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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Generální konzulát âeské republiky
 v Torontu a jeho pracovníci si

dovolují podûkovat
za dosavadní pfiízeÀ

a pomoc
pfii startu

zastupitelského úfiadu
a zároveÀ popfiát v‰em

ãtenáfiÛm
Satellite 1-416 klidné proÏití

svátkÛ vánoãních a do Nového roku
hodnû zdraví, úspûchÛ a spokojenosti

- vûfiíme, Ïe spokojenosti
 i s na‰í prací.

Petr Mikyska, konzul

Zastupiteºsk˘ úrad
Slovenskej republiky

v Ottawe praje v‰etk˘m
ãitateºom “Satellite”

príjemné preÏitie
vianoãn˘ch sviatkov

a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2007.

Pozdrav ãeského
velvyslance

VáÏení krajané, milí pfiátelé,
ãas vánoãní má pro nás pro v‰echny mnoho podob. Venku
krásnû snûÏí, u slavnostní tabule se sejde celá rodina, vánoãní
stromek zdobí kaÏd˘ dÛm. Svátky zrození JeÏí‰e Krista jsou
svátky usmífiení, pokory, sblíÏení a spoleãné radosti. Je to
také ãas, kdy se ãlovûk ve spoleãnosti sv˘ch nejbliÏ‰ích mÛÏe
nejen radovat, ale mûl by se ohlédnout zpût a zamyslet se
nad uplynul˘m rokem a nadechnout se do plánÛ na rok
nadcházející.
I já se spoleãnû s Magdalenou a Annou nesmírnû tû‰íme na

na‰e jiÏ tfietí bílé Vánoce v fiadû za sebou, kter˘ch jsme si v
JiÏní Africe neuÏili. Jako zástupce âeské republiky v‰ak
nemohu opominout ono ohlédnutí zpût za uplynul˘m rokem.
Mnoh˘m z Vás mohl pfiijít uplynul˘ rok v na‰í vlasti ponûkud
nepfiehledn˘m a bez jasného v˘chodiska, které navíc stále
nebylo nalezeno. Jakkoliv se tento stav mÛÏe zdát
znepokojující, události samotné naznaãují prav˘ opak.
Sedmnáct let po Sametové revoluci je zfiejmé, Ïe v na‰í zemi
spolehlivû fungují ve‰keré demokratické mechanismy, ãeská
spoleãnost citlivû reaguje na nedemokratické projevy, zemû
se nedostává do Ïádné krize a to jsou v‰echno nepochybnû
velmi povzbudivé signály.
A tak bych si velmi pfiál, aby tato na‰e devíza, tedy schopnost

si vzájemnû naslouchat, schopnost akcentovat to, co nás pojí
a fie‰it to, co nás rozdûluje, obecnû pfievládla v na‰ich
Ïivotech v nacházejícím roce 2007, a to jak v Ïivotech
soukrom˘ch tak spoleãensk˘ch.
VáÏení pfiátelé, milí krajané, dovolte mi, abych Vám v‰em

jménem celé své rodiny i pracovníkÛ velvyslanectví popfiál
poÏehnané vánoãní svátky a v‰e nejlep‰í do Nového roku
2007.

Pavel Vo‰alík, velvyslanec âR v Kanadû
***

Hezké vánoãní svátky Vám i Va‰im pfiátelÛm
a v‰echno dobré v roce 2007

pfieje Satellite 1-416!

V torontské St. James Cathedral (65 Church St.) se uskuteãnila
13. prosince 2006 pfiedná‰ka profesorky OCAD dr. Sarah
Mckinnon o stfiedovûkém a renesanãním vánoãním umûní.
Po pfiedná‰ce mûli náv‰tûvníci moÏnost vidût místní sbírku
jesliãek z celého svûta. Na této stranû jsou jesliãky z âech
(vlevo), Polska (nahofie), Armenie (vpravo)  a USA (dole).
V˘stava je otevfiena dennû do 22. prosince a od 28. do 30.
prosince 2006 vÏdy od 13 do 16 hodin.

Vánoãní jesliãky
z celého svûta

v Torontû
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Churches

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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.
Internet: www.katolik.ca.  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. 416/531-4836.  Farár:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
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 16:30.

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. ledna v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.
ledna v 10:00..
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. ledna v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
25. prosince v 11:00.

Vánoãní a novoroãní
bohosluÏby v Torontu

V âeskoslovenském
baptistickém kostele
200 Annette St., Toronto

24.12.2006 v 11:00
âtvrtá adventní nedûle

25.12.2006 v 11:00
Vánoãní bohosluÏby
31.12.2006 v 11:00
Nedûlní bohosluÏby
31.12. 2006 ve 20:00

BohosluÏby na závûr roku 2006
s kulturním programem

1.1.2007
BohosluÏby se nekonají

Milovaní krajania, priatelia, bratia a sestry,
príchod ná‰ho Spasiteºa JeÏi‰a Krista chceme v

radostnej nádeji viery oslavovaÈ a spoloãne Pána
Boha prosiÈ o poÏehnanie v chráme sv. Pavla -

Evanjelickej a. v. Cirkvi na 1442 Davenport v
Toronte. PrijaÈ do s⁄dc HOSPODINOM danú

istotu, Ïe dieÈa narodené v Betleheme nás
v‰etk˘ch spája pre Ïivot spasenia. Bratsko-

sesterské spoloãenstvo  Evanjelického cirkevného
zboru sv. Pavla chce spolu s vami  oslavovaÈ

HOSPODINA
v prichádzajúcich sviatkoch  :

SLUÎBY BOÎIE V  KOSTOLOCH
Sv. PAVLA - Toronto

·TEDR¯ VEâER
24.decembra 2006 o 17:00 PM

SLÁVNOSTNÉ  SLUÎBY BOÎIE
NARODENIE PÁNA

25.decembra 2006 o 10:45 AM
SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY

BOÎIE  (VP)
DRUH¯ SVITOK VIANOâN¯
26. decembra 2006 o 16:00 PM

Svät˘ KríÏ, Kitchener
SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ

SLUÎBY BOÎIE  (VP)
31. decembra 2006 o 17:00 PM

SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
1. januára 2007  o  10:45 AM

SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY
BOÎIE  (VP)

Bratsko - sesterské spoloãenstvo Evanjelikov a. v.
cirkevného zboru sv. Pavla vám v‰etk˘m v
modlitbách prosí a Ïelá od Narodeného

Spasiteºa Jeho pokoj  a lásku
 a Ním poÏehnan  ̆kalendárny rok 2007.

Aj hºa, panna poãne a porodí syna a dajú
Mu meno Emanuel; to v preklade znamená:

Boh s nami.
        Evanjelium podºa Matú‰a 1, 23

Luteránsky kostol
sv. Luká‰a

3200 Bayview Ave., Toronto
24. 12. o 16:30  hodine

Sv. Václav
496 Gladstone Ave. Toronto
Nedûle 24. prosince, 10:30

·tûdr˘ den: m‰e svatá - 4. nedûle adventní
Nedûle 24. prosince, 22:30

·tûdr˘ den: pÛlnoãní m‰e svatá
 se zpûvem koled

Pondûlí 25. prosince, 10:30
Slavnost Narození Pánû: m‰e svatá

Úter˘ 26. prosince, 15:00
Svátek sv. ·tûpána: m‰e svatá

MASARYKTOWN
Sobota 30. prosince, 12:00

Adorace, m‰e svatá
Nedûle 31. prosince, 10:30

Svátek Svaté rodiny: m‰e svatá jako obvykle
Nedûle 31. prosince, 17:00

M‰e svatá na podûkování za uplynul˘ rok
Pondûlí 1. ledna 2007, 10:30

Slavnost Matky BoÏí Panny Marie

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

18.12.2006 v 16:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

11.1.2007
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
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.

Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

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) 748-1773 ;

Fax::(613) 748-069

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

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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát
 v Torontu

Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

DIAMONDS
1820 Dundas St. East, Mississauga

EAST OF DIXIE RD.

âESKOSLOVENSK¯
SILVESTR 2006!

Pojìte s námi oslavit Silvestra!

DJ RADO
  Tombola

studené mísy, veãefie, uzená kolena, ‰ampaÀské

Vstup za pouh˘ch 50 dolarÛ

Rezervace  416/562-3677

V snahe vyhovieÈ Ïiadosti divákov,
Torontské slovenské divadlo v spolupráci
s Úradom pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí

uvádza reprízu klasickej komédie Jozefa Hollého

KUBO
v J. Workman Auditorium na 1001 Queen Street W. v Toronte

vo ‰tvrtok, 28. decembra 2006 o 19:00 hodine
a v piatok, 29. decembra 2006 tieÏ o 19:00 hodine.

Vstupenky ($20.00 pre dospel˘ch a $10.00 pre dôchodcov a mládeÏ)
si môÏete kúpiÈ pred predstavením v pokladni, alebo si ich môÏete objednaÈ

na adrese divadlo@caninter.net .

Torontské slovenské divadlo Ïelá v‰etk˘m na‰im priaznivcom
poÏehnané Vianoce a ‰Èastn˘ Nov˘ Rok 2007.

Rímsko-katolick˘ kostol
sv. Cyrila a Metoda

(R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,

Mississauga
24. decembra 2006

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

25. decembra 2006
9:00 - Mass - The feast of the Nativity

11:00 Sv. om‰a zo sviatku BoÏieho
narodenia

26. decembra 2006
10:00 - Sv. om‰a zo sviatku sv. ·tefana

31. decembra 2006
9:00 - Mass - The feast of the Holy Family

11:00 Sv. om‰a zo sviatku Sv. Rodiny
1. januára 2007

9:00 - Mass - The feast of Mary
11:00 Sv. om‰a zo sviatku Bohorodiãky

Nové Divadlo v Torontû
dûkuje TCT. Ltd. za ‰tûdrou podporu

uvedené komedie Mozart v Praze.

Labyrint svûta...
Svût Jana Ámose Komenského (autora
dosud slavné knihy Labyrint svûta a ráj
srdce) byl asi stejnû brutální jako svût ná‰.
V tom ãase kfiesÈanská Evropa byla
rozdûlena do dvou nesmifiiteln˘ch táborÛ,
jejichÏ armády krvavû prosazovaly
náboÏenské “pravdy” panovníkÛ té které
zemû  (v té dobû platilo ne právû
demokratické latinské pravidlo, jehoÏ trochu
vulgární ãesk˘ ekvivalent by byl âí chleba
jí‰, toho píseÀ zpívej!). Mnozí z tûch, ktefií
se nestali obûtí zbraní, zemfieli na mor.
Mezi nimi i Ïena a dûti Komenského.
Komensk˘ sám byl donucen opustit vlast.
A pfiece (vedle toho, Ïe hrál masivní roli v

modernizování ‰kolství), na‰el ráj srdce.
Dne‰ní kontinentální Evropa neválãí o

náboÏenství, ani netrpí morem. Bitva o
náboÏenství - nebo spí‰ jeho interpretaci -
se pfienesla do zemí vyznávajících jednu
nebo druhou formu islámu: Iráku, Íránu,
Maroku, Pakistánu, Afganistanu, Somalie,
Darfuru ... Bitva, jíÏ se kfiesÈansk˘ svût
zúãastní nepfiímo zásahem Spojen˘ch státÛ

v Iráku, inspirovaném alespoÀ zãásti
mesianistickou vizí presidenta George W.
Bushe. Úãast, o jejímÏ zdÛvodnûní a
v˘sledku vynesou soud zítfiej‰í historikové.
Ale na‰e doba má i ekvivalent moru: AIDS,

choroba, která vylidnila a vylidÀuje vesnice
a mûsta hlavnû v Africe, ne‰Èastném
kontinentû, na kterém - jako by nebylo dost
AIDS - se vzájemnû vyvraÏìují kmeny a
Ïoldnéfiské tlupy terorizují obyvatele.
Ná‰ (Evropa a Spojené státy a ãást Asie)

blahobytn˘ svût vût‰inu ãasu pfiedstírá, Ïe
jsme pány svého osudu, Ïe zemû a mofie
jsou nevyãerpatelnou zásobárnou v‰eho,
ãeho si rozmazlené lidstvo  mÛÏe pfiát.
Odmítáme si uvûdomovat, Ïe niãíme vlastní
prostfiedí, Ïe kaÏd˘ rok je ná‰ vesmír chud‰í
o desítky spoluobyvatelÛ - jedna z
posledních ztrát je vzácn˘ bíl˘ delfín, jehoÏ
pfiirozené prostfiedí na fiece Yangtze v âínû
bylo otráveno prÛmyslov˘mi v˘kaly. Jeho
vymfiením konãí “celé jedno odvûtví
evoluce”.
Ná‰ svût Ïije v témûfi nepfiedstavitelném

blahobytu. Nedávno nav‰tívila Berlín
kanadská novináfika ãásteãnû nûmeckého
pÛvodu. Obdivovala Ïivotní styl a úroveÀ
Ïivota v nûmecké metropoli. A dodala: Jak
dlouho tento Ïivot vydrÏí? Nûmeck˘ národ
(jako vût‰ina evropsk˘ch národÛ) vymírá.
Blahobyt a luxusní Ïivotní styl závisí na
dostatku pracovních sil. Odkud pfiijdou
pracovní síly zítfika?
 Jezdíte-li vefiejn˘mi dopravními

prostfiedky tfieba v Torontu, vidíte svût v
kostce: tváfie vûch barev, jedna vedle druhé.
Tu a tam mezi nimi najdete tváfi prosvícenou
zevnitfi laskavou pohodou. jindy je to v˘raz
surové laãnosti, vybiãovaného já‰ství. Ti
první na‰li ráj srdce...
Za den ãi dva budeme oslavovat narození

JeÏí‰e, prince míru a lásky, jak je nûkdy
naz˘ván. Mnozí hledají ráj srdce v jeho
uãení. A nalézají ho. Princ míru a lásky...
Nevím, jak vûrnû tato tfii slova vyjadfiují
nejvlastnûj‰í poselství jeho Ïivota. Pro mne
je to spí‰ jeho rozhodnutí vzít na sebe kfiíÏ
druh˘ch.

Katedrála Matky BoÏí
257 Shaw Street, Toronto

www.chramsk.slovak-net.com
416-531-4836,

Prichádza ten, ktor˘ priná‰a svetu svetlo.
Oslavujme narodeného Pána JeÏi‰a.

Milostiplné preÏitie Vianoãn˘ch sviatkov
a poÏehnan˘ Nov˘ rok zo srdca

v‰etk˘m prajú
J.E. Biskup John S. Pazak, C.Ss.R.,

o. Pavol Dolinsk˘
a farníci farnosti Narodenia Bohorodiãky

VIANOâN¯  PROGRAM
NOV¯  ROK

Nedeºa, 24. 12.  20:OO. Vianoãné koledy,
 VEªKÉ POVEâERIE SO SV. LITURGIOU

Pondelok, 25. 12. 10:00 SV. LITURGIA
Utorok, 26. 12. 10:OO  SV.LITURGIA
Streda, 27. 12. 10:00 SV. LITURGIA

Nedeºa, 31. 12. 10:OO SV. LITURGIA
18:00 p.m. ëakovn˘ Moleben

Pondelok, 1. 1. 2007 10:OO SV. LITURGIA
Sobota, 6. 1. 2007 10:00 SV. LITURGIA

 Svätenie vody

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
23.12. (so) âSSK - Kitchener - Riverside

Maple
***

28.12. (ãt) a 29.12. (pá) 19:00
Kubo - Slovenské divadlo
J. Workman Auditorium

***
31.12. (ne) 19:00 - Silvestrovská zábava

Hala kostela sv. Václava
***

31.12. (ne) -âeskoslovensk˘ Silvestr
Diamonds, Mississauga

416/562-3677
***

31.12. (ne) Silvestr v Bohemian
Waterdown

Josef âermák
***
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

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

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

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

Christmas

Ty Vánoce s maminkami - opl˘vají vzpomínkami
Rozjímání o Vánocích je v‰eobecnû a u kaÏdého, koho jsem sly‰el, pro‰pikované nostalgií; vánoãní mudrování se jeví zhola
opaãnû pÛsobit na mysl vypravûãe neÏ rozjímání o cestování, kdy uvaÏujeme spí‰e do budoucnosti, o pfií‰tí cestû. Ale staãí
slovo Vánoce a jsem o desítky let zpátky v baÏinû vzpomínek.

Na‰e rodina v Ostravû bydlela ve vilce na
Bohumínské ulici, kterou dûdeãek prozíravû
koupil pár mûsícÛ pfied krachem koruny v
roce 1953. Postupnû vilku renovoval a
nastûhoval tam rodiny sv˘ch dvou dcer a
umístil sebe s babiãkou do role vÛdce smeãky.
Bylo nás deset a rok co rok jsme slavili
spoleãnû Vánoce.
Babiãka pfiipravovala tradiãní vánoãní dobroty

a nosila na stÛl, dûdeãek nalíval domácí
jableãné víno, zpívali jsme koledy, pak jedli a
pili, po jídle louskali ofiechy, krájeli jablka,
pou‰tûli lodiãky a koneãnû finále veãera bylo
rozdávání dárkÛ u stromeãku a pfieveliká
radost vládla domem.
Tento opakující se rituál ideálních Vánoc v

patriarchální rodinû naru‰oval mÛj bratranec
VíÈa, narozen˘ v den, kdy Rudá Armáda
pfiekroãila fieku Odru - zahnala Germány na
západ a osvobodila Ostravu, a proto byl
novorozenec nazván na poãest vítûzství
jménem Vítûzslav.
Vítûzslav ze svého slavného okamÏiku

zrození nenacucal valnou inspiraci do Ïivota;
naopak proslul talentem rozru‰ovat vánoãní
idylu v na‰em domû, a o jeho v˘stfielcích se
debatovalo rok co rok aÏ do Velikonoc neÏ
byly zapomenuty; ideu Vánoc VíÈa miloval, o
tom není pochyb, a od Du‰iãek vnadil ãleny
rodiny rafinovan˘mi náznaky, jaké vánoãní
pfiekvapení chystá a jak Vánoce zpestfií formou
darÛ, které pro svou sestru, rodiãe a prarodiãe
plánuje.

Od sv˘ch patnácti let jsem vûdûl, Ïe VíÈovy
úmysly jsou pustou a neuskuteãnitelnou
fantazií, protoÏe jsem vnímal propast mezi
VíÈov˘mi úmysly a ãiny.
U nás se zdobil vánoãní stromek veãer 23.

prosince; matka mne poslala pro smrãek na
KoÀsk˘ rynek v Ostravû, vyrazili jsme s VíÈou,
abychom pomohli jeden druhému. VíÈa s
dvacetikorunou v kapse zamífiil na skleniãku
do vinárny U dÏbánu, se slovy: „Vyber dva
stromky, za chvíli za tebou pfiijdu,“ mne opustil.
·el jsem obhlíÏet stromky, kdyÏ jsem
promrznul dost, koupil jsem jeden a odnesl ho
domÛ. „Kde je VíÈa,“ volala teta, fiekl jsem, Ïe
se kdesi zdrÏel s kamarády.
Byl jsem pokárán, Ïe jsem star‰ího bratrance

opustil, bylo mi spíláno, kdyÏ nepfii‰el na noc
domÛ, na ·tûdr˘ den v poledne teta nafiíkala,
Ïe si nedovede pfiedstavit Vánoce bez
vánoãního stromku (o VíÈovi se nezmínila).
MÛj otec, trpûliv˘ stráÏce klidu v domû pfii‰el

s nápadem, Ïe stromek vyrobíme. Sundal
násadu ze smetáku, spolu jsme vrtali dírky a
do nich zasazovali smrkové vûtviãky, které
jsme vystfiíhávali z na‰eho ozdobeného
stromku a maminka vzpínala ruce, Ïe ten ná‰
stromek bude fiídk˘ a stromek pro tetu bude
‰kared˘... Ale zvládli jsme to.
VíÈa se vrátil domÛ podrou‰en˘ v podveãer a

vyprávûl, jaké ne‰tûstí ho potkalo, Ïe ve
vinárnû U dÏbánu se zhroutil s infarktem
jeden jeho kamarád a VíÈa mu poskytoval
první pomoc, sedûl u nûho v nemocnici a

zachránil mu Ïivot.
Na‰e rodina této báchorce naslouchala a

svornû plesala, jak˘ je VíÈa dobrodûj.
VíÈa nûkolikrát propadl v základní ‰kole, ‰el

do uãení, kde se nic nenauãil a v ‰estnácti
zaãal vydûlávat jako pomocn˘ dûlník a tak
získal jak˘si plat a tím dÛvod plánovat v‰em
drah˘m nevídané dary. Díval jsem se v úÏasu
na ty dospûláky, jak k˘vali hlavami na VíÈovy
fantazie, jakoby nevûdûli, Ïe si furt pÛjãuje
moje kolo, kdyÏ potfiebuje zajet do trafiky pro
cigarety a na pivo.
Dal‰í Vánoce moje teta stála u okna a

vyhlíÏela syna ovû‰eného dary, babiãka volala
k ‰tûdroveãernímu stolu a VíÈa s dary nikde.
Tetû padaly slzy do talífie s rybí polévkou,
str˘c mudroval, co se asi stalo, mysl úãastníkÛ
nebyla u JeÏí‰ka, ale dlela nad osudem Víti (a
jeho darÛ).
Krájeli jsme jablka, kdyÏ k domu pfiijelo

policejní auto a dva pfiíslu‰níci podpírali VíÈu
a zabouchali na dvefie. V‰ichni jsme vybûhli z
domu a pfiíslu‰ník, kter˘ byl ná‰ znám˘ ze
sousedství, fiekl, Ïe VíÈu na‰li spícího na
laviãce a místo na záchytku ho pfiivezli domÛ.
Dûdeãek hned nalil pfiíslu‰níkÛm ‰tûdroka,
‰tamprli ostré na zahfiátí a pfiíslu‰níci odjeli za
svou vánoãní sluÏbou.
VíÈa pookfiál, sednul k talífii rybí polévky a

vyprávûl, jak byl je‰tû pfied pár hodinami
ovû‰en˘ dary jako vánoãní stromek baÀkami,
ale byl pfiepaden cigány, zbit, o dary a o
v˘platu oloupen a málem by zmrznul, kdyby

Petr ChudoÏilov - Vánoce
Vánoce, pfiestoÏe se stále rychleji a zfietelnûji stávají kofiistí
spoleãnosti zamûfiené na konzum, jsou pro mnoho lidí pofiád
je‰tû nejkrásnûj‰ím ãasem v roce, a to i pro ty, co do kostela
nezabloudí ani náhodou. âím to vysvûtlit? SmaÏen˘m
kaprem? Kvetoucími barborkami? Nadívanou krÛtou? Dárky
pod stromeãkem se záfiícími svíãkami? VÛní doutnajícího
franti‰ka? Zlat˘m prasátkem, jeÏ na ·tûdré veãer spatfií ti,
kdo se po cel˘ den poctivû postili? Nebo je to snad slavnostnû
provedená ãeská vánoãní m‰e Jakuba Jana Ryby Hej mistfie,
vstaÀ bystfie! u svatého Jakuba na Starém Mûstû PraÏském,
kam jsem bezmála pfied pÛlstoletím chodívával jako student
pla‰it krásné holky na pÛlnoãní?
„Ti‰e a ochotnû purpura na plotnû - voní- po ní k nám

vklouzlo to tajemné kouzlo vánoc“, zpívají Jifií Such˘ a
Pavlína Filipovská v sentimentálnû krásné, témûfi zlidovûlé
písniãce Purpura. Autor textu banálními slovy trefil to
nejpodstatnûj‰í: jde o tajemství a kouzlo “dlouhé a pokojné
noci”. Noci, v níÏ Ïidovská dívka Marie porodí bezbranné
dûcko, jemuÏ je souzeno spasení svûta. Budoucí král pfiichází
jako bezdomovec, na slámû pod stfiechou cizí stáje. Vedle
chud˘ch, co v odlouãenosti od spoleãnosti pásli ovce, se
pfii‰lo poklonit také korunované panstvo, a to bez ohledu na
barvu pleti, coÏ dobfie dosvûdãuje ten “ãernej vzadu”. Tesafi
Josef, jehoÏ dnes naz˘váme svat˘m, pozdûji naloÏí matku s

dítûtem na oslátko, aby pfied domácím ukrutn˘m králem
Herodesem uprchl do cizího sice, ale zato bezpeãnûj‰ího
Egypta - mÛÏe b˘t modernûj‰ího, souãasnûj‰ího pfiíbûhu?
Nemûl by b˘t svat˘ Josef prohlá‰en patronem uprchlíkÛ v
nouzi, Ïádajících o azyl? Vánoce jsou svátkem lásky k
potfiebnému bliÏnímu, svátkem nadûje v lep‰í zítra, svátkem
víry v nûco, co pfiesahuje dimenze lidského Ïivota. Nûkomu
zÛstane po ·tûdrém veãeru nanejv˘‰ tak je‰tû rybí kost v
krku, jiní se nabijí energií, z níÏ mohou Ïít po cel˘ pfií‰tí rok
a je‰tû zbude na ostatní.
Jedny z nejkrásnûj‰ích vánoc jsem kdysi proÏil v

severoitalském mûsteãku Sestri Levante. Zaãínal ãerven. S
mou paní jsme pro‰li palmovou promenádou podél star˘ch
palácovit˘ch domÛ nahoru ke kostelíku s pohádkovû
nádhern˘m v˘hledem na Lavagna a Chiavari. Dole dfiímala
Baia del Silenzio, Zátoka mlãení, na tfipytící se mofiské
hladinû pohupovaly se rybáfiské lodû. Pfied kostelíkem
postávalo nûkolik lidsk˘ch existencí, nesoucích zfietelné
známky Ïivota, bez pevné stfiechy nad hlavou. Bezdomovci,
tfii Severoafriãani, zpustl˘ alkoholik, ale také psi a toulavé
koãky, v‰ichni se dívali stejn˘m smûrem, k vrátkÛm za
hlavním vchodem. Podlehli jsme zvûdavosti a nakoukli
dovnitfi. V polo‰eru rozkládal se Betlém. V biblick˘ch
uliãkách figurky fiemeslníka poklepávaly malink˘mi
kladívky, past˘fi se loudal za stádem oveãek, Ïeny se vûnovaly
domácím pracem, obchodníci nabízeli své zboÏí, voda hrãela
korytem elektricky pohánûného potoka, padal umûl˘ sníh.
KdyÏ za‰lo slunce, pfiiletûla papírová hvûzda s vlajícím
chvostem a zastavila se slavnostnû nad kolébkou s dítûtem.
A tu jiÏ pfiicházeli tfii králové, doprovázeni kolébav˘mi
velbloudy a tichou, líbeznou melodií. Ven jsme vy‰li souãasnû
s pro‰edivûl˘m knûzem. Mûl pozorné, veselé oãi, pod kutnou
r˘sovalo se bfií‰ko, “Tak pojíte, ragazzi!” zavolal pfiátelsky
na ãekající a vedl hladovou spoleãnost k jednodu‰e
prostfienému stolu v pfiilehlé zahradû. Dostalo se na v‰echny,
lidi, psy i koãky. KdyÏ knûz zachytil na‰e zvídavé pohledy,
pfiívûtiv˘m gestem nás pfiizval k talífii. Místo smaÏeného
kapra jsme k ‰tûdroveãernímu hodu dostali ‰pagety a sklenku
laciného ãerveného vína. Byla to náhoda, Ïe knûz se jmenoval
Padre Giuseppe, otec Josef? Na ztemnûlém nebi jedna za
druhou slavnostnû rozeÏínaly se hvûzdy.

Pro âesk˘ rozhlas - 24.12.2005
Oti‰tûno s vûdomím autora.

***

St. James Cathedral: Jesličky z Keni
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Financial

1 CDN $ 18,26 Kã
1 EURO 27,68 Kã
100 Sk 79,43 Kã
1 US $ 21,14 Kã
âNB- 18. 12. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,63 CDN $
100 SK 4,48 CDN $
1 CDN $ 17,76 Kã
1 CDN $ 22,32 SK
1 US $ 1,17 CDN $
1 EUR 1,56 CDN $
Toronto Star  - 16. 12. 2006

pfieje ãtenáfiÛm Satellitu
pfiíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2007

 FINE FOOD EMPORIUM

Veselé vánoce a v‰e nejlep‰í
v roce 2007

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

ho ti policajti nezachránili.
Rodina lapala kaÏdé slovo a VíÈa svou story

vylep‰oval dal‰ími Ïivotu nebezpeãn˘mi
detaily, jak mu ten cigán ‰lapal po prstech,
aby mu sundal hodinky.
„VíÈa nikdy nemûl hodinky,“ zabruãel mÛj

otec a VíÈa zvolal, Ïe je právû koupil pro
svého drahého otce a namísto do krabiãky,
aby je neztratil, si je dal na zápûstí. RozhlíÏel
jsem se po tváfiích sv˘ch drah˘ch a vidûl jsem
jen úlevu, Ïe VíÈa je doma a nepfiihodilo se mu
nûco je‰tû hor‰ího.
Prchlo pár let, dostudoval jsem báÀskou,

oÏenil se, zafiizoval domácnost, koupili jsme
pojízdn˘ ‰icí stroj znaãky Trabant. Bydleli
jsme nedaleko od domu rodiãÛ a od listopadu
pfii debatách u bábovky a domácího vína
plánoval VíÈa tohoroãní Vánoce, jak v‰em
vytfie zrak pfiekvapením, které chystá. VíÈa
byl pevnû zakotven v rodinné vilce, Ïil s
matkou, která ovdovûla, byl chlap v domû.
V den ·tûdroveãerní jsme pfiijeli k rodiãÛm k

rodinné oslavû Vánoc, kromû dárku jsme
pfiivezli miminko Rostíka; VíÈa nikde. „Je‰tû
se nevrátil z nákupu,“ fiekla mi teta v mírné
úzkosti. Pozvedli jsme první sklenku k pfiípitku,
kdyÏ zazvonil telefon a v nûm hlas nûjakého
ãí‰níka z Fenixu, jestli bych mohl pfiijet pro
VíÈu.
Teta mi vytrhla sklenku z ruky, matka pfiinesla

kabát a vyjel jsem pro VíÈu do mûsta. Mírnû
snûÏilo, v oknech svítila vánoãní svûtla, lidé
sedûli u ‰tûdroveãerní veãefie.
VíÈa sedûl na schodech pfied Fenixem,

obsypan˘ snûhem, Ïalostn˘ to pohled.
Zastavil jsem u chodníku, kde se nesmí stát,

vylezl z Trabanta a zatfiásl dfiímajícím VíÈou.
Otevfiel oãi a zvolal: „RosÈo, pojì na skleniãku
a vrávoral do Fenixu.“
„Nene,“ fiekl jsem, v‰ichni ãekají, musíme

domÛ, ale to VíÈa nesly‰el - chtûl skleniãku a
mne.
Dvefie do Fenixu mu zastoupili dva ãí‰níci, Ïe

dovnitfi nemÛÏe, Ïe uÏ nadûlal ostudy dost.
VíÈa se chtûl prát, oni ho snadno chytili,
otevfiel jsem dvefie Trabanta a pinglové se
pokusili VíÈu vsunout na pfiední sedadlo.
Paneãku, tu se VíÈa ukázal jako silák, chytil se
za rám auta a nebylo s ním k hnutí.
Byl jsem bezradn˘, ale mlad‰í z ãí‰níkÛ se

zeptal: „MÛÏu?“ a zasadil VíÈovi pecku na
solar plexus, VíÈa se zlomil do pfiedklonu a
zasunuli ho na pfiední sedadlo a pfiibouchli
dvefie. Rozjel jsem se noãní, zasnûÏenou
Ostravou a VíÈa zvadnul.

U na‰í vilky na Bohumínské je dláÏdûná
pfiíjezdová cesta, kde jsem zaparkoval: „VíÈo,
vysedat!“ ale ten hluboce spal a na mÛj hlas
nereagoval.
To uÏ z domu vybûhla teta, a moji rodiãe a

babiãka, vytáhli násilím VíÈu z auta, donesli k
nazdobenému ‰tûdroveãernímu stolu a usadili
na Ïidli tak, aby nespadl.
„Rybí polévka tû vzpamatuje,“ fiekla babiãka

a nalila v‰em vánoãní polévku.
OsvûÏující síla rybí polévky na VíÈu

zapÛsobila. UÏ nevypadal, Ïe upadne tváfií do
talífie, ale zvedal lÏíci k ústÛm a po kaÏdé lÏíci
se mu rozvazoval jazyk a zaãal vyprávût, jak˘
horor proÏil a v jakém byl nebezpeãí Ïivota,
dávaje v‰em úãastníkÛm porci tvrdé reality,
jak jsme poÏehnaní, Ïe je s námi naÏivu.
Vyprávûl, jak ovû‰en˘ vzácn˘mi dárky vy‰el

kolem poledne z obchoìáku Aso a postavil se
na zastávku trolejbusu v touze po rodinném
teple, ale nebyla mu souzena vánoãní idyla.
Mezi lÏícemi polévky vylíãil, jak kdyÏ tam stál,
tak pfiijel nûjak˘ automobil, vyskoãili z nûho
dva chlapi a vtáhli ho do toho auta.
„Proboha,“ vykfiikla jeho matka, „a co bylo

dál?“
„Ztloukli mne jako Ïito, aÏ jsem omdlel,“ fiekl

VíÈa a rozhlédl se po posluchaãích.
Moje Ïena Eva neznala tyto na‰e vánoãní

rituály s VíÈou, a optala se, jak ho uvnitfi mohli
tlouct jako Ïito.
„DrÏeli mne vleÏe na klínû dva chlapi a tfiískali

do mne pûstmi,“ fiekl VíÈa.
„A proã by to dûlali,“ pípla moje Ïena.
„Ty jsi Eviãko, mladá holãiãka,“ fiekla VíÈova

matka. „Neví‰, jak jsou lidé zlí.“
Eva v mÏiku pochopila, Ïe se nejedná o

v˘slech, ale o opojné vyprávûní a mlãela,
kdyÏ VíÈa v barvit˘ch vûtách líãil, jak se rval,
neÏ ho do toho auta narvali, jak prosil, aby si
vzali peníze a nebrali mu dárky pro jeho drahé
a milované.
Babiãka si utfiela slzu, odnesla prázdné

polévkové talífie, a pfiinesla na stÛl mísu salátu
a kupu rybích fiízkÛ, sedla na svou Ïidli v ãele
stolu a optala se, jak se dostal do kavárny
Fenix?
„To je ta hlavní stopa,“ fiekl VíÈa, „protoÏe

kavárna Fenix je sídlo ostravské mafie!“
„Vyhodili mne z auta na rohu u Fenixu,“

pokraãoval VíÈa, „a já hned pelá‰il za nimi a
vyptával se ãí‰níkÛ, kdo právû pfii‰el, abych je
usvûdãil ze zloãinu...“
„A kde ses tak namazal?“ nevydrÏel mÛj

dobrosrdeãn˘ otec.

„Ale strejdo,“ fiekl VíÈa s nadhledem, „pfiece
nemÛÏu vysl˘chat ãí‰níky a neporuãit si nûco
k pití...“
„TakÏe jsi popíjel a vysl˘chal ãí‰níky...“ fiekl

mÛj otec.
„Vysl˘chal a objednával pití, aby ãí‰níci se

mnou mluvili o tûch mafiánech.“
„UÏ dejte synkovi pokoj,“ fiekla babiãka a

pfiidala VíÈovi rybí fiízky, „aÈ se nezadusí.“
Byly to úplnû normální dal‰í Vánoce v na‰í

vilce; rozdaly se dárky, radost byla veliká i bez
VíÈov˘ch pfiekvapení, sedûli jsme, pojídali
cukroví a klábosili, jakou má ten VíÈa smÛlu (a
kliku, Ïe se o nûho maminka postará, coÏ
jsem si myslel).
Pfied pÛlnocí jsme naloÏili miminko do

Trabanta a odjeli domÛ.
Eva zatím neuvykla svéráznosti Vánoc s

na‰í rodinou, projevila obavy, zdali ten
slavnostní obûd na BoÏí hod vydrÏí, ale
ukonej‰il jsem ji tím, Ïe se bude starat o
miminko, a nemusí poslouchat kaÏdé VíÈovo
slovo.
„Ví‰, Ïe ty Vánoce ve va‰í rodinû jsou

groteska?“ prohlásila Eva a málem jsme se
pohádali o idylce vánoãních svátkÛ v na‰í
rodinû; vÏdyÈ já mám ty Vánoce rád.
Na‰e Vánoce jsou prakticky nudné. ¤ízky,

napeãené cukroví, udûlan˘ bramborov˘ salát,
dárky pod stromeãkem, pohoda kolem stolu.
Nikoho z na‰í rodiny nepfiiváÏí domÛ policie.
VíÈa uÏ deset let není mezi námi, upil se k

smrti, ale jeho matka Ïije v domovû dÛchodcÛ
a kaÏdé Vánoce dostaneme vánoãní pozdrav
se vzpomínkou na vánoãní idylu ve vilce na
Bohumínské ulici v Ostravû.

Ross Firla - Sudbury
***

Dedko, kto to bol Platón?
Sp˘tal sa môj sedemroãn˘ syn svojho deda, ktor˘ je profesorom dejín antickej
filozofie. Touto údernou otázkou mal˘ Martin dokonale zaskoãil ostrieºaneho
profesora. Priznal sa nám, Ïe na máloktorú predná‰ku sa musel tak starostlivo
metodicky pripraviÈ. VysvetliÈ sedemroãnému poslucháãovi nie práve
najjednoduch‰iu problematiku Platónovej rí‰e ideí, vlastne filozofie ako takej, sa
v‰ak podarilo natoºko, Ïe mal˘ zvedavec sa stotoÏnil s my‰lienkou kalokagatie a
zaãal intenzívne ‰pekulovaÈ o naboÏenstve. V˘sledn˘m efektom celej exkurzie do
antiky bolo rozhodnutie, Ïe futbal musi hraÈ stále, lebo najlep‰i Ïiak v triede uÏ je,
a teraz, v rámci symbiózy du‰e a tela, sa musi staÈ najdokonalej‰im hráãom, najprv
v ‰kole, potom na blízkom a vzdialenom okolí, no a postupne na celom ‰írom svete.
A odteraz som ja, jeho otec luteránom. Na otázku preão, logicky odvetil: PretoÏe

aj ja som. S náboÏenstvom som mal odjakÏiva problém. Teda nie odjakÏiva, ale
od, pre mÀa prelomového roku 1953, keì som, ako ãul˘ dvojroãn˘, samostatne
uvaÏujúci jedinec usúdil, Ïe známa sentencia Karla Marxa má ãosi do seba a
náboÏenstvo je skutoãne ópiom ºudu. Hneì som aj konal a z vlastnej iniciatívy som
vystúpil z Rímsko - katolíckej svätej cirkvi. Mám o tom doklad, podpísan˘ mojím
neboh˘m otcom v.z. NuÏ a tak teda po takmer 53 rokoch bezboÏného potácania
sa Ïivotom, po zásahu vy‰‰ej moci v podobe sedemroãného vierozvestcu som sa
opät stal nieãím. âi vlastne niek˘m. Luteránom. ËaÏko povedaÈ, Ïe som znova
uveril, pretoÏe nemyslím, Ïe by ma viera opustila ani poãas 53 roãného tápania a
blúdenia. Môj syn rafinovane rozhodol, Ïe kaÏdá viera potrebuje svoju in‰titúciu.
V na‰om prípade luteránsku cirkev.
Je to jednoducho tak a ako v‰etci dobre vieme, o dogmách sa nediskutuje. My

luteráni, neãakáme na Mesiá‰a. Ná‰ spasiteº tu uÏ bol. Narodil sa pred
dvetisícsiedmimi rokmi v Betlehéme. âo nevidieÈ bude maÈ narodeniny. Na
Vianoce.
KeìÏe, z ak˘chsi nepochopiteºn˘ch príãin, stále naivne verím v kontinuitu

ºudského dobra, oslavujem Vianoce. A okrem toho som najnov‰ie aj luterán. Ako
ãerstvo náboÏensko zaloÏen˘ ãlovek v dobro verím nielen na Vianoce. Vlastne,
usilujem sa o to. Napriek realite.

Ivan Zná‰ik, submisívny otec, luterán.
Martin Zná‰ik, platonik, kalokagatik, luterán a najmä ãlovek.

***
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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:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí nové pohádky, které
âeská televize vyprodukovala k vánoãní rodinné atmosfefie

RÒÎENKA ¤EâENÁ ·ÍPKOVÁ
Aãkoli se jedná o klasickou pohádku, uvidíte v ní fiadu nov˘ch

postav, ale pfiíbûh skonãí dobfie, jak má b˘t ve správné pohádce, a na
to je zapotfiebí nejmocnûj‰ího ze v‰ech kouzel - lásky. V reÏii Z.

Zelenky hrají M. ·oposká, V. Freimanová, S. Postlerová, D. Voln˘,
D. ·vehlík aj.

RESTAURACE U PRINCE
 Veselá pohádka o tom, jak se do sebe zamilují dva mladí lidé, ktefií

se pÛvodnû ani nechtûli setkat, jsou jimi princezna Róza a princ Filip
II. aniÏ tu‰í, k˘m ten druh˘, ve skuteãnosti vlastnû je. V reÏii Jar.

Hanu‰e hrají J. Abrhám, L. ·afránková, P. NároÏn˘, St. Zindulka, V.
Vydra III, J. JiráÀ.

SÒVA Z NUDLÍ
Veselá pohádka o ufÀukané princeznû, která díky pfiátelství a lásce se
stane nakonec hrdinkou.  V reÏii Víta Olmera hrají I. âerníková, O.

Suchafiípa, M. Hrabû, S. Nováková a mnoho dal‰ích.
PODPORUJTE LEGÁLNÍ OBCHOD!

Pfiejeme v‰em na‰ím pfiíznivcÛm hezké proÏití vánoãních
svátkÛ v pohodû pfii sledování ãesk˘ch filmÛ a seriálÛ

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

NATIONAL BALLET OF CANADA
MÁ NOVOU HVùZDU Z BRNA

V zahajovací sezónû kanadského Národního baletu (NBC) v nové budovû Four Seasons
Centre v Torontu se v ·ípkové RÛÏence uvedl nov˘ sólista souboru Zdenek Konvalina.
Sedmadvacetilet˘ taneãník pochází z Brna, kde vystudoval klasick˘ a moderní balet a od roku
1997 pÛsobil jako sólista v Moravsko-slezském baletu v Ostravû. Pfied pûti lety ho pfiilákal
Houston Ballet, kde si vypracoval nároãn˘ a rozsáhl˘ repertoár. I v jeho druhém vystoupení
s NBC, v MacMillanovû choreografii Mahlerov˘ch Písní Zemû a v Balanchinovû pojetí
Bizetovy Symfonie C, zazáfiila jeho úÏasná technika a osobit˘ projev. Satellite mûl moÏnost
setkat se se Zdenkem Konvalinou pfii zkou‰kách na Louskáãka, kde ho mÛÏete v tûchto
dnech vidût v roli Petra. Z del‰ího rozhovoru vybíráme…

Je o vás známo, Ïe dáváte pfiednost
klasickému repertoáru pfied moderním, ale
co vás konkrétnû pfiivedlo do Toronta?
Konkrétnû ta tradice souboru, kter˘ je

postaven na tradiãním klasickém baletu. Od
Celii Francy pfies Rudolfa Nureyeva a Erica
Bruhna, a teì Karen Kain. Vûdûl jsem, Ïe
Karen Kain mûla fantastickou kariéru v
klasickém baletu, a mûl jsem absolutní dÛvûru,
Ïe bude chtít NBC vrátit ke klasice. Potkal
jsem ji na Gala des Étoiles v Montrealu a sem
jsem pfiijel do taneãní tfiídy rozkouknout se.
Vidûla mû na klasickém tréninku. Jak jsem
tady vstoupil do sálu, vidûl taneãníky, tak
jsem mûl vynikající pocit z toho, Ïe tady se
musí dobfie pracovat. Byl jsem tu dva tfii dny a
mûl schÛzku s Karen. ¤ekla: perfektní, jsi
pfiesnû to, co hledám. TakÏe jsem byl v prav˘
ãas na pravém místû.
Vy uÏ máte impresívní repertoár. Které

role vás lákají do budoucnosti?
No, pofiád je‰tû jsou balety, které bych rád…

samozfiejmû bych se rád vrátil tfieba k Manon,
nebo taky Onûgin, ale i Dáma s kaméliemi,
John Neumaier a nûkteré Balanchinovské
balety. A rád bych se podíval do âeska, to
mnû je‰tû nevy‰lo, do praÏského Národního
divadla, udûlat si Giselle, Labutí jezero, balety,
v kter˘ch uÏ jsem zabydlen˘.
Kdo vás nejvíc ovlivÀoval?
Momentálnû jsem vzhlíÏel k Nureyevovi.

Dûlali jsme jeho ·ípkovou RÛÏenku - a on mûl
velk˘ vliv na tuto produkci a taky na celé pojetí
Prince, a vÛbec muÏsk˘ tanec jím byl ovlivnûn
- tak vÏdycky se rád vracím k Nureyevovi.
A mezi souãasníky?
Je stra‰nû moc taneãníkÛ, ktefií mají vynikající

kvality. V srpnu jsem byl na World Ballet
Festival v Japonsku a to je festival, kter˘
kaÏdé tfii roky dá dohromady asi tfiicet
nejlep‰ích taneãníkÛ z celého svûta, z pafiíÏské
Opery, z lond˘nského Královského baletu, z
Berlína, z New York City Ballet a American
Ballet Theatre. Opravdu ty nejlep‰í z nejlep‰ích
a já jsem mûl to obrovské ‰tûstí, Ïe jsem se
tam nûjak˘m zpÛsobem, nevím jak, dostal. A
bylo pro mne zajímavé vidût, kde vlastnû ve
své kariéfie jsem. Îe samozfiejmû ãlovûk musí
mít techniku, musí fantasticky udûlat piruety,
odskoãit nûco, ale Ïe u v‰ech tûch tfiiceti
taneãníkÛ to nebylo o té technice, bylo to o

tom, ãím jsou, tou postavou v roli, co je v tváfii,
co reprezentují, a to na mû mûlo velk˘ vliv.
Kter˘ choreograf je vám sv˘m pojetím

blízk˘?
Samozfiejmû v Evropû John Neumaier, kter˘

je v hamburském baletu, rád bych si zatanãil
nûkteré jeho balety; pofiád je‰tû pÛsobí a
pofiád dûlá kvalitní balety. Momentálnû mám
‰anci pracovat s Maurice Béjartem a mûl
jsem velik˘ ‰tûstí pfied pár lety, dûlal jsem
jeho balet Písnû poutníkovy, které
choreografoval na Nureyeva. A teì jsem dûlal
¤ecké tance v Montrealu. Nebo James
Kudelka - ten udûlal nûkteré krásné balety,
nûkteré ne aÏ tak úspû‰né, ale to, Ïe si
choreograf vezme nov˘ námût a udûlá z toho
úplnû nov˘ balet, to je velice odváÏné, to já
oceÀuju víc neÏ vzít milion dolarÛ a pfiedûlat
Labutí jezero.
Pfiirovnávají vás k Nureyevovi; to musí

b˘t dobr˘ pocit, ale taky to mÛÏe trochu
svazovat…
Já to beru tro‰ku s nadhledem, ale

samozfiejmû mû to srovnání tû‰í. To není
jenom baletní taneãník, to je osobnost. Ale
beru to s nadhledem. Chci dát pod m˘m
jménem to, co on dal. Pokud se mnû v mojí
kariéfie podafií, Ïe se mÛÏe fiíct Nureyev a
Konvalina (jedním dechem), tak budu ‰Èasten.
Vy si v projevu uchováváte urãit˘

ãechismus, nebo rusismus… Úmyslnû?
Jsem si toho tro‰ku vûdom, ale je velmi

tûÏké si uchovat  originalitu. Myslím si, Ïe
âe‰i víc neÏ ostatní lidi si neceníme, co máme.
VÏdycky si ceníme, co mají ostatní. Já jsem
ode‰el z âeska, bylo mi devatenáct, takÏe
jsem si jist, Ïe jsem si cenil víc, kdyÏ jsem vidûl
nûco americk˘ho, kanadsk˘ho nebo
nûmeck˘ho a fiíkal si, hmm, to je lep‰í neÏ co
máme my. Ale ãlovûk si uvûdomí, Ïe máme
nûco originálního, aÏ kdyÏ pfiijde ven. Jak
jsem zaãal víc brousit vlastní techniku a
pracovat na rÛzn˘ch rolích, tak jsem si
uvûdomil, Ïe ta na‰e rusko-ãeská baletní
‰kola nebyla aÏ tak ‰patná. Ale samozfiejmû,
Ïe se to nûkde zastavilo, ale myslím, Ïe jsem
si nechal to, co fungovalo a adaptoval jsem na
to, co vidím tady. Co Ameriãani vzali a dali
tomu takov˘ to show… ProtoÏe kdyÏ jde
ãlovûk tady do divadla, tak musí z toho divadla
odejít happy.

Foto: Bruce Zinger - NBC

Krásné vánocní svátky přeje

a na Vaši návštěvu v přístím

roce se těší

Zdenek Konvalina

Veselé Vánoce
hodnû pohody od Vánoc do konce roku

a hodnû úspûchÛ v roce 2007
pfieje
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Veselé Vánoce a vše nejlepší v roce

2007

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  2007

pfieje

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

Balet je dfiina, ale je ‰koda, kdyÏ se
prezentuje pfiedev‰ím ta fyzicka nároãnost,
a není v tom také ta radost?
Ta radost, no. Ale právû to mû baví,

vyprovokovat publikum, Ïe to, co dûlám je
velice tûÏk˘, ale já se pfii tom ani nezad˘chám
a jo, mÛÏu to udûlat. A je to nûco úplnû jin˘ho.
Tady mám víc tu odezvu, cítím ji a to vlastnû
je pro mû taková energie.
Jak jste se jako kluk dostal k baletu?
Konzervatofi tehdy vyslala uãitele do

posledních ãtyfi roãníkÛ základních ‰kol.
Uãitelka pfii‰la a podívala se na dispozice,
krátk˘ nebo dlouh˘ nohy; já jsem myslím ani
pfiedtím je‰tû balet nevidûl. âirou náhodou
jsem se k tomu dostal, pak jsem ale zjistil, Ïe
je to stra‰nû moc práce a proã, a proã to
dûlám, proã kaÏdej den trénink, takÏe jsem
pro‰el takovou fází. Osm let tréninku a byl
jsem rád, kdyÏ to skonãilo. Myslím, Ïe jsem
takov˘ch ãir˘ch náhod mûl pár. Jedna z nich
byla, Ïe jsem teì pfii‰el do NBC a Karen Kain
mû pozvala, a jiná byla, Ïe jsem ten balet
vÛbec zaãal; moje máti myslím tro‰ku chtûla
dûlat balet.
V ãem vám byla Amerika lep‰í ‰kolou neÏ

jakou byste mohl dostat v Evropû? Je to ta
víceménû ideální kombinace individuality
a team player?
Samozfiejmû, jako partner je to dÛleÏité,

protoÏe kariéra sólisty se na tom staví. Já
jsem mûl ‰tûstí - hodnû práce a potom ‰tûstí,
Ïe jsem mohl odjet do pár divadel takhle
hostovat. KdyÏ ãlovûk není dobr˘ partner,
nemÛÏe jen tak pfiijet dva tfii dny pfied
pfiedstavením a nûco hodit dohromady s novou
partnerkou.  VÏdycky jsem si myslel, Ïe musím
b˘t na sále od rána do veãera a pracovat a
kdyÏ budu perfektní taneãník, tak mû pfiece
lidi pozvou, ne? Ale ãlovûk musí b˘t svÛj
vlastní manaÏer a musí se sám prodrat a já
jsem se teda nauãil, Ïe v Americe asi mnohem
víc to vlastnû takhle funguje. Ale ãlovûk pfii
tom musí b˘t velice senzitivní, já jsem
absolutnû anti-egoista, ale nûkdy to ego
musíte  mít. Samozfiejmû musíte b˘t vynikající
a musíte umût odÛvodnit co a proã chcete. V
tomhle Amerika byla super ‰kola.
Mnû v Torontu chybí vût‰í mnoÏství

domácích a hlavnû hostujících souborÛ…
Já samozfiejmû nemohu soudit, ale co jsem

sly‰el, tak vÏdycky kdyÏ je nûjak˘ zájezd
velkého divadla, tak to jde Montreal, Ottawa a
pak moÏná Vancouver nebo pfiímo do Ameriky.
MoÏná se to zmûní. Tûch minul˘ch deset let
jsem vÏdycky vûdûl, Ïe NBC tady je, ale
Toronto pro mû nikdy nebylo zajímavé. MoÏná
proto, jak James Kudelka ten soubor vedl;
bylo to James Kudelka a NBC. Samozfiejmû
jsem znal jméno Alexandar Antonijevic, Gretu
Hodgkinson jsem znal, ale jinak to bylo takov˘
neosobní. Já si myslím, Ïe Karen Kain vytvofií
v Torontu místo, které bude vítat ostatní
soubory.  Ten domácí soubor kaÏdého mûsta
je dÛleÏit˘, protoÏe pfiece jenom, kdyÏ Kirov
pfiijede sem, tak Kirov chce taky pozvat NBC.
MoÏná teìka se to zmûní, situace pro baletní
publikum je teì v Torontu o mnoho lep‰í a
pfiece jenom nejsme tak daleko od New Yorku
a tam jezdí kaÏdej. TakÏe snad do budoucnosti
to vypadá dobfie.
Vá‰ Ïivot tady v Torontu, co chystáte na

vánoce?
MÛj Ïivot je práce práce práce. Balet dûlám

uÏ dohromady se ‰kolou asi osmnáct let,
takÏe kaÏd˘ den pfiijít na trénink a pfiipravit to
tûlo na kaÏdodenní práci, to je stereotyp.
Tedy mohl by to b˘t stereotyp, pro mû není, je
to souãást mého Ïivotního stylu. Já mám
urãité pfiedstavy, mám cíle. A teì po tom
úspû‰nému debutu na to mám novou energii.
A Toronto je perfektní. Ten lifestyle tady je
evrop‰tûj‰í. Mnû se líbí, Ïe mÛÏu jít, skoãit na
metro, na ‰alinu, pfiipadá mi to, Ïe jsem blíÏ k
Evropû, a Ïe lidi rozumí mému akcentu. Já
mám rád Ameriku, pofiád je‰tû, i kdyÏ ji znám,
pro mû reprezentuje ten obrovskej sen. Ale
tady mnû to vyhovuje víc, mÛÏu mluvit
francouzsky, a ãesky, to by se mnû v Houstonu
nikdy nestalo.  No a co se svátkÛ t˘ãe,
samozfiejmû Louskáãek, myslím, Ïe mám pût
pfiedstavení. Tady je takov˘ perfektní kolektiv,
lidi opravdu jsou velice pfiátel‰tí a otevfiení.
TakÏe vánoce budu v Louskáãkovi a snad na

Silvestra pojedu dom na chvilku do Brna.
Vánoce slavíte?
Slavím, moje máti tady zrovna byla mûsíc a

pÛl, a mám krásné vzpomínky z vánoc, a na
vánoce s rodinou.
Napekla vám maminka vánoãní cukroví?
No, to nemÛÏu fiíct v novinách, protoÏe já

mám dietu, Ïe.
A vánoãní pfiání?
Myslím, Ïe nejdÛleÏitûj‰í, a to si vÏdycky v

rodinû pfiejeme, je zdraví. TakÏe ãtenáfiÛm
Satellitu pfieji zdraví. KdyÏ máte zdraví, tak
mÛÏete v‰echno.
A my  pfiejeme Zdenkovi nejen zdraví, ale

také hodnû rolí a úspûchÛ v roce 2007.
Louskáãek se Zdenkem Konvalinou v roli

Petra je na programu NBC: 20.12 v 19:30,
23.12. ve 14:00 a 29.12. ve 13.00 (Zmûna
programu vyhrazena.)

Pfiedvánoãní koncert

V fiecko-katolické katedrále Matky BoÏí na
Shaw St. se konal tfietí adventní nedûli koncert,
kter˘ se skládal ze tfiech ãástí. V první to byla
díla Bachova a Schubertova Ave Maria v
provedení Jána Vaculíka. V druhé ãásti zpíval
pfieváÏnû Miro Letko populární vánoãní
písniãky a v tfietí ãásti uvedl Ján Vaculík
vánoãní koledy.  Na snímku J. âíhala  (zleva):
Marta Laurincova, Milan Bruner a Ján Vaculík.

***

ema
***



8   satellite  1-416 December 21, 2006Story

Hezké Vánoce pfieje
pivovar vyrábûjící nejznámûj‰í slovenské pivo

ZLAT¯ BAÎANT

Pfiíbûh skoro vánoãní
Vlastnû to byl zvlá‰tní rok. Bûhem jednoho roku dvojí stûhování. Jedno na jafie v Praze, druhé pfied
Vánocemi v Torontu. PfiestoÏe si ãlovûk pfied stûhováním v‰e peãlivû poznamená, kam co dal, po
stûhování nemÛÏe nic najít a nûkdo mu schválnû vymûnil obsah v‰ech krabic, takÏe v krabici s
knihami jsou cédéãka. Místo gramofonov˘ch desek jsou daÀová pfiiznání. A v tom v‰em by mûl
ãlovûk nalézt kníÏku s nûãím vánoãním jako jsou krásné âapkovy Apokryfy.
Jediné, co nebylo v bednách byly staré nenabrou‰ené brusle. Ty jsem tedy na‰el hned.
PfiestoÏe cel˘ den pr‰elo vyrazil jsem do ulic v nadûji, Ïe pfiece jen nûco vymyslím a pokud ne, tak

si alespoÀ vyãistím hlavu. Chtûl jsem to rozjet po ledû. KdyÏ jsem dorazil na kluzi‰tû, byl led jako
v‰e v tomto roce v hrozném stavu. Sníh, díry… nemohl jsem se rozjet. Zaãal jsem tedy pomalu
krouÏit proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek. Byl jsem rozhodnut po ãtvrt hodinû jít zase ke sv˘m
krabicím.
Najednou se na ledû objevil jak˘si opilec. Dojel ke mnû a s neuvûfiitelnou radostí v hlase mi sdûlil:

„Stojím na bruslích poprvé po pûtadvaceti letech, není to úÏasné.“ VÛbec mu nevadil ‰patn˘ led.
¤ekl bych s básníkem Allanem Ginsbergem: „Byl pln pivní stateãnosti!“ Najednou jsem spatfiil jeho
kolegu a s radostí dûtí ti dva krouÏili po ledû.
A já pfiem˘‰lel o tom, jestli jsem nûkdy potkal andûla, abych o tom napsal vánoãní pfiíbûh, ale na

Ïádného jsem si nemohl vzpomenout. A tak jsem krouÏil s tûmi opilci po kluzi‰ti a uÏ mi ani nevadil
ten ‰patn˘ led. Nemyslel jsem na krabice a hledal v pamûti andûla.
Najednou se zjevil a byl tu. Pfiíbûh star˘ asi tfiicet let. MoÏná je‰tû víc. Nûjak to letí. Silnice mezi

Trutnovem a Náchodem se zapsala nûkolikrát do mého Ïivota.
Na kole to bylo pfiímo peklo, protoÏe skoro celá byla vydláÏdûná koãiãími hlavami. Jen vtipálek

si mohl vymyslet v prvním roce okupace, Ïe tudy povede symbolicky pfies ãeskoslovenské území
Závod míru. O této etapû se tradovaly po léta legendy. Závod se ponûkud protáhl pro neuvûfiitelné
mnoÏství defektÛ. Nûktefií závodníci píchli na krátkém úseku padesáti kilometrÛ ãtyfiikrát. Jinak
témûfi normalizované obyvatelstvo protrhlo policejní kordón a zachytávalo okupaãní jezdce. Cíl,
kter˘ mûl b˘t pÛvodnû v Náchodû se posunul ãtyfii kilometry za hranice, kde to nûkdo v tom zmatku
odmávnul. Závod míru Léta Pánû devatenáctistého ‰edesátého devátého nebyl hoden svého jména.
Hor‰í uÏ snad jen byla etapa okolo âernobylu krátce po v˘buchu atomového reaktoru. To se v‰ak
na‰li jiÏ cyklisti, ktefií se omluvili a z pudu sebezáchovy závod neabsolvovali.
Projel jsem tuto silnici nûkolikrát na kole. Jednou na bûÏkách. Ale tehdy jsem jel stopem. Jak fiíkám,

po této cestû nic nejezdí a tak jsem ‰lapal pû‰ky a uÏ jsem se blíÏil k Náchodu, kdyÏ zaãalo pr‰et.
Mûl jsem krátké kalhoty a, jak to b˘vá, u cesty byla autobusová stanice. Schoval jsem se v ní, klepal
jsem se zimou a najednou mne napadlo, Ïe bych mûl asi rozdûlat oheÀ, ale nebylo z ãeho.
Na malou chvíli pfiestalo pr‰et a u cesty stál dÛm a pfied ním spousta rozpadajícího se nábytku. Jen

tak na de‰ti. Pod nûjakou prkennou deskou leÏel star˘ kabát. Napadlo mû, Ïe je dost such˘, abych
si z nûho udûlal oheÀ. Sh˘bnul jsem se pro nûj a v ten okamÏik se to stalo.
Z kabátu vypadl mal˘ muÏíãek. Ne Ïádn˘ trpaslík, asi tak 150 cm vysok˘ a najednou jsme na sebe

v tom de‰ti hledûli. Oba pfiekvapení, oba vydû‰ení. Neschopní slova. Zamumlal jsem: „Tady
nemÛÏete zÛstat, zmoknete!“ On odpovûdûl: „Syn ãlovûka nemá, kde by hlavu sloÏil.“ ·ok ze
setkání nám dal zapomenout alespoÀ na okamÏik na zimu. Blesky kfiiÏovaly oblohu. Vydali jsme se
spolu k autobusové zastávce.
„Jak jste se tam dostal?“ „Oni mne vystûhovali, protoÏe to opravují! A já nemám, kam jít, tak jako

ná‰ Spasitel, kdyÏ pfii‰el na svût!“ „Pojedu zítra do Òpice, tam mám sestru, ona mne ubytuje!“ A
zaãal vyprávût jeden pfiíbûh z Bible za druh˘m. V tom se zablesklo a v tom svûtle jsem uvidûl jeho
velké modré oãi a neoholenou tváfi.
Pfiipadal mi pfiíli‰ svat˘ a neskuteãn˘. Najednou se spiklenecky zasmál. „Mám dva chlebíãky!“ A

skuteãnû z kapsy vytáhl dvû slisované veky, pokryté vla‰sk˘m salátem a turistick˘m salámem. Podal
mi jeden. PfiestoÏe byla tma a byl jsem notnû vyhládl˘, nevypadaly nijak vábivû. V takov˘ posvátn˘
okamÏik se v‰ak nûco takového neodmítá. Nechci se rouhat, ale byl to skoro náboÏensk˘ obfiad, tak
neskuteãn˘. Ne, nebyla to Veãefie Pánû. K tomu nám chybûlo víno, ale byl to zázrak jako kdyÏ JeÏí‰
nasytil zástupy s trochou chleba a nûjak˘mi tûmi rybiãkami.
Musel jsem se vrátit na zem. Bylo to tak neskuteãné a uÏ pfiestávalo pr‰et.
„Mûl jste nûjakou Ïenu, dûdo?“ „KdyÏ jsem slouÏil v Praze, tak mne ty paniãky nûkolikrát svedly.“

Koneãnû jsem dûdu naãapal a mohl jsem mu nûco vytknout. „To ale nebyla láska!“
„Ne, to byl chtíã!“  Vyrazilo mi to dech. Znal jsem toto slovo, ale nepamatuji se, Ïe by ho nûkdy

nûkdo pouÏil. Sednul jsem si na laviãku v ãekárnû a na moment jsem zavfiel oãi. KdyÏ jsem je opût
otevfiel. Stafieãek tam nebyl a venku zaãínalo svítat. Vydal jsem se dál. Po chvíli mne vzali nûjací
pekafii do Náchodu. KdyÏ jsem jel pak v zimû na bûÏkách z Krkono‰ do JeseníkÛ, byl dÛm opraven.
Nábytek uÏ pfied ním nestál, ale nesvítilo se v nûm. Nûjací lidé mne o kousek dál nechali pfiespat.
PfiestoÏe to byl nehostinn˘ kraj a silnice byla plná koãiãích hlav, i v tûch nejhor‰ích dobách se zde
dûly zázraky.
V tom pfiijela na kluzi‰tû rolba. Nejprve vodou upravila kluzi‰tû, kde se hrál hokej. Pak na sucho

shrabala sníh. Pouze jeden z opilcÛ hlasitû protestoval, proti diskriminaci bruslafiÛ proti hokejistÛm,
kde na jejich kluzi‰ti pouÏili i vodu. Vjel jsem na ledovou plochu, kupodivu mnû pfiipadala docela
hladká. KdyÏ jsem pfii‰el domÛ, tak rozházené krabice po stûhování vypadaly jako mnoÏství
vánoãních dárkÛ. V kaÏdé z nich je nûjaké pfiekvapení. Chybûl jen vánoãní stromeãek a svût˘lka.

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

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

Je radostné vidût rozzáfiené tváfie
úãinkujících i posluchaãÛ...

Je 2. prosince 2006, sobota veãer. Do baptistického kostela na rohu Annette St. A High Park
Ave. se scházejí stafií i mladí, muÏi i Ïeny. Zaãíná advent a s ním pfiichází - nyní uÏ tradiãní
- pásmo ãesk˘ch koled. Do hodinového vystoupení jde hodnû pfiíprav, disciplíny i sebedisciplíny.
Monolog Nata‰i Legierské o tom, jak tento program vznikl a jak se vyvíjí, pfiipravila pro tisk
A. Machová.

První koncert vánoãních koled, kter˘ zde probûhl, se konal v roce 1983, kdy v Torontu
pÛsobil kazatel Milo‰ ·ulc. Od té doby se konal v rÛzn˘ch obmûnách kaÏd˘ rok.

PÛvodnû bylo do programÛ zapojováno mluvené slovo a program byl velmi dlouh˘. Potom,
co jsem se po odchodu kazatele ·olce zpût do Prahy zaãátkem 90. let pfiípravy ujala sama,
do‰la jsem k názoru, Ïe dÛraz by mûl b˘t na zpûvu a hudbû. Uvûdomila jsem si, Ïe toto setkání
krajanÛ se vlastnû koná hlavnû proto, abychom oÏivili události, které si bûhem Vánoc
pfiipomínáme, ve zpívaném slovû. Mluveného slova sly‰íme dost pfii kázáních a jin˘ch
pfiíleÏitostech. Soustfiedila jsem se proto jen na tradici koled.

Letos mûlo na‰e vystoupení skuteãnû ekumenick˘ ráz a navíc se na nûm podílel velk˘ poãet
úãinkujících. Do‰lo k tomu hlavnû proto, Ïe baptistick˘ sbor postrádá v souãasné dobû dûti
a mládeÏ. Generace, která se na programu podílela v jeho poãátcích, uÏ je na studiích nebo
pracuje. Jeden rok jsem program dokonce nacviãila jen se sborem dospûl˘ch. Bylo mi to
velmi líto. Rozhodla jsem se proto podchytit dûti v krajanské vefiejnosti a nabídnout v‰em
krajanÛm, nejen tûm, ktefií chodí do baptistického kostela, aby se do zpûvu vánoãních koled
zapojili. Letos se mi to koneãnû podafiilo, a to hlavnû proto, Ïe jsem zaãala vûnovat svÛj
osobní ãas práci v krajansk˘ch organizacích.

Vystoupení se letos zúãastnilo na 35 dûtí — takfika v‰echny dûti z Masarykovy doplÀovací
‰koly, to je ‰kola nad kterou má zá‰titu MasarykÛv ústav a která se koná kaÏdou sobotu v
kostele sv. Václava. Pfii‰lo také pár dûtí ze Sokola. To skuteãnû pfiedãilo moje oãekávání.
Myslela jsem si, Ïe jich tam v nejlep‰ím pfiípadû pfiijde nûjak˘ch deset.

Chci, aby se program koled lidem líbil, snaÏím se proto o zapojení obecenstva spoleãnû
zpívan˘mi koledami. Letos navíc osvûÏil na‰e vystoupení faráfi Kozák ze slovenského
luteránského kostela. NejenÏe zazpíval, ale také zahrál na fujaru dvû písniãky. Doufám, Ïe
to udûlalo radost nejen v‰em náv‰tûvníkÛm, ale i jemu.

Myslím, Ïe je dÛleÏité ãeské a slovenské vánoãní tradice udrÏovat. Mladí lidé k nim vztah
urãitû mají, a kdyÏ se jim nabídne pfiíleÏitost, rádi se zúãastní.

Osobnû se domnívám, Ïe hudba a zpûv jsou klíãov˘mi faktory ve v˘voji ãlovûka od jeho
narození a Ïe mají pozitivní dopad na v˘voj vnitfiního Ïivota kaÏdého ãlovûka.

U star‰ích lidí zpûv koled vyvolává vzpomínky na dûtství, pro dûti je to materiál pro
vzpomínky v budoucnosti. Je velice povzbudivé a radostné vidût rozzáfiené tváfie úãinkujících
i posluchaãÛ.

Ráda bych znovu podûkovala v‰em úãastníkÛm leto‰ních koled a také Masarykovû
doplÀovací ‰kole a Sokolu za to, Ïe jsem mohla s dûtmi pracovat.

Veselé Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok!
am/nl

***

(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
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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 2007

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Ing. Miroslav Princ, MBA
 Retirement & Estate planning

 • RRSP a investiãní fondy
 • Îivotní a jiné poji‰tûní

 • DaÀové v˘hody pro podnikatele
 • Bezplatné konzultace

 Freedom 55 Financial
 divize London Life Insurance Company

 Mississauga, ON

 Tel. 905-276-1177 ext. 586
 miroslav.princ@freedom55financial.com

 www.freedom55financial.com

Veselé Vánoce

přeje

Slovenská extraliga: 32. kolo: Martin-Trenãín
2:3, Zvolen-L. Mikulá‰ 4:2, Skalica-Poprad 5:3,
Nitra- Slovan Bratislava 2:1sn, Ko‰ice-Îilina 5:1.
33. kolo:  Ko‰ice-Martin 5:2, Poprad-Nitra 1:2,  L.
Mikulá‰-Trenãín 2:9,  Zvolen-Slovan 4:3, Îilina-
Skalica 3:2. Pfiedehrávka 40. kolo: Martin-Îilina
4:2.
Lotto Cup: Slovensko-·v˘carsko 0:2, Slovensko-
Loty‰sko 3:0, Slovensko-Rakousko 5:0.

Slovensk˘ rozhlas bude modernej‰í
BRATISLAVA-SME/SITA- Nová programová
‰truktúra, ktorú spustí Slovensk˘ rozhlas
(SRo) 29. januára 2007 bude modernizáciou
jeho vysielania, zároveÀ v‰ak bude
poslucháãom garantovaÈ v‰etky
verejnoprávne sluÏby. Na tlaãovej besede to
uviedol programov˘ riaditeº SRo ªubo‰
Machaj, krátko po tom, ako novú programovú
‰truktúru schválila v˘konná rada SRo.

***

Prieskum: Len percento ºudí
nevidí vo futbale korupciu

BRATISLAVA -SME/rf-Slovensk˘ futbal je
podºa v˘sledkov prieskumu agentúry MVK
prerasten˘ korupciou. Z v˘sledkov prieskumu,
ktor˘ si dal spracovaÈ denník SME, vypl˘va,
Ïe len jedno percento ºudí je presvedãen˘ch,

Ïe v slovenskom futbale korupcia vôbec
neexistuje. Viac ako 70 percent ºudí je
presvedãen˘ch o opaku.
·éfovia klubov tvrdia, Ïe s korupciu vo futbale

sa to preháÀa a nie je jej viac ako v in˘ch
sférach v spoloãnosti. Niektorí spochybÀujú
v˘sledky prieskumu, podºa nich nie sú úplne
objektívne.

***

Denní kronika
18.12.2006

Topolánek chce dÛvûru
v pÛli ledna

Jmenn˘ seznam ministrÛ své druhé vlády
chce mít hotov˘ premiér Mirek Topolánek do
ãtvrtka a o dÛvûru Snûmovny pro svÛj nov˘
t˘m se plánuje ucházet v polovinû ledna.
Premiér to uvedl v debatû pfiedsedÛ pûti
snûmovních stran v âeské televizi. Jeho vláda
má b˘t sloÏena ze zástupcÛ tfií stran: ODS,
lidovcÛ a zelen˘ch. Vedení obou men‰ích
stran jednání o trojkoalici v sobotu
odsouhlasila.
Podle premiéra je to „poslední ‰ance pro
reformní vládu, pak uÏ to vÏdycky budou
jenom vlády pfieklenovací, které by mûly vést
k volbám“. ¤ekl, Ïe vláda bude prosazovat
balík reforem, a v pfiípadû, Ïe ve Snûmovnû
neprojdou, skonãí.

·éf lidovcÛ Jifií âunek to fiekl je‰tû ostfieji -
chce kaÏd˘ reformní zákon spojit s otázkou
dÛvûry, coÏ by pfii neschválení znamenalo
pád vlády automaticky. Îádá tento
mechanismus pfiesnû zakotvit v koaliãní
smlouvû.
I podle pfiedsedy zelen˘ch Martina Bursíka by
to byl v˘raz spoleãné poctivosti, neboÈ by
nemûlo smysl, aby tu byla vláda, která sice
moÏná dostane dÛvûru, ale ve Snûmovnû by
nemohla nic prosadit. Topolánek je trochu
jiného názoru. Podle nûho to „nebude tak, Ïe
pfii prvním zákonu hned podáme demisi“.
Pfiedseda âSSD Jifií Paroubek a ‰éf komunistÛ
Vojtûch Filip potvrdili, Ïe Topolánkova vláda
nemÛÏe poãítat s podporou jejich stran.
Paroubek se opfiel o sobotní rozhodnutí
ústfiedního v˘boru strany.

***
Vánoce budou na blátû

PRAHA -právo/per  “Opravdu to zatím
vypadá, Ïe na vánoãní svátky bude vût‰inou
zataÏeno nízkou oblaãností, mlhavo, ojedinûle
slabé snûÏení nebo mrznoucí mrholení. Na
horách by mohlo b˘t polojasno. Noãní teploty
budou 1 aÏ -4 a denní -1 aÏ 4 st., ojedinûle aÏ
6 st. tepla,” fiekl v pondûlí Právu Vladimír
Seifert z âeského hydrometeorologického
ústavu v Praze.

Dodal, Ïe podobn˘ ráz poãasí bude v podstatû
ode dne‰ka aÏ do víkendu. Jenom ve stfiedu
by noãní teploty mohly klesnout ojedinûle aÏ
na -7 stupÀÛ a v nadmofiské v˘‰ce nad 700 m
se oãekává snûÏení.
V níÏinách bude po cel˘ t˘den obãas buì
padat sníh s de‰tûm, nebo mrznoucí mrholení.
¤idiãi by tedy mûli dávat velk˘ pozor na
silnicích.

***
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 Call centre: 1-866-293-8702

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

Nav‰tívili jsme
Jako na houpaãce

Toronto-Tampa Bay 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Branky: 4. Ponikarovskij 9 (Kaberle, McCabe)
pfiesilovka, 33. Kilger 5 (Tucker, Peca), 4O. Kilger
6 (Peca, Kubina), 44. Tucker 18 (Sundin, Wellwood)
pfiesilovka,  51. O’Neill 9 (Battaglia, White) - 8.
Alexejev 9 (LeCavalier, Kuba), 13. LeCavalier 18
(Boyle, Kuba) pfiesilovka,  21. Richards 12 (St.
Louis), 57. St. Louis 18 (LeCavalier, Boyle)
pfiesilovka.  Stfiely na branku: 25:26. Pfiesilovky:
4:5. VyuÏití: 2:2. Diváci: 19462.

Utkání mûlo nûkolik fází: po vedoucí brance
Ponikarovského, zaãala tfiímat otûÏe Tampa a Filip
Kuba dvûma asistencemi je‰tû v první tfietinû
dopomohl hostÛm k vedení. DÛleÏit˘m momentem
byla 24. vtefiina druhé tfietiny. Richards totiÏ zv˘‰il
na 3:1 a domácí trenér Paul Maurice si vyÏádal
oddechov˘ ãas a vymûnil brankáfie Aubina za
Raycrofta. Ten muÏstvo, s v˘jimkou ãtvrté branky,
podrÏel a Kilgerovi se podafiilo dvûma góly do
konce druhé tfietiny srovnat skóre. V závûreãné
tfietinû následovaly branky Tuckera a O’Neilla. Gól
Martina St. Louis pfii pfiesilovce jiÏ nic nezmûnil na
skuteãnosti, Ïe dva body zÛstaly v Torontu. V tomto
utkání se mimofiádnû dafiilo Pavlu Kubinovi a tak
jsme ho tentokrát poÏádali o zhodnocení zápasu:
PK: Opût jsme nezaãaly dobfie a dostaly jsme
zbyteãné góly. Prohrávali jsme 1:3, ale potom jsme
si fiekli v ‰atnû, Ïe se musíme zvednout a zaãít hrát
tak, jak bychom mûli a Ïe to mÛÏeme zvrátit. Za
tohoto stavu jsme dali ãtyfii góly za sebou a to
rozhodlo o na‰em vítûzství. Mûli jsme tah na branku
a snaÏili jsme se zuÏitkovat odraÏené stfiely. Dva
nebo tfii góly padly z doráÏek.

ABE: Asistoval jsi pfii tfietí brance, mohl bys
nûco k tomu fiíci?
PK: Byl jsem na modré a vidûl jsem na druhé modré
Michaela Pecu,tak jsem zkusil Ïabiãku pfies celé
kluzi‰tû a na ‰tûstí to vy‰lo. Jeli pak dva na‰i hráãi
na brankáfii a dobfie celou akci zakonãili. Byl to
pûkn˘ gól.
ABE: Jak bys hodnotil toto utkání?
PK: Byl to lep‰í zápas, z kterého se musíme
ponauãit. Urãitû se nám tím zvedne sebevûdomí.
ABE: Byl jsi v âechách, narodila se ti dcera, jak
to vypadá s tvojí rodinou?
PK: UÏ jsou v pofiádku v Torontu. Na ‰tûstí jsou obû
zdravé narozdíl ode mne.
Popfiál jsem tedy Pavlu Kubinovi, aby se, co nejdfiíve
z nachlazení uzdravil.

Ale‰ Bfiezina

Z utkání Toronto-NY Rangers 9:2. P.

Kubina v souboji s Marcelem Hossou.

V˘sledky ãeské extraligy
31. kolo: Zlín-Znojmo 4:3 sn, Tfiinec-Vítkovice 2:0,
PlzeÀ-Pardubice 2:5, Budûjovice-Slavia 3:1, Sparta-
Kladno 3:4 sn, K. Vary-Litvínov 3:2 pp, Liberec-
Vsetín 4:3 pp.
32. kolo: Vsetín-Budûjovice 2:4, Vítkovice-K. Vary
2:3, Kladno-Zlín 7:4, Litvínov-PlzeÀ 2:5. Pardubice-
Sparta 3:4, Slavia-Tfiinec 8:1, Znojmo-Liberec 2:3.
Channel One Cup: âR-Finsko 2:3, âR-·védsko
5:7, âR-Rusko 1:4
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SLOVAKOTOUR
pfieje hezké Vánoce

a hodnû pfiíjemného
cestování v roce 2007

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


