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

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

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

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

Petr ChudoÏilov

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

Satellittu a jeho čtenářům přejeme klidné prožití
Vánočních svátků

a mnoho zdraví a úspěchů v roce 2006.

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

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

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

učiníte, byla rozhodnutími šťastnými.

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

a všichni pracovníci velvyslanectví
***

Krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší
 v novém roce

přejí
Viera JarešováViera JarešováViera JarešováViera JarešováViera Jarešová
generální konzul

a pracovníci Generálního konzulátu v Montrealu

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

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

Ivan Zná‰ik

Veselé

Vánoce!

 Prosinec 2005
Oti‰tûno se souhlasem autora a Hospodáfisk˘ch novin



2   satellite  1-416 December 22, 2005Toronto/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 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) towards our mailing costs.

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

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

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.: (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:  P. Dolinsk˘.
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
a Rev, M. âajka.  BohosluÏby 9:30  anglicky,
10:30  slovensky.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  BohosluÏby:   24.12 v 16:00 a 8.1. v
17:00.
Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00  hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 19.11. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 19. 11. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
20. 11. 2005 v 11:00

Adventní a vánoãní
bohosluÏby v Torontu

Sv. Václav a Burlington
496 Gladstone Ave. Toronto

24.12. (so) 23:00 PÛlnoãní m‰e
24.12. (so) 24:00 PÛlnoãní m‰e v Burlingtonu

25.12. (ne) 10:30 M‰e sv.
26.12. (po) 10:30 M‰e sv.

26.12. (po) 15:00 M‰e sv. na Masaryktownu
31. 12. (so) 18:00 Podûkování za ulynul˘ rok

31. 12. (so) 23:30 M‰e sv. v Burlingtonu
1.1. (ne) 10:30 M‰e sv. (Nov˘ rok)

1.1. (ne) 15:00 M‰e sv. v Burlingtonu

Grécko-katolick˘ kostol
Narodenia Bohorodiãky
(Shaw Street) Toronto

Sobota, 24. DECEMBER
8:00 p.m. SV. LITURGIA
Nedeºa, 25. DECEMBER

9:OO a.m. SV. LITURGIA /anglicky/
11:00 a.m. SV. LITURGIA /slovensky/

Pondelok, 26. DECEMBER
10:OO a.m. SV.LITURGIA
Utorok, 27. DECEMBER
6:00 p.m. SV. LITURGIA
Sobota, 31. DECEMBER

5:OO p.m. SV. LITURGIA
Nedeºa, 1. JANUÁR

9:OO a.m. SV. LITURGIA /anglicky/
11:OO a.m. SV. LITURGIA /slovensky/

Srdeãne Vás poz˘vame na
pásmo poézie a viazaného

slova z pera
Milana Rúfusa a in˘ch

 âAS RADOSTI,
VESELOSTI

7. januára 2005 o 15:00 hod.
na 257 Shaw St.

/v priestoroch Chrámu Presv.
Bohorodiãky/ v Toronte.

Informácie na telef. ãísle:
416-531-4836

Luteránsky kostol
sv. Luká‰a

3200 Bayview Ave., Toronto
24. 12. o 16 hodine
8. 1. o 17. hodine

V âeskoslovenském
baptistickém kostele
200 Annette St., Toronto

25.12.2005 v 11:00
Vánoãní bohosluÏby
31.12.2005 ve 20:00

BohosluÏby na závûr roku 2005,
1.1.2006 v 11:00

Novoroãní bohosluÏby

SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ
SLUÎBY BOÎIE

V KOSTOLE SV. PAVLA
1424 Davenport Rd.
 ·TEDR¯ VEâER

 24.december 2005, 18:00
 NARODENIE PÁNA

 25.december 2005, 10.45
 (Veãera Pánova)

STAR¯ ROK
31.december 2005, 18:00

 NOV¯ ROK - 1.január 2006, 10.45
 (Veãera Pánova)

BohosluÏby v katolickém kostele sv.
Cyrila a Methoda v Mississauze

mÛÏete zjistit na tel. ãísle:
 905/712-1200

BohosluÏby v Katedrále Pemenenia
ná‰ho Pána v Markhamu
mÛÏete zjistit na tel. ãísle:

 905/887-5706
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

14.12.2005 v 20:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

12.1.2006

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

âesk˘ konzulát
 v Montrealu

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB 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:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON 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

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.

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

Veselé vánoce
a PF 2006

 portable oven;
find what it can do for you...

call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462

e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

Za ZdeÀkûm Slavíkem
7. prosince 2005 zemfiel v Praze Zdenûk Slavík.
Jako velmi aktivní ãlen a funkcionáfi âeskoslovenské
strany národnû socialistické (v ãesk˘ch zemích v
letech 1945-48 nejopoziãnûj‰í strana proti
komunistÛm) byl v padesát˘ch letech odsouzen za
protireÏimní ãinnost a byl vûznûn mimo jiné v
Leopoldovû. Utekl v roce 1967 v dobû MS v hokeji
ve Vídni se svojí Ïenou Drahu‰kou. V Kanadû se
zapojil do krajansk˘ch organizací vãetnû
âeskoslovenského sdruÏení a Masarykova institutu.
Byl spoluzakladatelem K-231 (SdruÏení b˘val˘ch
politick˘ch vûzÀÛ). Psal do krajansk˘ch novin a byl
ãlenem redakãní rady Nového domova. ZaslouÏí si
na‰i vzpomínku.

 Josef âermák

+++

 Ode‰la Vlasta Springlová
V pondûlí, dne 5. prosince zesnula v poÏehnaném
vûku 93 let Vlasta Springlová. Narodila se 20. záfií
1912 v rodinû Reichertovû v Michalovcích na Volyni.
Její Ïivotní pouÈ vedla pfies âeskoslovensko do
Kanady. Vlasta, která kráãela a vedla svoji rodinu
po cestách víry, byla vûrnou ãlenkou
âeskoslovenského baptistického sboru v Torontû
po dobu ‰edesáti let. Poslední rozlouãení s Vlastou
Springlovou se konalo v pátek, dne 9. prosince
2005 v Georgetown, Ontario. Celé její rodinû
vyslovujeme upfiímnou soustrast.

 âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor, Toronto
+++

Vánoční Koledy Petra Breinera
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1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

 AÈ se máte od Vánoc do konce roku lépe
neÏ v tomto roku!

Vánoãní pfiání, které se mi vrylo do pamûti,
aãkoliv jsem jej dostal pfied víc jak
ãtvrtstoletím. Poslední t˘den v roce vût‰inou
patfií k tûm, na které si nestûÏujeme. Jídla i
pití je dostatek. Nikam nespûcháme. Zkrátka
pohoda.
 Po Novém roce jsme pak vrÏeni do reality,
z které se vyhrabeme nûkdy aÏ na jafie.
JenÏe v roce 1978 jsme k vánocÛm dostali
zvlá‰tní dárek. Energetick˘ stupeÀ patnáct.
Pravda, mohli jsme si ho vychutnat aÏ
zaãátkem roku 1979 a není zapotfiebí mnoha
pamûtníkÛ, aby si na tento dárek vzpomnûli.
Energetick˘ stupeÀ patnáct znamenal totiÏ
na pár dnÛ svobodu. Krásnou svobodu, která
hraniãila aÏ s anarchií. Pfii‰lo to skuteãnû
neãekanû.
 Silvestr zmínûného roku byl neobyãejnû
tepl˘. Dokonce i vûzÀové na Borech chodili
odpoledne na vycházce pouze v ko‰ilích.
Diskutovalo se o tom, jak svrhnout reÏim.
Petr Cibulka nebyl spokojen s demokracií v
Norsku, protoÏe pr˘ komunisté nemají pfiístup
do televize. Jin˘ zastánce demokracie Milo‰
Lojek by je naopak nechal v‰echny zavfiít,
protoÏe to jsou pr˘ agenti KGB. SnaÏil jsem
se oba rozlícené kohoutky usmífiit. Na‰e
cesta vedla dokola odnikud nikam. Pak pfii‰el
kapitán Berkovec a zavfiel vrata a my mífiili
do sv˘ch cel pfiivítat Nov˘ rok 1979. Zatímco
my jsme zamífiili dovnitfi, lid plzeÀsk˘ i praÏsk˘,
mûstsk˘ i venkovsk˘, vyrazil do ulic. RovnûÏ
jen tak ãili bez kabátu. Bylo takové teplo, Ïe
nikdo nemohl uvûfiit tomu, Ïe by mohlo dojít
k nûjaké radikální zmûnû poãasí. A ono
do‰lo.
 Dodnes nikdo, kromû mne, neví proã. Náhlá
zmûna poãasí totiÏ nebyla ani ohlá‰ená
dopfiedu v Rozhlase po drátû, ani v
Televizních novinách. Na památku této
historické silvestrovské události se od té

doby dvakrát za rok mûní ãas. To, aby
pohan‰tí vládci usmífiili své bohy a dali tak
najevo, Ïe si váÏí elektrické energie, kterou
dostávají z elektráren a Ïe tuto sílu neberou
jako samozfiejmost.
 JenÏe tehdy se nerozhnûvali ne‰kodní
druhofiadí pohan‰tí bÛÏkové. Na národní
podnik PRECIÓZA dolehl trest daleko vût‰í.
Trest toho, kter˘ je oznaãován jako Pravda
nebo Spravedlnost. V tu silvestrovskou noc
se totiÏ tovární kola národního podniku
PRECIÓZA zastavila.
 V následujících dnech neopustil plzeÀskou
vûznici ani jeden vybrou‰en˘ drahokam ãi
kamínek do prst˘nku a trestanci mûli po
mnoha dnech spravedliv˘ odpoãinek.
 Národní podnik PRECIÓZA totiÏ pfiipomínal
peklo, kde se du‰iãky bûhem hork˘ch letních
dnÛ smaÏily a skrz sklenûn˘ strop je pfiipékalo
letní slunce. Sklenûn˘ odpad z korálkÛ
neodtékal do kanálÛ, jak by se oãekávalo,
ale byl znovu pfieãerpáván nad hlavy vûzÀÛ,
aby opût chladil stroje a nejen stroje, ale i ty,
ktefií je obsluhovali. Koupelna byla jednou za
t˘den a kdo musel pracovat pfiesãas, tak o
spr‰e sly‰el pouze z vyprávûní.
 Pracovalo se nepfietrÏitû ‰est dnÛ v t˘dnÛ.
Pouze v nedûli se dûlala údrÏba. Zaãátkem
listopadu roku 1978 v‰ak pfii‰el nûkdo s
nápadem, Ïe by se mohlo pracovat i v noci
ze soboty na nedûli, aãkoliv to odporovalo
zákoníku práce a ti, co odmítnou pracovat,
Ïe budou nejpfiísnûji potrestáni.
 Kapitán Berkovec na to pfii‰el osobnû
dohlédnout. JenÏe ty, co odmítli jít do práce
kapitán Berkovec nepotrestal. AlespoÀ ne
okamÏitû. Jako zku‰en˘ vychovatel poãkal
do konce listopadu a pak si tyto odpûraãe
práce nechal zavolat do kanceláfie a udûlil
jim 30 dnÛ pobytu na zvlá‰tním oddûlení.
Srozumitelnû fieãeno, nechal je zavfiít do
korekce pfies Vánoce.
 ·tûdr˘ den roku 1978 jsem tedy nestrávil pfii

Ïlutém moku ‰umáku, kterému vûzÀové
pfiátelsky fiíkali pivínko, ãi u smûsi ãaje a
tabáku naz˘vané magorák. ZÛstala mnû
odepfiena i v˘chodonûmecká show Ein
Kessel Buntes, kde s oblibou zpíval nûmecky
boÏsk˘ Kája GottÛ.
 KdyÏ uÏ jsem se pfiipravil na to, Ïe Vánoce
proÏiji v meditaci a vzpomínkách, ‰oupli mi
na celu zfetovan˘ho Karlíka Dostála. Ten
sliboval, Ïe jestli bude pfií‰tí rok venku, Ïe se
nedotkne ani alkoholu. Hezky se to
poslouchalo. Karlík byl smolafi. Se slzami v
oãích mnû líãil, jak utekl z vûzení ke sv˘
Eviãce a kdyÏ si v pfiestávce mezi láskou a
milováním zapli televizi, objevil se tam major
Jirzák a v pofiadu Vefiejná bezpeãnost radí,
hledá, informuje…, ukázal tam jeho
neretu‰ovanou fotografii a oznaãil ho za
zvlá‰tû nebezpeãného zloãince, kter˘ je
patrnû ozbrojen. „…a já v Ïivotû nemûl ani
‰puntovku!“ zapochyboval o kredibilitû
âeskoslovenské televize Karlík.
 Na Hod BoÏí vánoãní jsme mûli asi
dvacetiminutovou vycházku. Jak˘si
Duchoslav se neustále hádal s bachafiem,
Ïe nikde nevidûl pfiedpis, Ïe se vûzeÀ nesmí
smát. Jindy, kdyÏ mûl celu zakoufienou tak,
Ïe by se tam dala hÛl postavit, pfii‰el s teorií,
Ïe mu tam ten koufi fouká nûkdo z ulice.
 Dal‰í velkou postavou byl Nûmec Watzke.
Tomu chybûl malíãek a neustále se hlásil na
o‰etfiovnu. Tentokrát byl z vycházky
vylouãen, protoÏe se bavil. Watzke pro zmûnu
protestoval, Ïe má slabé srdce a Ïe by ho to
bez ãerstvého vzduchu mohlo klepnout.
Jakmile byl vrácen na celu, okamÏitû vlezl do
okna a jako z nádraÏního rozhlasu poÏádal
ostatní vûznû, aby se chovali na vycházce
slu‰nû a ukáznûnû a hlavnû spolu nehovofiili.
 Po vánocích jsme tedy, jak se fiíkalo vyfárali.
Dostali jsme se v‰ak do toho nejlep‰ího.
Berkovec provádûl povánoãní normalizaci.
Jedním z hlavních opatfiení byl zákaz televize.

Energetick˘ stupeÀ patnáct
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Financial

1 CDN $ 21,26 Kã
1 EURO 29,09 Kã
100 Sk 76,51 Kã
1 US $ 24,62 Kã
âSOB- 8. 12é. 2005

Kursovní lístek
100 Kã 4,84 CDN $
100 SK 3,71 CDN $
1 CDN $ 20,66 Kã
1 CDN $ 26,95 SK
1 US $ 1,18 CDN $
1 EUR 1,40 CDN $
Toronto Star  - 8. 12. 2005

 FINE FOOD EMPORIUM

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

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

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809

Veselé vánoce a v‰e nejlep‰í
v roce 2006

pfieje

Otevfieno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00. Sobota: 7:30-18:00. Nedûle: 10:00-16:00

Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.,  TORONTO, ONT. M6J 1E4

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

pfieje ãtenáfiÛm Satellitu
pfiíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2006

Îádn˘ Kessel, ani Vondráãková. VûzÀové
chodili smutnû z cely do cely. Silvín bude bez
televize a kapitán byl neoblomn˘. Zbylé
‰umáky od vánoc zhofikly jako skuteãné
pivo.
 Teprve 30. prosince zmínûného roku svitla
nadûje. Na Silvestra se uskuteãní velk˘
‰achov˘ turnaj a jen v pfiípadû vítûzství bude
zru‰eno pro vybrané vûznû embargo na
televizi.
 Nûjak˘m nedopatfiením jsem se dostal i do
druÏstva, které se mûlo pokusit o zázrak.
Hlavním rozhodãím byl mezinárodní ‰achov˘
mistr Bradáã. Favorizovan˘m t˘mem byl II.
úsek (·kodovka), kde nûktefií odsouzení jiÏ
deset, patnáct let neznali jinou kratochvíli
neÏ hru v ‰achy.
 Utkání se konalo v krásné barokní kapli,
která slouÏila jako tûlocviãna. První dvû partie
jsem prohrál, dokonce beznadûjnû rychle.
Chtûlo se mi spát a ke v‰emu na záchod.
Pfiesto na‰e muÏstvo postoupilo do finále
právû proti ·kodovce.
 Pfied finálov˘m zápasem nastala krátká
pfiestávka. VyuÏil jsem toho a jestli to bylo
tím, Ïe na toaletû byl ãerstv˘ jarní vzduch z
venku nebo jestli to bylo tím, Ïe jsem poprvé
po del‰í dobû uvidûl z chodby trochu více do
svûta a to mne probudilo, nevím, ale vrátil
jsem se do tûlocviãny jako pod vlivem
dopingu. Zcela vymûnûn˘. Mezitím se zaãalo
taktizovat. Bylo rozhodnuto, Ïe já to stejnak
prohraju, takÏe budu hrát proti tomu
nejlep‰ímu ze ·kodovky, kter˘ snad
prohrával jen s Bradáãem, ale ten dûlal
rozhodãího. Neprotestoval jsem. Kapitán
Berkovec s nehybnou tváfií mnû stál za zády
a já hrál tu‰ím s ãern˘mi figurami. Hned v
úvodu jsem obûtoval pû‰ce, abych se dostal
na úhlopfiíãku, která smûfiovala k bílému králi
po ro‰ádû. Mûl jsem snad nûjaké vnuknutí,
Ïe tuto úhlopfiíãku nesmím pustit. Soupefi
zatím manévroval na dámském kfiídle. Pfii‰el
jsem o první figuru, ale úhlopfiíãku jsem drÏel.
Mezitím uÏ se skonãila první partie a my jsme
je‰tû ani nebyli ve stfiední hfie. Hra se ponûkud
zjednodu‰ovala v mÛj neprospûch. Materiální
pfievaha soupefie vzrÛstala. Teì jiÏ jsem se
soustfiedil na úhlopfiíãku naplno. Zatímco
soupefi vybíral jednu moji figurku za druhou,
jako houbafi hfiíbky, mnû se podafiilo posilnit
úhlopfiíãku královnou.
 Skonãila se dal‰í partie nerozhodnû, stav
utkání byl 2:2. ZÛstali jsme pouze my dva.
Ostatní jiÏ sledovali pouze na‰i ‰achovnici.
V ten okamÏik jsem se rozhodl obûtovat i
královnu. Najednou nastal ‰um a diskuse a
pak se mÛj soupefi vzdal. Nemohl odvrátit
mat vûÏí a pfies úhlopfiíãku ho blokoval mÛj
stfielec. Pfiítel Macháãek se obrátil na kapitána
Berkovce s poznámkou: „Takovej ‰achista
nepatfií na díru!“ Ten se usmál jako veverka
a zru‰il pro vybrané vûznû zákaz televize.
 ¤ekl jsem pro vybrané vûznû, v mé situaci
zÛstal Silvín bez Kesslu a Kessel beze mne.
Za to jsem mohl nad ‰umákovou pûnou v
cele pozoroval zázraãn˘ úkaz, jak se obloha
zatáhla a zaãalo pr‰et. Dé‰È se pomalu
mûnil v sníh. Nejprve v jakousi cachtu, pak
se vûzeÀsk˘ dvÛr rozjasnil bíl˘m potahem,
jako by tam nûkdo ustlal. O pÛlnoci se zazáfiil
ledem jedin˘ strom na dvofie a pak se zaãal
zabalovat do snûhu. Dolehly hlasy zvonÛ a

svûtla raket. To bylo znamení, Ïe rok 1979
dorazil i na Bory. Neskr˘vaná radost mnoha
muklÛ a v˘kfiiky: „Letos…, za pár…!“
 Podafiilo se mi zachránit na ãasné ranní
hodiny zbytky cejlonského ãaje Earl Grey,
krásnû hofikého. Nûkdy i ten nejlep‰í ãaj
skonãil jako neuvûfiitelnû sladk˘ hust˘
magorák, po kterém bylo stejnû blbû jako po
‰patném chlastu.
 Po novoroãním obûdû pfii‰el povinn˘ poslech
projevu dr. Gustáva Husáka. Oznámil, Ïe
na‰e ekonomika nemá sebemen‰í problémy
a Ïe produktivita práce, obzvlá‰tû v
chemickém prÛmyslu se zv˘‰ila o
obdivuhodn˘ch devût procent. Odsoudil
samozvance, ktefií tvrdí, Ïe na‰e kultura není
na patfiiãné úrovni a pochválil skvûlé Dietlovy
seriály o prodavaãce a ‰pitálu. I dnes by
nejedno oko zaslzelo. V‰ak seriály bûÏí v
televizi dodnes.
 Ve veãerních televizních novinách nám to
je‰tû jednou zopakovali, ale pak pfii‰la ta
magická vûta: Energetick˘ stupeÀ patnáct!
 Nikdo z nás netu‰il, Ïe je to píseÀ o svobodû,
Ïe dny hnûvu pfii‰ly na Gustáva Husáka za
jeho projevy, na kapitána Berkovce za jeho
normalizaãní opatfiení, na národní podnik
PRECIÓZA za nelidské vykofiisÈování vûzÀÛ.
 Toho veãera pro nedostatek elektrické
energie pfiestaly fungovat ru‰iãky a éterem
znûly protest songy Karla Kryla. ·ílenci u
magnetofonÛ kotouãov˘ch i kazetov˘ch
nahrávali po celá odpoledne i veãery. Z
mládeÏe ‰kolou povinné se stala mládeÏ
‰kolou nepovinná. Ba i dûlníkÛm v men‰ích
fabriãkách i velk˘ch závodech se naskytlo
neãekané volno. Televize i s Dietlov˘mi
seriály zmlkla. Druh˘ program se odmlãel
zcela, první vysílal dvû hodiny. Lid nebyl více
oblbován.
 A vûzÀové? Ti mûli jedenáct hodin povinného
spánku. KdyÏ ráno pfii‰el podporuãík Piroch
do cely, vyvalil se na nûj d˘m z noãních
politick˘ch seancí, jako z kanceláfií na ÚV
KSâ. MuÏ s v˘loÏkami nechtûl ztratit autoritu
a v˘hruÏnû zasyãel: „Mládenci, jak chcete…!“
A ten den byl místo dvou filmÛ pouze film
jeden. Za to v‰ak skvûl˘. Dodnes si ho
pamatuji, AfoÀovo zmoudfiení. Ani vûzeÀsk˘
cenzor v tom zmatku nestaãil vystfiíhat
v‰echny erotické scény jednoÀadrov˘ch
filmÛ.
 Televizní noviny, které informovaly, jak
pracující hrdinnû vzdorují pfiírodû byly
nepovinné, pfiesto vûzÀové ãekaly na jeden
okamÏik, kter˘ existoval na závûr zpráv. V
okamÏiku, kdy hlasatelka ohlásila: „Zítra bude
po celém území energetick˘ stupeÀ patnáct!“
ozval se hurónsk˘ fiev, proti kterému nad‰ení
pfii brance vstfielené v Sazka Arénû na MS
bylo pouze lehké ‰umûní jarního vánku.
 JenÏe kaÏdá pohádka jednou konãí. I v roce
1979 se kolem 10. ledna oteplilo. V televizních
novinách hlasatelka oznámila na druh˘ den
„Energetick˘ stupeÀ devût!“
 Ráno nás probudil budíãek a národní podnik
PRECIÓZA zaãal opût pracovat. V televizi
se objevily Dietlovy seriály a Gustáv Husák
vyrazil na státní náv‰tûvy, které jsme my
museli od sedmi veãer povinnû sledovat v
Televizních novinách. Karel Kryl s kytarou
se marnû pokou‰el pfiefivat ru‰iãky. Vlastnû
ne tak marnû, jak pravil tehdy kolega

Macháãek: „NevydrÏeli to dlouho!“ a skuteãnû
za deset let a deset mûsícÛ bylo po nich.
 Co popfiát k VánocÛm: Energetick˘ stupeÀ
patnáct! - Maximálnû dvû hodiny televize
dennû, bez pfiihloupl˘ch seriálÛ a soap oper.
Jedenáct hodin povinného spánku. Vítûzství
ve v‰ech dopfiedu prohran˘ch bitvách, nejen
‰achov˘ch. Abyste nemuseli do práce a mûli
ãas na své známé. Nic si nedûlejte z toho,
kdyÏ budete mít místo dvou filmÛ pouze
jeden. ZáleÏí víc na kvalitû neÏ na kvantitû.
Pokud se zamyslíte v tichu nad smyslem
Vánoc, tak je to nûkdy smysluplnûj‰í neÏ
pfieÏírání se u plného stolu.
 Vlastnû mnû to tehdy kapitán Berkovec
docela pûknû zafiídil.

 Ale‰ Bfiezina
 ***
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Nocturna se Swing Noir
Nocturna na Masaryktownu ukonãila leto‰ní roãník swingov˘m
rytmem skupiny Swing Noir Georga Grosmana. Pozorn˘m
posluchaãÛm a obdivovatelÛm Grosmanova koncertování
zajisté neu‰lo, Ïe si pokaÏdé pfiivede na scénu nové hosty.

Tentokráte pfiekvapením ne‰etfiil a pfiivedl hosty hned tfii:
nûÏnou pianistku Ashley Wey a dva nûco málo pfies ãtyfiicet
vyhlíÏející jazzmany - perfektního houslistu Jonathana Markse
a stejnû tak perfektního akordeonistu Fabrice Siccu. Na první
pohled se mohlo jevit, Ïe kfiehká Ashley bude snad za
zku‰en˘mi interprety pokulhávat, ale nebylo tomu tak. Na
obliãeji se jí zraãila plná soustfiedûnost na ãtyfidob˘ rytmus

jazzu ãi tfiídob˘ valãíkov˘. V‰ichni mile pfiekvapili. Veãer se
vÛbec ubíral francouzsk˘mi melodiemi. Byly pfiíjemné a
mnoh˘ch z nás se dot˘kaly pfiímo sentimentálnû. Nocturnov˘
veãer to byl v leto‰ním roce poslední. Tím prvním v pfií‰tím
roce bude vzpomínka na Mozarta, o nûmÏ si budeme
tentokráte i povídat, v nedûli 22. ledna. A vûfiím, Ïe zase ve
vyprodaném sále. Jak uÏ b˘vá na nedûlních odpoledních s
hudbou zvykem.

 Foto a text: Vûra Kohoutová
***

Jiří Grosman a jeho hosté

Masarykova doplÀovací ‰kola

V sobotu 10. prosince nav‰tívil Masarykovu doplÀovací
‰kolu Mikulá‰. Dûti ho pfiivítaly básniãkami a koledami.
Díky dûtem a rodiãÛm za pfiípravu besídky a Masarykovu
ústavu, Sokolu, faráfii ·vorãíkovi a A. Bfiezinovi za podporu
a pfiízeÀ. Vyuãováni bude pokraãovat 14. ledna 2006.

Jana Chaloupková

Chvilka s Alexou a jejími dûtmi
Cestu k Alexe jsem nena‰la sama, pomohla mi náhoda.
Dostal se mi do ruky torontsk˘ deník Metro, z jehoÏ stránek
se na mû usmívala mladá Ïena. Pfiipadala mi jako moje dávná
známá, mûla jsem z pohledu na fotografii velice dobr˘ dojem.
Ov‰emÏe, to jméno, které by mohl tûÏko vyslovit anglicky a
jinak mluvící ãlovûk, Trávníãková… Sochafika je âe‰ka. Tfii
roky je fieditelkou organizace Blind Kids Art. Velice zajímavá
práce - v charitativní organizaci uãí slepé dûti a dûti s oãními
vadami tvofiit. V˘tvarnou prací jim otvírá nové, pro nû dosud
neobjevené obzory a rozmûry Ïivota. Zdá se zcela nemoÏné,
aby se slepé dítû umûlo vyjádfiit socháním ãi modelováním.
Jak pochopí trojrozmûrnost? Jak mÛÏe vnímat svût prostoru,

barev, perspektivy? Sama si na ty otázky neumím docela
odpovûdût. Malífi ·tefan Galvánek tvrdí, Ïe barvy vyzafiují
urãité teplo, a kaÏdá barva teplo jiné intenzity, a to mohou
slepé dûti pociÈovat a tedy tak i odli‰ovat barvy. Alexa, která
jde za u‰lechtil˘m cílem své práce ãi poslání naprosto
cílevûdomû, upevÀuje kontakty s umûlci a pedagogy
umûleck˘ch ‰kol. Nûktefií jsou tak pfiímo zainteresovaní do
této aktivity, a tak mohou garantovat nejen vysokou úroveÀ
jejího v˘ukového programu, ale i jeho trval˘ rozvoj. „Na‰ím

cílem je smazat hranici oddûlující slepé a zrakovû postiÏené
dûti od jejich vidoucích vrstevníkÛ a umoÏnit na‰im studentÛm
pfiístup k potenciální kariéfie,“ upfiesnila Alexa na nedávném
setkání pfiíznivcÛ a pfiímo zainteresovan˘ch a ãlenÛ ‰kolské
komise, jinak také byznysmenÛ a profesionálních v˘tvarníkÛ,
které se uskuteãnilo 10. prosince v Latitude 44 Gallery v
Torontû. Mezi pfiítomn˘mi byl mj. i sochafi a klenotník Mark
Raynes Roberts, k jehoÏ klientÛm náleÏí i Nelson Mandela ãi
Rodriguez Cup a Ze’ev Seltzer, izraelsk˘ sochafi a profesor
na University of Toronto, ktefií jsou souãasnû i aktivisty této
charitativní organizace.
 ReportáÏ o tom, jak probíhá v˘uka a v˘tvarná práce s dûtmi
pfiineseme v nûkterém z budoucích ãísel novin. Není ale od
vûci se zamyslet, zda je moÏné individuálnû tuto aktivitu
podpofiit. Nav‰tivte webovou stránku a seznamte se blíÏe s
posláním této ‰koly. Tfieba najdete i zpÛsob vlastní pomoci.
 www.komtessa.ca/BlindKidsMainPage.htm..
Send a cheque to: Blind Kids Art, #222, 15 Adrian Avenue,
Toronto, ON M6N 5G4; Transfer your tax deductible donation
to: Blind Kids Art; RBC, Royal Bank Plaza; 200 Bay Street;
Toronto, ON M5J 2J5; Account No: 136 33 99; Transit/Branch
No: 00002; Institution No: 003

Text a foto: V. Kohoutová

Alexa Trávníčková
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Veselé Vánoce a vše nejlepší v roce

2006

přeje krajanům v Kanadě

a přátelům v České republice

NATIONAL

SOUND

of CANADA

Paul Jílek
Manager
s rodinou

615 QUEEN STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO

TELEFON: (416) 703-1939

Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce  2006

pfieje

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

M. Gabánková a J. Drapell:
Dvojí malífiské vidûní svûta

Obû v˘stavy byly zahájeny v Torontu ve stejn˘
den: 3. prosince 2005, Maria Gabánková (s
Lorne Toewsem) v Galerii Loop (1174 Queen
St. W.) a Josef Drapell v Moore Gallery (80
Spadina Ave. 4. patro), jen pár kilometrÛ od
sebe ve stfiedu Toronta. Dvû v˘stavy, dvû vidûní
svûta. Gabánková svou v˘stavu nazvala
Between Word and Flesh (Mezi slovem a tûlem).
 Její vidûní svûta je poznamenáno událostí v
mládí. Bylo jí 24 let. Její svût se zhroutil. V
okamÏiku nejãernûj‰ího zoufalství nalezla a
pfiijala JeÏí‰e. Víra se stala vÛdãí inspirací jejího
Ïivota. Vidíme ji ve dvou portrétech Deanny,
Peace a Prayer, i v pozoruhodném obraze
Waiting for a Miracle (âekání na zázrak), ve
kterém zachytila sama sebe, svého manÏela
Ale‰e Bfiezinu a krásného chlapce Martínka
Zná‰ika. Vidíme ji i v koláÏi maleb zhotoven˘ch
ve Florencii podle voskov˘ch modelÛ z 18. a 19.
století, instalovan˘ch do tvaru kfiíÏe.
 Jinou mocnou inspirací její tvorby je strach. V
obrazech (jeden z nich i nese jméno Fear/
Resisting Fear - Strach/Odporování strachu)
Gabánková zpodobnila zmrzaãené dûsivé
obliãeje, pfiipomínající snad nejvíc Goyu, lebka
pÛl prasete a pÛl ãlovûka a mezi lebkami ruce v
obranné pozici, odstrkující naléhající hrÛzu.
 Gabánková (profesorka na Ontario College of
Art & Design) je pravdûpodobnû nejznámûj‰í
jako portrétista. Mezi její nejznámûj‰í práce v
tomto oboru patfií portréty Josefa ·kvoreckého,
Gordona Skillinga, Karla Kryla a b˘valého
kanadského ministra zemûdûlství Charlese
Mayera, jehoÏ portrét byl minul˘ mûsíc instalován
v Hale slávy kanadského zemûdûlství. Co ji
pfiitahuje k portrétní tvorbû? Gabánková fiíká:
 “Jedineãnost kaÏdé bytosti pfiedstavuje
bájeãnou v˘zvu, v˘zvu, která pro mne jde
mnohem dál neÏ pokus o zachycení podoby.
SloÏitost a tajuplnost lidské bytosti je jádrem mé
portrétní tvorby.”
 Posledních deset let se Gabánková soustfieìuje
na lidské tûlo vÛbec. V zahajovacím projevu pfii
otevfiení v˘stavy pod názvem The Body Broken:
A Decade of Paintings by Maria Gabánková v

Odpovûì na otevfien˘ dopis
Reagujeme na otevfien˘ dopis hercÛ Zdeny Novotné a
Tomá‰e Ma‰ka, uvefiejnûn˘ v ã.20 Nového domova ze
dne 21.listopadu a v ã.23 Satellitu ze dne 1. prosince.

Úmyslem pfii pozvání hercÛ s pfiedstavením tfií
jednoaktovek A. P. âechova „Námluvy, Medvûd a Slza“
bylo navázat na tradici obãasn˘ch zájezdÛ Nového
divadla do Ottawy pfied mnoha lety, je‰tû za vedení
manÏelÛ âulíkov˘ch a Adolfa Tomana.

Na pfiedstavení 12. listopadu pfii‰lo 43 divákÛ, kter˘m
se pfiedstavení velmi líbilo a i po pfiedstavení podûkovali
hercÛm v pfiátelsk˘ch rozhovorech. Lze jen litovat, Ïe
nepfii‰lo více divákÛ.

Naprosto myln˘ je ale názor, Ïe pfiedstavení nebylo
propagováno. Bylo oznámeno v „Ottawském
zpravodaji“, nejen textem, ale i v˘raznû graficky. RovnûÏ
tak informace byla rozeslána na v‰echny dostupné
internetové adresy.

Náv‰tûvnost se stárnoucí populací je ov‰em problém, i
kdyÏ napfi. na pfiedstavení praÏské skupiny Olympic byl
sál naplnûn asi 200 diváky, vesmûs mlad‰ími posluchaãi.
Zamûstnanci âeského a Slovenského velvyslanectví
jsou vÏdy srdeãnû vítáni. V tomto pfiípadû zástupci
Slovenského velvyslanectví na pfiedstavení byli,
elektronická informace na âeské velvyslanectví nûkde
ale zapadla a pro pfií‰tû to bude napraveno.

Je‰tû vût‰ím zklamáním bylo, Ïe na pfiedchozí
vystoupení vynikajícího ãeského herce Jaroslava Du‰ka,
které se konalo 6. záfií, pfii‰lo je‰tû ménû lidí neÏ na
pfiedstavení jednoaktovek A. P. âechova.

V interview s Jaroslavem Du‰kem v ã. 18 Satellitu z 22.
záfií, na otázku „Kdy byl kontakt s publikem nejlep‰í?“,
Jaroslav Du‰ek odpovûdûl: „JiÏ první vystoupení v
Ottawû bylo velice krásné.  Lidi okamÏitû reagovali, tam
to byl spí‰ rozhovor...“

Jsme rádi, Ïe pan Du‰ek nám neposlal otevfien˘ dopis,
ale Ïe i pfies men‰í úãast, reakci ottawsk˘ch divákÛ
ocenil a nevyãítal nám, Ïe sál nebyl naplnûn tak, jak je na
to zvykl˘ z Prahy.

 V˘bor ottawské odboãky âSSK

únoru 2005 Adrienne Dengerink Chaplin fiekla:
“Práce na této v˘stavû pfiedstavují deset rokÛ
tvorby Marie Gabánkové zamûfiené na lidské
tûlo v rÛzn˘ch dimenzích: fyzické, biologické,
existenciální, politické a spirituální....Robustní v
rozmûrech, stylu i tématicky, umûní Marie
Gabánkové není pro ustra‰ence.” Rozhodnû
není. Stejnû rozhodnû umûní Marie Gabánkové
pfieÏije dne‰ek.
 Nedovedu si dost dobfie pfiedstavit dva malífie s
rozdílnûj‰ím stylem neÏ Marii Gabánkovou a
Josefa Drapella. JestliÏe Gabánková maluje
tváfie a postavy v dokonal˘ch i zmrzaãen˘ch
formách a zná hrÛzu strachu i poÏehnání víry,
obrazy Josefa Drapella uchvátí svou
monumentálností a jak˘msi kosmick˘m klidem
(pfii pohledu na nû jsem si pfiipomnûl NezvalÛv
ver‰: Ïivot je vûãn˘ klid). Jsou vystaveny (pod
názvem “Indelible Images - 35-year
Retrospective 1970-2005”) v Moore Gallery od
3. do 23. prosince 2005.
 Drapell pfii‰el do Kanady v r. 1970 - nem˘lím-li
se z Francie - jiÏ jako kriticky uznávan˘ malífi a
usadil se v Torontu. Brzy objevil Georgian Bay,
koupil si chatu a spfiátelil se s Indiány. Do té míry,
Ïe ho pfiátelsky obviÀují, Ïe jim ukradl západ
slunce (jeden takov˘ západ slunce je zachycen
- v Drapellovû interpretaci - v obrazu Manitou)
 Jak vidí jeho dílo kritici? Jerald Webster o nûm
napsal v eseji Olympus: Modernizmus mûl
nûkolik mistrÛ od doby Maneta. Mnozí ukázali
pfiíslib, ale po tfii hubená post-modernistická
desetiletí pouze jeden se ukázal mistrem: Joseph
Drapell. Mûl jsem velké potíÏe porozumût jeho
umûní .. ale dnes - bez jak˘chkoliv pochyb - jsem
pochopil, Ïe Drapell nejhloubûji doloval v
malífisk˘ch odkazech od Rafaela ãi Velasqueze
k Piccasovi a Mirovi... Je úÏasné dívat se na
naprosto moderní obrazy, které nám souãasnû
dávají pocit, Ïe kresba, barva, prostor a hlubok˘
smysl lidského ducha se spojují zpÛsobem, kter˘
vidíme na obrazech velk˘ch renezanãních malífiÛ,
jako je tomu v obrazech Drapellov˘ch... Jakkoliv
obtíÏné je pro mne Drapellovo umûní, mé oãi,
moje srdce a mÛj intelekt mi fiíkají, Ïe Drapell je
jedním z nejvût‰ích mistrÛ od ãasÛ Giottov˘ch..”

 Josef âermák
 ***

âechovovy komedie
V hale Riverside Maples v St.Jacobs za podpory
odboãky ãs.sdruÏení Kitchener-Waterloo-Guelph
mistrnû pfiedvedli herci Nového divadla v Torontû
tfii âechovovy aktovky” Medvûd, Námluvy a Slza.
Mûli jsme radost, Ïe úãinkoval také Bohou‰ Máca,
kterého jsme na jevi‰ti dlouho nevidûli.  V‰ichni
úãinkující nás sv˘m podáním potû‰ili a pobavili.
Dûkujeme.

Za odboãku jednatelka A.K-S.
***
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V‰e nejlep‰í v roce 2006 pfieje
Medical and relaxation treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT, MASc.
at

Také nabízíme Homeopatii, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki, Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail michale@sympatico.ca

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

·Èastné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû spokojenosti v roce 2006

pfieje

Veselé Vánoce a 
mnoho štěstí v novém roce 

Srdečně děkujeme 
našim zákazníkům 
za důvěru v převozu 
jejich pokladů 
a těšíme se 
na další 
spolupráci!

Trans-Com Transport (TCT) Ltd. 1260 Kamato Road, Mississauga, ON, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

Vám všem přeje 
Jerry Formánek a všichni 
zaměstnanci TCT 
(Trans-Com Transport). 

 Vánoãní leporelo
 Snad mám k tomu dÛvod jeden, snad nûkolik a moÏná, Ïe v‰echny jsou chabé, ‰patné,
nespravedlivé. Vánoce uÏ pro mne nejsou tím, co dfiív. Rozhodnû ne tím, co velmi
dávno. Snad je to vlivem komercionalizace tûchto kfiesÈansk˘ch svátkÛ. Snad vûkem.
Snad pohodlností a nechutí nav‰tûvovat ohromná stfiediska bohaté nabídky lecãehos.
Snad je ta zmûna nátury a letory jen moje vina.
 Nicménû, nezbylo nám neÏ se vydat do jednoho z tûch bohatû zásoben˘ch míst,
nabízejících kromû absolutních zbyteãností i nûco uÏiteãného. Ov‰em, Ïe jsme tam
nebyli sami. V‰ude davy, frmol. Kreditní karty dopfiávající jejich drÏitelÛm pocit boháãÛ.
Místo jsme opustili dost rychle. Setmûlo se uÏ a rozhodli jsme se pro obvyklou
procházku podél Pacifiku. Tu mám právû za tmy nejradûji. Na temném nebi hvûzdy, v
okolních obydlích rozzáfiená svûtla, na hladinû jejich odraz. Procházka konãí u pláÏe
Dundarave a v tom místû kaÏd˘ rok firmy men‰í i vût‰í nechají si nainstalovat fiadu stejnû
velik˘ch vánoãních stromkÛ. Ty jsou plny ozdob a elektrick˘ch svíãek. Letos objevila
se na nich novinka, svíãiãky v podobû malinkat˘ch ‰i‰ek. V barvû modré, zelené,
ãervené. Pûkná to podívaná. JenÏe ... valná vût‰ina tûchto stromeãkÛ instalovan˘ch
pár krokÛ od vod oceánu ozdobena byla právû touto leto‰ní novinkou. Nádhera. A pfiece
... dva nebo tfii stromeãky ozáfieny byly klasick˘mi Ïároviãkami, které vrhaly mûkké Ïluté
svûtlo na vûtve a ozdoby a které dodávaly podívané pÛvab jakési pfiirozenosti. To svûtlo
bylo mûkké a pfiíjemné.
 Ale o tomto jen tak mimodûk.
 Zajímavûj‰í je, Ïe letos slovo Vánoce, tedy Christmas, objevuje se bezmála stejnû
ãasto jak v dfiívûj‰ích dobách. Ubylo barevn˘ch Season Greetings a Happy Holidays.
Znamená to snad, Ïe tento ná‰ liberálnû demokratick˘ svût, vystaven˘ v posledních
letech v‰elijak˘m ne právû moudr˘m trendÛm, navrací se k normálu? K tradici? Ta
mÛÏe b˘t pro nûkoho smû‰ná, nedÛleÏitá. Ale kdo mÛÏe spravedlivû právû toto
posoudit? Zkusme si pfiedstavit, jak tradiãní Vánoce dostaly by doãista jinou podobu,
prostoupeny tradicemi jin˘mi. Jakoby se jakostní koÀak smíchal s moÏná stejnû
jakostním vínem. Nebo vodkou. Ale ke ‰kodû jeho ojedinûlé chuti.
 Vánoãní svátky dostaly pro mne zvlá‰tní v˘znam. Není to prvnû, kdy se o tom zmiÀuji.
âtenáfi snad promine. Pod stromeãkem pfiesnû pfied dvûma roky, na ·tûdr˘ veãer,
nebylo u nás dárkÛ. U stromeãku jsem nebyl ani já, ani Ïena a ani syn.
 Veãer byl pûkn˘ a bez mraãen. Do ‰tûdroveãerní noci dívali jsme se z pokoje intenzivní
péãe. Ocitl jsem se na poãátku moÏná druhé etapy svého Ïivota. Tehdy (a vlastnû i nyní)
pomyslel jsem na v‰echny neblahosti moderního svûta, spûchu, technologie. Ale jinak.
S díky. S pfiipomínkou rãení, Ïe kaÏdá mince má dvû strany.
 Svût pln˘ protikladÛ… moÏná, Ïe právû ty udrÏují jej v rovnováze.
 Procházka kolem Pacifiku je pûkná. Hlavnû kdyÏ je obloha ãistá a svítí mûsíc. Ale jeho
vodní spousta mi pfiipomnûla to, co tady v Kanadû je neuskuteãnitelné. Vzpomnûl jsem
na ohromné kádû s Ïiv˘mi kapry, které jsem po léta kupoval a v síÈovce nosil domÛ. A
vypou‰tûl je do vody ve vanû a sledoval posledních pár dnÛ jejich Ïivota. Nûkolik let
nebyl jsem schopen vystfiídat otce v té smutné akci, kdy dopoledne na ·tûdr˘ den ranou
kladiva ãi dvûma ukonãil Ïivot nic netu‰ícího ‰upináãe.
 ·li jsme (já a moje Ïena) zvolna po bfiehu, vraceli se k zaparkovanému automobilu. A
nevûdûl jsem docela jasnû, proã právû na ty kapry, doÏívající svÛj Ïivot v na‰í koupelnû,
jsem si vzpomnûl.
 V jednom místû, kdesi v polovinû cesty, zavanula z okolních pfiíbytkÛ ona velice
pfiíjemná vÛnû hofiícího krbu a mísila se s prosincov˘m vzduchem, s vlhkostí dodávanou
oceánem. Zpomalil jsem, abych co nejdéle mohl se pokochat tou vÛní, stejnû jako
vzpomínkou. Na dávnou minulost, mládí, ale i na ten v˘znamn˘ ·tûdr˘ den pfied dvûma
roky.
 Ano, Ïivot ãlovûka není vlastnû nic nezajímavého.
 A snad právû Vánoce jsou tím nejvhodnûj‰ím ãasem, kdy si to mÛÏeme uvûdomit ...

Vladimír Cícha - Vancouver
***

MÛÏete volat kamkoliv

do âeské republiky

za pouh˘ch 0,05 dol./min.

na Slovensko

za pouh˘ch 0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050
100 Adelaide St. W.  Suite 1303,

Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

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

MARIA GABÁNKOVÁ
Between Word and Flesh

V˘stava potrvá do 24. prosince 2005
Otevfieno: Stfieda-sobota 13-17, nedûle 13-16.

Loop Gallery
1174 Queen St. W, Toronto

TEL.: (416) 516-2581 nebo (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net nebo www.loopgallery.ca
e-mail: gabankova@paintinggallery.net nebo loopgallery@primus.ca

Jak pfieÏít Advent
Od Svátku Du‰iãek ãi Halloweenu jsem sly‰el, ãetl v emailech od sv˘ch znám˘ch
aspoÀ dvacetkrát sousloví bláznivé, ‰ílené, horeãnaté Vánoce. Ani jednou nebyla
fieãena ãi napsána pravdivûj‰í formulace téhoÏ stavu jako ‘já se z toho Adventu
zblázním, ‰ílím ãi mám nákupní horeãku’. Je to snad typické, anebo zákonité, Ïe
konzumní nadbytek zkazí v‰ecko? Na jafie budu mít ‰edesát let, a proÏil jsem v pojetí
Vánoc ãtyfii zcela odli‰né etapy:
 1. Coby pováleãné dítû jsem prahnul po
Vánocích a zvlá‰tû ·tûdrém dnu, po
opulentní veãefii s bramborov˘m salátem,
smaÏen˘m kaprem a sladk˘mi pochoutkami
vãetnû nevídaného ovoce, mandarinek,
pomeranãÛ a vla‰sk˘ch a bursk˘ch ofiechÛ.
Pfied veãefií jsme zpívali koledy, str˘c i teta
mûli sólové hlasy, mÛj otec zpíval druh˘
hlas, maminka bfiinkala na klavír melodii a
dûdeãek vedl sbor - rukama udával takt
vehementnûji ãím více varonky vypil. U
jídla se nepfiestávalo mluvit, coÏ bylo
dÛvodem mnoha poplachÛ se zaskoãenou
rybí kostí v krku, ale nikdo se nezhroutil,
jenom zakuckal a nûkolik ran do zad
zachránilo ‰tûdroveãerní idylu v na‰í rodinû.
Po veãefii jsme v‰ichni lili olovo, pou‰tûli
lodiãky ze skofiápek, krájeli jablka a to
v‰ecko, co se ãte v Babiãce od BoÏeny
Nûmcové. Pod stromeãkem bylo
pfiekvapení - doma pletené rukavice a
ãepice s bambulkou, nûkdy svetr ze surové
ovãí vlny, kter˘ dûsnû Ïral a hfiál. Nikdy
nezapomenu ty lyÏe z páté ruky (bez hran
a s papuãov˘m vázáním) a tyãky mi
ustrouhal otec z vrbov˘ch vûtví a ztvrdil
‰piãku opálením konce tyãky v ohni a
obrou‰ením.
 2. V polovinû ‰edesát˘ch let na nás padnul
chtiv˘ konzumerismus v tehdej‰ím
omezeném dostatku - jídlo uÏ nebylo tak
dobré, anebo bylo, ale bylo ho mnohem
více neÏ zdrávo; bramborov˘ salát plaval v
majonéze, fiízky byly z ryby i vepfiové (pro ty
v na‰í desetiãlenné rodinû, ktefií se zpravidla
dusili kapfiími kostmi), k ovoci po veãefii
pfiibyl ananas a kokos, k cukroví ‰lehaãka,
více se fiíhalo, nûkomu bylo ‰patnû od
Ïaludku, tak se to fiíkalo, i kdyÏ se o pfieÏírání
je‰tû nemluvilo. Pod stromeãek jsem dostal
kuffi íkov˘ gramofon, nûkolik LP
gramodesek, lyÏe s hranami a kandaháry,
lyÏafiské tyãky s aluminiov˘mi krouÏky,
dralonovou vûtrovku, brusle kanady, to ne
v‰echno najednou, ale mûl jsem to
postupnû. Ke kaÏdému dárku jsem se hned
nebo pozdûji dozvûdûl pfiíbûh o frontû, ve
které maminka pfiedmût vystála anebo o
pozornosti, kterou komusi dala, aby cosi
dostala. Babiãka zas pfiidala do zábavy
kolem ‰tûdroveãerního stolu, kde získala
ananas a komu vyfoukla poslední kokosov˘
ofiech pfiímo pod nosem. Byl to blahobyt
vydfien˘ a právû tou dfiinou o získávání vûcí
byl blahodárn˘. Tehdy se po veãefii a
rozdávání dárkÛ sedûlo a vyprávûlo a pak
‰lo na noãní procházku, celá rodina; pravda,
pÛlnoãní m‰e se nekonala, ale ke kostelu
jsme ‰li.
 3. Od pÛle sedmdesát˘ch let zapoãalo u
nás suÏující rozvaÏování, co komu koupit
pod stromeãek, museli jsme vymyslet, ãím
obohatit vánoãní stÛl; jedinou radostí Vánoc,
co si pamatuji, bylo ten vymudrovan˘ dárek
ãi pochoutku vyzískat, vy‰a‰kovat se u nás
doma fiíkalo, ale kdo chtûl (a byl tak trochu
‰tika) to zvládnul. (Jen teì na mne nekfiiãte,
hlavnû ne vy, co nevíte, Ïe jen to vydfiené
má cenu a bez pachtûní je kaÏd˘ zisk
okamÏitû ztrátou; to si pamatujte, kdyÏ se
díváte na malé dûtiãky, jak mlátí fungl novou
hraãkou anebo nechají hraãku hraãkou a
jdou civût na televizi a se sofistikovanou
hraãkou si hraje tatínek s dûdeãkem.) UÏ
jsme doma koledy nezpívali; vÏdy bylo cosi
v televizi, a po chvatném rozdání dárkÛ se
k ní zasedalo. To jsem uÏ byl Ïenat˘ a
málokdo si v‰imnul, kdyÏ jsme ode‰li do
svého a za sv˘m, tfieba ke kostelu na
pÛlnoãní, která nebyla.

 Etapy druhá a tfietí, podle mé zku‰enosti,
pfii‰ly, vznikly anebo spadly rychle: z nouze,
jakou si z dûtství pamatuji, jsme se pfies
limitovan˘ dostatek k otravnému nadbytku
posunuli skokem, aniÏ jsme si na dostatek
uvykli a nauãili se v nûm chodit a uÏ jsme
lítali v nadbytku. Kuffiíkov˘ gramofon jsem
vymûnil za gramofon Grundig, kter˘ hrál o
chlup líp a stál pûtkrát víc a moje sbírka
elpíãek rostla lavinovitû. TotéÏ o mnohém
jiném. Skokem jsem spadnul do
konzumerismu, jako slimák se sunu do
etapy ãtvrté.
 4. UÏ pár let, tedy co synové vystudovali a
kupují si teì co potfiebují za svÛj v˘dûlek, se
adventního nakupování nezúãastÀuji vÛbec
a od svátku mrtv˘ch jsou pro mne
supermarkety hfibitovy nesplniteln˘ch
vánoãních radostí; ani to nezkou‰ejte -
mne v supermarketu nemÛÏete potkat.
Neskromnû tvrdím, Ïe jsem koneãnû dorostl
do umírnûné stfiídmosti, ve které jsem coby
dítû v padesát˘ch letech vlastnû zapoãal
svou avant˘ru s Adventem a Vánocemi.
Dnes není otázkou, co by oko chtûlo a
Ïaludek smlsnul, ale co fakticky nechci.
 Moji dospûlí synové, teì krapet mohovití a
finanãnû okázalí, na mne tímto ãasem útoãí,
co chci pod stromeãek, a já popravdû
odpovídám, Ïe mám v‰e a víc neÏ jsem kdy
chtûl, aÈ pfiijedou na Vánoce domÛ, pobudou
t˘den s námi a dají nám svÛj ãas, pozornost
a zájem, coÏ bude dárek nejkrásnûj‰í.
 Pfied radnicí v Sudbury je od poãátku
listopadu po‰tovní schránka na dopisy
Santa Clausovi. Místní tisk nûkteré ty dopisy
tiskne, a to je proã to své vánoãní vzpomínaní
pí‰u. Nûkteré dûti si od Santa Clause
neÏádají hraãky, ale napfiíklad tatínka, jiné
prosí Santu o pouhou pozornost, dal‰í si
Ïádají více ãasu od sv˘ch rodiãÛ,
pfiíbuzn˘ch. Nezdá se vám, Ïe znaãkové
obleãení, tretky, elektronika a televize do
dûtského pokoje uÏ nejsou to pravé
ofiechové, ale zmr‰enina vánoãní tradice?
 Chápu, Ïe se nouze nedá umûle navrátit a
materiální nedostatky naaranÏovat - leda
formou kalamity, kterou si nikdo rozumn˘
nepfieje. Ale lze nasadit svûrací kazajku
blbé spotfiebû a konzumu v ãase Adventu.
KdyÏ jsem minulé Vánoce dostal od synovy
snoubenky krásn˘ svetr a tento jsem si
oblékl, jak mi slu‰í, vzal jsem dárkyni za
loket a pfiivedl ke svému ‰atníku, kde je
hezky narovnáno ‰est svetrÛ a optal jsem
se, kter˘ mám vyhodit. ¤ekl jsem, Ïe ‰est
svetrÛ je maximum, co potfiebuji (staãily by
mi dva!) a ona, bystrá dívka, fiekla, aÈ jí ty
ostatní svetry pfiedvedu. V‰echny svetry mi
padly jako ulité. „Jsou bájeãné,“ fiekla, a
myslím, Ïe se zamyslila nad pfií‰tím
Adventem.
Vsadím se, Ïe na pfiicházející Vánoce
nedostanu svetr ãi nûco, co nepotfiebuji. A
co potfiebuji si pfiece koupím, kdyÏ to
potfiebuji a neãekám s tím na Vánoce. Já
vím, Ïe tradice podûlovat své milé dárky
o Vánocích je hromsky silná, a Ïe záliba
dárky nakupovat je v konzumerismu je‰tû
silnûj‰í; ale s tím je podle mého v
materiálním nadbytku utrum, to si
zapamatujme. A kdyÏ by se na to konto,
ne-nakupování dárkÛ, poloÏil nûjak˘
nadbyteãn˘ supermarket, komu to vadí?
Ale to je uÏ návrh na novoroãní
pfiedsevzetí...
 Klidn˘ a rozváÏn˘ Advent, klidné Vánoce
pfieji v‰em lidem dobré vÛle a rozumu.

 Ross Firla - Sudbury
 ***

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

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

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

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

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

SK¤ÍTEK
Komediální pfiíbûh souãasné venkovské rodiny,

která se pfiestûhovala za moderním “lep‰ím”
do velkomûsta a zakou‰í kouzla, nástrahy

a strasti nového Ïivota, vãetnû promûn v lidsk˘ch
vztazích, které zbûsil˘ spûch mûsta a jeho zvykÛ

pfiená‰í. Eva Holubová a Bolek Polívka jsou hlavními
pfiedstaviteli v této moderní grotesce, která vás zcela

jistû pobaví.

Dále hrají: A.Marhoulová, J.Macháãek,
I.Ch˘lková, J.Kraus, P.âtvrtníãek, T.Hanák,

M.·teindler aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû celoveãerni grotesku

reÏiséra Tomá‰e Vorla

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

Alena’s Hair Design

Unisex Kadeřnictví a holičství

1849 Yonge St., Toronto, Ontario

(Dental Building-Concourse level)

Tel.: 416/481-6570
Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

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

Dr. LUDMILA SCHUCKOVÁ
1849 Yonge St. - Suite 409, (Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Jen happy  end chybûl slovenské
tenisové pohádce k salátové míse

 Krásná tenisová pohádka. To byl leto‰ní roãník
slavného Davisova poháru pro Slováky. Ve svûtové
skupinû této soutûÏe postupnû porazili ·panûlsko,
Nizozemí i Argentinu. V‰echny tûÏké soupefie
shodn˘m v˘sledkem 4:1 a se v‰emi mûli v˘hodu
domácího prostfiedí Národního tenisového centra
v Bratislavû nebo-li Sibamac arény, do jejíhoÏ
útulného prostfiedí se vejdou ãtyfii tisíce divákÛ.
Av‰ak na finále s Chorvatskem, které o prvním
prosincovém víkendu doslova h˘balo cel˘m
Slovenskem, to byla pro domácí fanou‰ky
nefie‰itelná situace. KdyÏ pofiadatelé odeãetli
závazné kvóty vstupenek, na které mûli právo
Chorvati, dále Mezinárodní tenisová federace ITF,
ale také v˘znamní sloven‰tí tenisté v‰ech generací,
do volného prodeje se dostaly na kaÏd˘ den
v‰eho v‰udy ãtyfii stovky lístkÛ… A zájem byl
minimálnû o dvacet tisíc!
 Sibamac aréna tedy praskala ve ‰vech a hnala
své miláãky dopfiedu doslova pfied kaÏd˘m
fift˘nem. Pfied tûmi zvlá‰tû dÛleÏit˘mi boufiliv˘m
skandováním: „Teraz to prijde, teraz to prijde!“
Pozadu v‰ak nezÛstávaly ani hlasivky
chorvatsk˘ch pfiíznivcÛ, ktefií nakonec mûli v hledi‰ti
témûfi poloviãní zastoupení. Byl to pofiádn˘ kotel,
pod kter˘m to ale mohutnû vfielo i v zákulisí. O to
se bohuÏel postaral velmi nadûjn˘ 23let˘ slovensk˘
reprezentant Karol Beck. UÏ pfied zápasem se
stupÀovaly dohady o jeho pozitivním dopingovém
testu, pr˘ ‰lo o koufiení marihuany ve chvílích
oslav po semifinálovém vítûzství nad Argentinou…
Nalosován v‰ak Beck byl, ale pfied úvodní
dvouhrou nehrající kapitán Miloslav Meãífi jeho
nominaci stáhnul, oficiálnû pro zranûní levého
kolene a místo nûho musel do boje poslat Karola
Kuãeru, kter˘ má svÛj v˘konnostní vrchol uÏ dávno
za sebou.
 A nebylo divu, Ïe Kuãera na nejlep‰ího
chorvatského hráãe Ljubiãiãe nestaãil. Prohrál ve
tfiech setech, takÏe situaci prvního dne musel
zachraÀovat Hrbat˘. Skvûlou nátlakovou hrou
udolal Anãiãe, jemuÏ za pfiíznivého stavu 2:0
povolil pouze zisk tfietího setu. Pochopitelnû, Ïe
se Beckova absence opût stala aktuálním tématem
ãíslo jedna! Odpovûdi na otázku, zda její pfiíãinou
není doping a která smûfiovala na nehrajícího
kapitána Meãífie, se na tiskové konferenci
iniciativnû chopil Dominik Hrbat˘ a zdÛraznil: „O
tûchto vûcech nebudeme mluvit, jsme pfiece jedna
parta!“ A ve své sloven‰tinû doslova dodal:
„Myslíte, Ïe bysme boli takí sprostí, Ïe bysme vám
to povedali?“
 Sobotní ãtyfihra vzhledem k Beckovû neúãasti
byla pro Slováky opût nerozlousknuteln˘m
ofií‰kem. Nemohli do ní nastoupit v osvûdãené
sestavû Beck - MertiÀák, která byla úspû‰ná ve
v‰ech tfiech pfiedchozích daviscupov˘ch zápasech.
TakÏe se MertiÀákov˘m partnerem stal Hrbat˘.
Pár Ljubiãiã - Anãiã ‰el od prvních míãÛ dÛraznû
za sv˘m tfiísetov˘m vítûzstvím, tfiebaÏe první a
tfietí set musely rozhodnout aÏ tie breaky.
 Ov‰em nedûlní úvod Slováky opût pokropil Ïivou
vodou. Souboj jedniãek obou celkÛ Hrbatého s
Ljubiãiãem byl prvotfiídním svûtov˘m tenisem, kter˘
Slovensko dozajista zase dlouho neuvidí! Ivan
Ljubiãiã, kter˘ je devát˘m hráãem svûtového
Ïebfiíãku ATP, sázel zásluhou svého dûlového
servisu soupefii jedno esa za druh˘m a udivoval
skvûl˘m bekhendem. Hlavnû hran˘m po lajnû a to
s takov˘m dÛrazem i pfiesností, Ïe málokdo ze
svûtové ‰piãky se mu v tomto úderu mÛÏe rovnat.
Pfiesto pûtisetová bitva nakonec patfiila maximálnû
koncentrovanému Hrbatému. A tak Sibamac

aréna, v ãele s prezidentem Slovenska Ivanem
Ga‰paroviãem, velk˘m sportovním nad‰encem a
b˘val˘m hokejov˘m funkcionáfiem Slovanu
Bratislava, opût boufiila. A doufala, Ïe se v
závûreãné dvouhfie stane zázrak. V ní nehrající
kapitán Meãífi tentokrát místo Kuãery zkusil ‰tûstí
s Michalem MertiÀákem. Ten v‰ak Mario Anãiãovi,
kter˘ na svûtovém Ïebfiíãku figuruje o 143 míst
v˘‰e, dokázal vzdorovat pouze v prvním setu,
kter˘ dovedl alespoÀ do tie breaku.
 „ZaÏili jsme momenty, na které nikdy
nezapomeneme,“ konstatoval smutnû, ale pfiitom
hrdû, nehrající kapitán a nezapomenuteln˘
olympijsk˘ vítûz ze Soulu 1988 Miloslav Meãífi
potom, co jeho t˘m v 94 roãníku legendárního
Davisova poháru podlehl Chorvatsku 2:3. A potom,
co na dvorci skonãilo pûtizápasové drama, které
celkem trvalo 14 hodin a 10 minut! PfiestoÏe
slovenské tenisové pohádce chybûl uÏ jen
happiend, je to pro cel˘ sport Slovenska historick˘
úspûch. A právû v dobû, kdy uplynulo pfiesnû
ãtvrtstoletí od chvíle, co tenisté âeskoslovenska
reprezentovaného Ivanem Lendlem a Tomá‰em
·mídem porazili v praÏském daviscupovém finále
1980 Itálii 4:1. Pochopitelnû, Ïe je‰tû ‰Èastnûj‰í
byli Chorvaté, ktefií se od roku 1900 stali teprve
dvanáctou zemí, jejíÏ nápis byl vyryt na cennou
trofej, která se tradiãnû naz˘vá salátovou mísou.
Jejich nehrající kapitán Niki Piliã, kter˘ v minulosti
tfiikrát (v letech 1988, 1989 a 1993) pfiivedl k
triumfu tenisty Nûmecka, hrdû prohlásil: „Tohle
vítûzství je pro mû daleko cennûj‰í, protoÏe se z
nûho raduje cel˘ ná‰ národ.“
 V˘sledky: Slovensko - Chorvatsko 2:3 (Kuãera
- Ljubiãiã 3:6, 4:6, 3:6, Hrbat˘ - Anãiã 7:6, 6:3, 6:7,
6:4, Hrbat˘, MertiÀák - Ljubiãiã, Anãiã 6:7, 3:6, 6:7,
Hrbat˘ - Ljubiãiã 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4, MertiÀák -
Anãiã 6:7, 3:6, 4:6).

 JAROSLAV KIRCHNER, Bratislava
***

Slovenská hokejová extraliga
31. kolo: Ko‰ice-Slovan 6:4, Îilina-L. Mikulá‰ 2:0,
Poprad-Martin 2:1, Nitra-Skalica 4:2, Trenãín-
Zvolen 3:0.
32. kolo: Slovan-Trenãín 0:2, Zvolen-Nitra 5:4 po
pred., Skalica-Poprad 3:5, Martin-Îilina 1:4, L.
Mikulá‰-Ko‰ice 2:1.
33. kolo: L. Mikulá‰-Slovan 2:5, Ko‰ice-Martin 5:5,
Îilina-Skalica 4:1, Poprad-Zvolen 0:1, Nitra-Trenãín
0:0.
34. kolo: Slovan-Nitra 2:4, Trenãín-Poprad 1:0,
Zvolen-Îilina 3:1, Skalica-Ko‰ice 1:2 po predl.,
Martin-L. Mikulá‰ 3:1.
35. kolo: Martin-Slovan 4:2, L. Mikulá‰-Skalica 1:2,
Ko‰ice-Zvolen 4:1, Îilina-Trenãín 0:2, Poprad-Nitra
4:2.

Tabuºka
1. Poprad 36 82:63 64
2. Nitra 35 102:72 63
3.Trenãín 35 74:51 60
4. Ko‰ice 36 98:81 55
5. Zvolen  35 88:97 51
6. Îilina 35 79:72 51
7. Slovan 36 93:95 50
8. Skalica 35 78:82 45
9. L. Mikulá‰ 35 66:106 29
10. Martin 36 71:112 28

Zemfiel Juraj Szikora
Ze Slovenska pfii‰la zpráva, Ïe ve vûku 58 let
zemfiel b˘val˘ vynikající útoãník Interu Bratislava
Juraj Szikora.

***

Veselé vánoce s filmem přeje
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 Call centre: 1-866-293-8702

VESELÉ VÁNOCE
NA BùÎKÁCH

P¤EJE

Gambrinus liga
15. kolo: Liberec-Zlín 1:0 (1:0) 4220, Brno-
Most 1:0 (0:0) 1880, Sparta-Pfiíbram 1:1 (0:1)
3039, Slovácko-PlzeÀ 1:0 (0:0) 3270, Ostrava-
Slavia 1:3 (1:1) 3737, Bl‰any-Jablonec 1:0
(0:0) 735, Teplice-Olomouc 1:0 (1:0) 1427,
Jihlava-Mladá Boleslav odloÏeno na jaro.
16. kolo:  Olomouc-Jablonec 0:2 (0:0) 3742,
Slavia-Teplice 1:1 (1:1) 5936,  PlzeÀ -Bl‰any
2:0 (0:0) 2977,  Zlín-Ostrava 1:0 (0:0) 3164,
Pfiíbram-Jihlava 2:0 (1:0) 1825, Mladá
Boleslav-Slovácko 1:0 (1:0) 3470, Most-
Sparta 0:3 (0:1) 2612, Liberec-Brno 0:0 4503.

Gambrinus liga po podzimu
1. Liberec 16 10 5 1 26: 11 35
2. Teplice 16 8 6 2 20: 11 30
3. Slavia 16 7 6 3 29: 19 27
4. Pfiíbram 16 6 6 4 23: 17 24
5. Jablonec 16 7 3 6 24: 19 24
6. Boleslav 15 7 3 5 24: 23 24
7. Olomouc 16 7 2 7 22: 25 23
8. Zlín 16 6 4 6 16: 16 22
9. Sparta 16 6 2 8 26: 27 20
10. PlzeÀ 16 5 5 6 17: 18 20
11. Ostrava 16 5 5 6 15: 17 20
12. Jihlava 15 4 5 6 12: 20 17
13. Slovácko 16 3 7 6 15: 19 16
14. Brno 16 3 6 7 17: 21 15
15. Bl‰any 16 3 6 7 14: 27 15
16. Most 16 4 1 11 14: 24 13

CorgoÀ liga
Dohrávané 18. kolo: Artmedia-Inter 7:1,
Dubnica-Banská Bystrica  1:0, RuÏomberok-
Trenãín 1:0, Púchov-Nitra 0:0, Îilina-Trnava
1:0.

CortgoÀ liga po podzimu
1. Artmedia 20 12 4 4 36:19 40
2. Trnava 20 13 1 6 34:18 40
3. RuÏomberok 20 13 1 6 31:17 40
4. Îilina 20 12 1 7 41:25 37
5. Nitra 20 8 4 8 25:26 28
6. Trenãín 20 7 6 7 18:20 27
7. Bystrica 20 8 1 11 21:23 25
8. Dubnica 20 5 6 9 22:29 21
9. Púchov 20 3 4 13 17:39 13
10. Inter 20 3 4 13 14:43 13

âeská extraliga Tipsport
29. kolo: Zlín-Vítkovice 4:2, Tfiinec-Vsetín 2:1,
PlzeÀ-Budûjovice 5:1, Znojmo-Slavia 0:1, Kladno-
Liberec 3:0, Pardubice-Litvínov 2:4, Sparta-K. Vary
6:1. 30. kolo: Budûjovice-Pardubice 2:0, Liberec-
Zlín 3:1, Slavia-PlzeÀ 4:2, Vítkovice-Znojmo 2:4,
Vsetín-Sparta 4:3, Litvínov-Tfiinec 3:2 po prodl., K.
Vary-Kladno 3:1. 31. kolo: Vítkovice-K. Vary 6:2,
Zlín-Slavia 3:5, PlzeÀ-Litvínov 3:1, Znojmo-Liberec
2:5, Kladno-Tfiinec 1:4, Pardubice-Vsetín 3:0,
Sparta-Budûjovice odloÏeno. 32. kolo: Slavia-
Vítkovice 5:3, Tfiinec-Sparta 6:1, Vsetín-Kladno
4:1, Litvínov-Znojmo 2:1 po prodl., Budûjovice-Zlín
0:1, Pardubice-Liberec 2:5, K. Vary-PlzeÀ 2:4. 33.
kolo: Vítkovice-Liberec 4:2, Zlín-K. Vary 4:1,
Pardubice-Sparta 4:3, PlzeÀ-Vsetín 6:1, Znojmo-
Tfiinec 2:1, Kladno-Litvínov 3:2 po prodl., Slavia-
Budûjovice 4:3.

Tabulka
1. Slavia  33 106:59 70
2. Liberec  33 90:57 66
3. Zlín 34 77:57 62
4. Vítkovice  33 89:75 56
5. Tfiinec  33 82:83 47
6. Znojmo  33 62:71 47
7. PlzeÀ  33 78:75 46
8. Pardubice  33 70:77 43
9 Budûjovice  33 66:73 43
10. Kladno  34 80:94 43
11 Sparta  34 91:96 42
12. K. Vary  33 73:84 41
13. Litvínov  33 70:87 37
14. Vsetín  33 49:95 17

Slávia a PetrÏalka pokraãují
v Poháru UEFA

Jak utkání Sparty s Thunem, tak i zápas PetrÏalky
s Portem se skonãil bez branek. V koneãném
hodnocení to znamená, Ïe Sparta zÛstala s dvûma
body poslední, zatímco Artmedia obsadila pûkné
tfietí místo a bude hrát na jafie Pohár UEFA.
Po slibném vykroãení Slavie do Poháru UEFA
prohráli PraÏané nejprve doma s Monakem 0:2 a
minul˘ ãtvrtek v Hamburku stejn˘m skórem. Díky
tomu, Ïe CSKA Sofia rovnûÏ prohrála v Monaku
1:2, postupuje Slávia z tfietí pfiíãky do dal‰ího kola.

Los MS
âe‰tí fotbalisté nemûli mnoho ‰tûstí pfii losování
MS a budou hrát ve skupinû s Itálii, Spojen˘mi státy
a Ghanou. I kdyby postoupili, pak narazí
pravdûpodobnû na Brazílii.
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SLOVAKOTOUR
pfieje hezké Vánoce

a hodnû pfiíjemného
cestování v roce 2006

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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

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

Fax: (416) 867-8657

www.slovakotour.com

Winter Seat Sale
to Czech Republic, Slovakia, Hungary,

Poland, Austria and Germany


