‰ia prekáÏky vzájomného obchodu.
Dohodu, ktorá odstráni clá a kvóty, vãera podpísali
ministri obchodu oboch krajín. Cukor a izoglukóza
zostanú jedin˘m tovarom, ktorého domácu v˘robu si
budú Slovensko a âesko aj ìalej chrániÈ.

Obchodníci uvoºnenie obchodn˘ch bariér privítali a
nevyluãujú, Ïe sa prejaví poklesom cien. Mohlo by
sa to t˘kaÈ napríklad sladen˘ch nápojov alebo
mäsov˘ch konzerv, ktor˘ch dovoz z âeska Slovensko
obmedzovalo. „Ak nie je dobrá konkurencia na trhu,
tak ju moÏno vytvoriÈ dovozom,“ povedal ‰éf Coop
Jednoty Slovensko Adrián ëurãek, ktor˘
predpokladá, Ïe ceny t˘chto tovarov by mohli klesnúÈ.
Rovnak˘ vplyv na spotrebiteºské ceny oãakáva aj
slovensk˘ minister hospodárstva Robert Nemcsics,
hoci predpokladá, Ïe na‰e potravinárske firmy z
toho nebudú nad‰ené.

***

16.12.2002
Pfiekvapení:

‰éfem ODS Topolánek
Franti‰kovy Láznû-právo/Luká‰ Bek, Kamil Houska-

ODS má od nedûle nového pfiedsedu. Po tfiídenní
bitvû se jím na kongresu ve Franti‰kov˘ch Lázních
neãekanû stal v tajné volbû místopfiedseda Senátu
Mirek Topolánek (46).

Po jeho nedûlním zvolení zÛstal Václav Klaus jako
opafien˘, protoÏe si pfiál favorizovaného Petra Neãase
(38). Ten v‰ak vybojoval jen post místopfiedsedy. Z
fiad odpÛrcÛ Topolánka, kter˘ je z Ostravska a
vyznaãuje se zemitou mluvou, se ozvaly ironické
poznámky jako “Hurá na Ïnû!” nebo zvítûzil “sedlák”.
Hodnû opafiená byla i velká Klausova stoupenkynû
Libu‰e Bene‰ová. KdyÏ ji krátce po vítûzství
Topolánka poÏádali novináfii o reakci, odbyla je
slovy: “Nic k tomu nefiíkám.” Na kongresu se vedly

diskuse, zda má Topolánek sv˘m naturelem
‰anci oslovit ‰ir‰í voliãské vrstvy a posílit ODS.
Nûktefií delegáti v kuloárech tvrdili, Ïe by Neãas
byl navenek lep‰í, jiní soudí, Ïe se stavûl do role
pfiíli‰ného praviãáka, coÏ by mohlo mnohé
sympatizanty odpudit. KlausÛv nástupce byl
zvolen aÏ ve druhém kole. Topolánek porazil se
179 hlasy Neãase, jehoÏ podpofiilo jen 168
delegátÛ z 347. Je‰tû pfied tím v prvním kole
dostal Neãas nejvíc hlasÛ a dal‰í z váÏn˘ch
uchazeãÛ, Jan Zahradil (39) vypadl ze hry o ‰éfa.
ProtoÏe nikdo nezískal vût‰inu, muselo se ale
konat kolo druhé, ve kterém se podle informací
Práva spojili proti Neãasovi Topolánek se
Zahradilem.

Tento pakt nakonec vynesl Zahradila do funkce
prvního místopfiedsedy, o kterou se také ucházel
Neãas. Dal‰ími zástupci jsou novû stfiedoãesk˘
hejtman Petr Bendl (36) a místopfiedsedkynû
Snûmovny Miroslava Nûmcová (50), ktefií se do
vedení dostali aÏ ve tfietím kole. Ve druhém
pro‰el jen Neãas. Pfied branami zÛstal Ivan
Langer.

Volba podle Topolánka doloÏila, Ïe pfies
názorové proudy reprezentované kandidáty,
pfietrvává “snaha udrÏet jednotu ODS a vyhrát
volby”. Oslabení vztahÛ s Klausem se neobává,
neboÈ mají rÛznou povahu, ale blízké názory.
KdyÏ Topolánek zvítûzil, byl Klaus, kter˘ se v
sobotu stal vefiejn˘m hlasováním ãestn˘m
pfiedsedou ODS (tfii delegáti se zdrÏeli), viditelnû
rozladûn. Novému pfiedsedovi asi jen dvakrát
tlesknul a po celou dobu ovací se tváfiil na‰tvanû.
Stejnû tak fiada lidí spojovan˘ch s b˘val˘m
pfiedsedou. Klaus jiÏ dfiíve naznaãil, Ïe by si
Topolánka nepfiál. Topolánka v prÛbûhu jeho
vystoupení podpofiila i manÏelka Pavla, která jej
pochválila za to, Ïe ji “nikdy nezklamal”. Zahradil
pak v kuloárech Ïertoval, Ïe si pfií‰tû pfiivede
svou malou dceru, aby více dojal delegáty.

Zatímco Klaus po vyhlá‰ení v˘sledku sedûl se
sklopenou hlavou, na Topolánka se vrhlo klubko
jeho pfiíznivcÛ. Nov˘ ‰éf pak vy‰el na tribunu,
podûkoval a prohlásil: “Já si toho nesmírnû váÏím.
Cítím velkou úlevu, ale také nesmírnou
zodpovûdnost.” Klaus ve své první reakci na
volbu Topolánka na dotaz Práva novináfiÛm fiekl:
“Kongres rozhodl k obrazu svému a v tomto
smyslu je naprost˘m suverénem. To, Ïe dostala
trojice kandidátÛ v prvním kole velmi blízk˘ poãet
hlasÛ, ukazuje, Ïe ODS hledá a já myslím, Ïe
na‰la, a to je v pofiádku.” Pfiipustil, Ïe je sv˘m
stylem proti svému nástupci stfiízlivûj‰í. “Ale
problém nevidím v Mirku Topolánkovi. Problém
je v tom, Ïe nûktefií ho vystrkali do této funkce s
oãekáváními, která nejsou oãekáváními Mirka
Topolánka, ale nûkter˘ch jin˘ch lidí,” zdÛvodnil
Klaus.

***

17.12.2002
Státní dluh se za rok

prohloubil o 110 miliard
Praha-právo-Státní dluh âeské republiky ve 3.

ãtvrtletí tohoto roku podle ministerstva financí
(MF) vzrostl ve srovnání se stejn˘m obdobím loni
z 295,7 miliardy korun na 406,3 miliardy. Za rok
se tak díra ve státní kase prohloubila o sto deset
miliard, coÏ je 37procentní nárÛst. Jde o dosud
nejrychlej‰í vzestup dluhu za celou dobu
existence samostatného âeska.

***

Rychetsk˘ nedoporuãil Havlovi
milost pro Kajínka

PRAHA-právo (vac, gö)-Vicepremiér a ministr
spravedlnosti Pavel Rychetsk˘ nedoporuãil
prezidentu republiky udûlit milost nejznámûj‰ímu
ãeskému vûzni Jifiímu Kajínkovi. ZároveÀ v‰ak
není pfiesvûdãen, Ïe se Kajínek skuteãnû dopustil
dvojnásobné nájemné vraÏdy, za niÏ je na doÏivotí
za mfiíÏemi. Rychetsk˘ to uvedl na vãerej‰í tiskové
konferenci. “Mám i nadále pochybnosti o tom,
zda se vÛbec pan Kajínek dopustil tûch trestn˘ch
ãinÛ, za které byl odsouzen,” fiekl doslova
Rychetsk˘. Ten jiÏ pfied dvûma lety, kdy krátce
zastával funkci ministra spravedlnosti, podal v
KajínkÛv prospûch stíÏnost pro poru‰ení zákona
k Nejvy‰‰ímu soudu (NS). Tu v‰ak NS loni v záfií
zamítl a letos v ãervnu pak Ústavní soud odmítl
i Kajínkovu stíÏnost na to, Ïe NS rozhodoval
nevefiejnû a bez jeho úãasti.

***
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Hledám jakoukoliv
práci

Mám základy angliãtiny
Volejte Moniku:
(416) 877-5611

Voláte do âeska?
Jenom 10 centÛ

za minutu!
Voláte pfiímo:

011-420… atd.
Kanada 7 centÛ za minutu
MÛÏete mít 5 centÛ veãer

a víkendy.
První mûsíc:

60 minut zdarma!
Volejte Václava
416/621-5948

1227-p

Úãetnictví pro malé
podniky i jednotlivce

Volejte Evu:
905-790-1190 1230-2

1229-2

Veselé vánoce
a

‰Èastn˘ Nov˘ rok
vám pfieje

Hana
moderní

kadefinictví

„ANANAS“
50% sleva pro nové zákazníky

Veselé vánoce
pfieje

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga

Tel.: 905-271-0572

Zveme na lahÛdky! Máme ãerstvé Ïivé kapry!
Polské klobásy, párky, ‰unka, domácí tlaãenka,

 jitrnice, uhersk˘ salám, ãabajka.
Domácí pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech.
Matonka, znojemské okurky, hofiãice, zelí,

v˘robky v konzervách
Máme rozdílné druhy chleba, cukrovinky.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli  a Patricia

Veselé Vianoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok
praje

Ruppelt - European Deli
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

Tabuºka
1. Trenãín  35 121:65 72
2. Ko‰ice 35 119:79 69
3. Zvolen 35 125:81 68
4. Slovan 35 112:83 62
5. Skalica 35 93:82 52
6. Poprad 35 94:112 44
7. Martin 35 81:85 43
8. L. Mikulá‰ 35 90:128 41
9. Îilina 35 92:113 32
10. Sp. N. Ves 35 55:153 13

Slovenská hokejová liga
28. kolo (26. 11.): Îilina-Martin 1:3, Sp. N. Ves-

Zvolen 2:5, Poprad-Ko‰ice 1:5, Slovan-L. Mikulá‰
5:1, Trenãín-Skalica 4:2.

29. kolo (29. 11.): Trenãín-Îilina 5:4, Skalica-
Slovan 3:2, L. Mikulá‰-Poprad 6:4, Ko‰ice-Sp.
N. Ves 8:1, Zvolen-Martin 4:0.

30. kolo (1. 12): Slovan-Trenãín 4:3, Îilina-
Zvolen 3:4, Martin-Ko‰ice 3:4, Sp. N. Ves-L.
Mikulá‰ 2:2, Poprad-Skalica 5:3.

31. kolo (3. 12.): Slovan-Îilina 3:4, Trenãín-
Poprad 2:1, Skalica-Sp. N. Ves 3:1, L. Mikulá‰-
Martin 3:0, Ko‰ice-Zvolen 3:5.

32. kolo (6. 12.): Îilina-Ko‰ice 0:7, Zvolen-L.
Mikulá‰ 9:1, Martin-Skalica 4:0, Sp. N. Ves-
Trenãín 2:3, Poprad-Slovan 3:4.

33. kolo (8. 12.): L. Mikulá‰-Ko‰ice 2:5, Poprad-
Îilina 3:2, Slovan-Sp. N. Ves 3:1, Trenãín-Martin
2:1, Skalica-Zvolen 4:0.

34. kolo (10. 12.): Îilina-Mikulá‰ 3:5, Ko‰ice-
Skalica 5:2, Zvolen-Trenãín 2:1, Martin-Slovan
3:3, Sp. N. Ves-Poprad 1:4.

35. kolo (13. 12.): Poprad-Martin 4:0, Sp. N.
Ves-Îilina 1:6, Trenãín-Ko‰ice 5:1, Skalica-L.
Mikulá‰ 5:0, Slvan-Zvolen 4:5 po prodlouÏení.

Tabuºka
1. Pardubice 32 118:64 75
2. Slavia 31 90:51 60
3.Tfiinec 32 116:88 54
4. Sparta 33 87:74 54
5. Vítkovice 32 97:79 51
6. Znojmo 32 93:78 50
7.K. Vary 32 84:96 47
8. Litvínov 32 75:80 45
9. Vsetín 32 91:93 43
10.PlzeÀ 32 82:99 42
11. Liberec 32 79:100 41
12. Budûjovice 32 88:88 40
13. Zlín 32 83:96 33
14. Havífiov 32 56:153 11

âeská hokejová extraliga
26. kolo (29. 11.): Vítkovice-Havífiov 5:0,

Znojmo-Tfiinec 3:0, Pardubice-Zlín 5:3, Litvínov-
Budûjovice 1:1, Liberec-PlzeÀ 6:3, Sparta-K.
Vary 2:3, Vsetín-Slavia 1:1.

27. kolo (1.12.): Vsetín-PlzeÀ 6:1, Vítkovice-
Slavia 3:4, Pardubice-Budûjovice 6:2, Tfiinec-
Havífiov 4:4, Liberec-Litvínov 2:1, Znojmo-K. Vary
8:4, Sparta-Zlín 3:0.

28. kolo (3.12.): Zlín-Tfiinec 3:1, Havífiov-
Pardubice 1:3, PlzeÀ-Znojmo 3:1, K. Vary-
Vítkovice 3:6, Budûjovice-Sparta 1:2, Litvínov-
Vsetín 1:4, Slavia-Liberec 1:0.

29. kolo (5.12.): Tfiinec-K. Vary 9:3, Vítkovice-
Vsetín 4:1, Pardubice-Litvínov 4:0, Znojmo-Slavia
1:4, Zlín-Havífiov 9:3,  Liberec-Budûjovice 0:3,
Sparta-PlzeÀ 2:1.

30. kolo (8.12.): Vsetín-Liberec 1:3, Havífiov-
Sparta 2:3, PlzeÀ-Tfiinec 2:1, Budûjovice-Znojmo
1:3, Slavia-Zlín 4:1, K. Vary-Pardubice 2:3 po
prodlouÏení, Litvínov-Vítkovice 3:4 po
prodlouÏení.

31. kolo (10. 12.): Tfiinec-Litvínov 7:3, Zlín-
PlzeÀ 2:3 po prodlouÏení, Havífiov-Budûjovice
0:8, Pardubice-Vsetín 5:1, Znojmo-Vítkovice 2:2,
Liberec-K. Vary 2:0. Sparta-Slavia 2:2 nedohráno
pro d˘movnici. PÛvodní v˘sledek 0:5 kontumaãnû
pro Slavii byl zru‰en a nafiízeno nové utkání.

32. kolo (13. 12.): Vsetín-Znojmo 2:0, Vítkovice
Liberec 2:3 po proldouÏení, Sparta-Litvínov 1:1,
PlzeÀ-Havífiov 4:5 (!), K. Vary-Zlín 2:1,
Budûjovice-Tfiinec 5:4 po prodlouÏení, Slavia-
Pardubice 5:3.

33. kolo (pfiedehrávka 15. 12.): Sparta-Vítkovice
4:3 po prodlouÏení.

dorazil po ideální pfiihrávce Adauta. Strahov
jásal, Slavia jde v Poháru UEFA dál. 8563 divákÛ,
poloãas 1:0. Slavia se stfietne v dal‰ím kole s
Besiktas Istanbul 20. a  27. února. Pokud by
postoupila hraje 13. a 20. bfiezna s vítûzem
utkání Lazio ¤ím-Wisla Krakov.

Na druhé stranû liberecké taÏení Pohárem
UEFA skonãilo ve 3. kole. Po remíze 2:2 v
âechách se zázrak nekonal. Panathinaikos
potvrdil, Ïe momentálnû je nad síly SeveroãechÛ,
ktefií v Aténách zvítûzit nedokázali a prohráli 0:1
Branka: 2. Fissas. 11 029 divákÛ, poloãas 1:0.

V prvoligové dohrávce hrál Jablonec s Ostravou
nerozhodnû 2:2.

***

NHL: Karel Pilafi rozhodl
Toronto-Tampa Bay 4:3

 Dramatické utkání skonãilo stejn˘m v˘sledkem
jako pfiedchozí stfietnutí obou soupefiÛ. I tentokrát
vedla Tampa 2:0 a 3:2. V druhé tfietinû ‰lo na
brankáfie Chabibulina 19 stfiel, ale pfiesto udrÏel
ãisté konto aÏ do 46. minuty kdy Hoglund vyuÏil
chyby Andreychuka.  Dramatick˘ byl závûr utkání,
kdy se v oslabení podafiilo ujet Tomá‰i Kaberlemu,
kter˘ pfiekfiíÏil na pravou stranu najíÏdejícímu
Sunidnovi, pro kterého jiÏ nebylo problémém
vyrovnat na 2:2. Z protiútoku v‰ak LaCavalier
dostal hosty opût do vedení. Nápor Toronta
korunoval ãtyfii minuty pfied koncem normálního
ãasu Robert Reichel. Byla to jiÏ jeho tfietí branka
v této sezónû. V nastaveném ãase pak Karel
Pilafi rozhodl utkání. Sám tuto branku popsal
takto:  „Vûdûl jsem, Ïe dva hráãi Tampy jsou za
brankou. Pokusil jsem se tedy vystfielit a vyplatilo
se to. Soustfiedil jsem se na to, abych hrál dobfie
defenzivnû, a tohle je velká odmûna navíc.“
Dodejme, Ïe to byla v‰ak na del‰í dobu poslení
akce Karla Pilafie, protoÏe byl poslán opût na
farmu.

***

Brankáfii ãarovali
Toronto- New Jersey 1:0

O utkání rozhodla branka Greena z první tfietiny.
Jeho stfiela z hranice kruhÛ skonãila v levém
horním rohu branky b˘valého torontského
brankáfie Corey Schwaba.  Zeptali jsme se jich
jak hodnotí toto utkání. Patrik Eliá‰.

PE: PfiestoÏe jsme prohráli, jsem spokojen.
Ztratili jsme dva body, ale podali jsme dobr˘
v˘kon a makali jsme naplno. Hráli jsme na sto
procent. Jedin˘m problémem pro nás zÛstal Ed
Belfour, kterého jsme nepfiekonali.

ABE: Otázka která není originální; jak se ti
hraje bez Petra S˘kory?

PE: Samozfiejmû, Ïe je to zmûna velká. V‰e
trvá nûjak˘ ãas a je zapotfiebí pfiivyknout si
novému zpÛsobu hry. MoÏná jsem udûlal chybu,
Ïe jsem se pfiíli‰ zab˘val minulostí, místo toho,
abych se soustfiedil na to s k˘m hraji teì. Trvalo
mi to asi deset zápasÛ. Tím jsem si pouze
u‰kodil. Teì jsem se jiÏ z toho vzpamatoval a
musím pouze zaãít skórovat.

Dal‰ím hráãem, kter˘ nastoupil v dresu New
Jersey bylo slovenské levé kfiídlo Jifií Bíãek.

JB: Zápas to byl dobr˘. Mûli jsme ‰ance, 38
stfiel na branku . Jenom jsem neskórovali. Myslím
si, Ïe muÏstvo i diváci mohou b˘t spokojeni,
protoÏe to bylo napínavé a dramatické utkání.

***

Belfour úspû‰nûj‰í
Toronto-Pittsburgh 4:2

Pfied utkáním bylo otázkou, kdo se bude usmívat
po nûm, jestli domácí brankáfi Ed Belfour nebo
pittsbursk˘ Mario Lemieux. Lemieux sice vstfielil
jednu branku a na jednu ideálnû nahrál, ale
nakonec byl úspû‰nûj‰í Belfour a Toronto, ktefií
si pfiipsali dva body za vítûzství. Tentokrát utkání
pro nás zhodnotil Róbert ·vehla.

R·: V tomto utkání se rozhodovalo o tom, jestli
Mario nebo Edi. Mario sice udûlal dva body, ale
my jsme vyhráli 4:2, takÏe je v‰echno v pofiádku.

ABE: Jak se Ti jako obránci hraje proti Mariovi?
R·: Je nevyzpytateln˘. To bylo vidût na prvním

gólu. Kdy dokázal nahrát bekhendem dopfiedu a
Kovalûv ‰el sám na branku. To je nûco, co
málokdo dokáÏe. Neustále se musíte dívat,
dopfiedu - dozadu, kde právû je. Nachází se
v‰ude.

Rangers bez ‰ance
Toronto-NY Rangers 4:1

Rangers nastoupil s náhradním brankáfiem
Danem Blackburnem, kter˘ v‰ak jiÏ v 9. minutû
po ne pfiíli‰ silné stfiele Matse Sundina z pravé
strany lovil puk ze své sítû. O hodnocení jsme
poÏádali i tentokrát Róberta ·vehlu.

R·: Po nevydafieném zápase s Philadelphií
jsme chtûli pokraãovat ve vítûzném taÏení na
domácím ledû. Nebyl to pûkn˘ zápas na pohled,
ale to není tak dÛleÏité.

ABE: Ve Philadelphii jsi mûl kolizi s Roenickem,
jak k tomu do‰lo?

R·: Mûl jsem puk pod bruslí a chtûl jsem ho
odkopnout. Pfii tom jsem sklonil hlavu a Roenik
do mne v plné rychlosti najel. Nevidûl jsem ho,.
ale nic se mi nestalo. Jen pár stehÛ.

Ale‰ Bfiezina
***

Senzaãní Slavia
Po prohfie 0:1 v Soluni dokázala Slavia na

Strahovû rostfiílet PAOK 4:0. KdyÏ uÏ ve 13. min.
slu‰nû zaplnûn˘ Strahov explodoval - na centr L.
Do‰ka si nabûhl Skácel, tísnûn˘ pro‰el z levé
strany aÏ do vápna a levaãkou pálil pfiesnû k tyãi.
Zaãátek druhé pÛle byl ze strany slávistÛ opût
famózní. Vachou‰ek se postavil k pfiímému kopu
po faulu na nûj a z osmnácti metrÛ zatoãil míã
levaãkou nádhernû pfies zeì do ‰ibenice - 2:0.
¤ekové chvílemi kousali, ale jen do 89. min.
Spolupráce dvou stfiídajících hráãÛ totiÏ pfiinesla
tfietí gól a postupovou pojistku. Kuchafi
naservíroval míã na hlavu Kukovi, jenÏ prokázal
svou zku‰enost v koncovce - rybiãkou ho poslal
k tyãi. A to je‰tû nebylo v‰echno, v nastaveném
ãase se trefil Kuka znovu, PAOK definitivnû


