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âitateºom
SATELLITU
Ïelá príjemné
preÏitie Vianoãn˘ch sviatkov
a v‰etko najlep‰ie
v Novom roku 2008!
Veºvyslanectvo
Slovenskej republiky
v Ottawe

Jménem Generálního konzulátu
v Torontu pﬁeji v‰em ãtenáﬁÛm
Satellite 1-416 pﬁíjemné proÏití svátkÛ
vánoãních, pln˘ch rodinné pohody a
‰tûstí. TotéÏ pﬁeji i redakci Satellitu a
pﬁedev‰ím panu ‰éfredaktorovi
Bﬁezinovi, kter˘ má dle na‰eho názoru
lví podíl na pocitu sounáleÏitosti v
rámci ãeské komunity (nejen) v
Torontu. Tû‰íme se s Vámi na
shledanou v novém roce, plném
v˘znamn˘ch „osmiãkov˘ch“ v˘roãí v˘znamn˘ch nejen z pohledu ãeské
historie ale i ãeské
emigrace do Kanady.
Richard Krpaã
Generální konzul

V‰em krajanÛm pﬁejeme krásné
Vánoce a v novém roce
2008 v‰echno nejlep‰í,
hodnû
zdraví, ‰tûstí a
spokojenosti.
Pracovníci
Generálního
konzulátu âR
v Montrealu

Letos 8. prosince 2007 si koledy zazpíval spolu se zpûváky z âeskoslovenského baptistického
kostela a Nového divadla i operní zpûvák Ján Vaculík (na snímku).

Novoroãní pozdrav ãeského velvyslance v Kanadû
VáÏení pﬁátelé,
V dobû vánoãní atmosféry, nadûlování dárkÛ a rodinn˘ch a pﬁátelsk˘ch setkání si snad v‰ichni nacházíme ãas
také na chvíli rozjímání a ohlédnutí se za uplynul˘m rokem, jeho úspûchy nebo nedokonãen˘mi úkoly a s
oãekáváním si klademe pﬁedsevzetí do roku nového.
Pro âeskou republiku bude nadcházející rok v˘znamn˘ z hlediska nûkolika v˘roãí. Ná‰ stát oslaví v lednu 15
let své novodobé samostatnosti a v prÛbûhu celého roku si budeme pﬁipomínat kulatá „osmiãková“ v˘roãí
spojená s dÛleÏit˘mi událostmi na‰í historie. Ne v‰echna v˘roãí, která si pﬁipomeneme, budeme v‰ak také
oslavovat. Proto bych si pﬁál, abychom se v jejich svûtle dokázali intenzivnûji neÏ jindy ohlédnout zpût a
zhodnotit, ãeho se podaﬁilo na‰í zemi a spoleãnosti dosáhnout a uvûdomili si, jak˘m dílem jsme se na tom my
v‰ichni podíleli. A pﬁes v‰echny nedostatky na‰í spoleãnosti, kter˘ch si v kaÏdodenním Ïivotû jednotlivû
v‰ímáme jsem si jist, Ïe âeská republika se ubírá správn˘m smûrem a vûﬁím, Ïe vzájemnou spoluprací budeme
ke zdárnému v˘voji na‰í vlasti napomáhat i v roce pﬁí‰tím.
VáÏení pﬁátelé, dovolte mi, abych Vám jménem sv˘m i jménem v‰ech pracovníkÛ ãeského velvyslanectví v
Ottawû popﬁál klidné proÏití vánoãních svátkÛ a v‰e nejlep‰í do nového roku 2008.
Pavel Vo‰alík - velvyslanec âR v Kanadû
***

Pohodu, ‰tûstí a dobrou vÛli
nejen o vánocích,
ale v celém v roce 2008
pﬁeje
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 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 anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email 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.: 416/5325272, 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. 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 Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 22.
12. 2007 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 22.12. 2007 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
23. 12. 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Christmas

December 20, 2007

âeská a slovenská komunita v Kanadû
poﬁádá 15. února 2008 ve Fairmont Royal York Hotelu v Torontû
Black Tie Gala

MATKA TEREZA HLEDÁNÍ BOHA

The Eight Ball

Jako pozem‰tí tvorové o sobû máme
dost slu‰né mínûní: jsme prostû v kaÏdém
smûru vrcholem v‰eho tvorstva. Aãkoliv
to není docela tak. I ten nejvût‰í dlouhán
je vedle slona (nemluvû o velrybách)
sotva pov‰imnuteln˘ mrÀous. Nebo
vezmûte tﬁeba rychlost pohybu - já (a
kdyÏ ﬁíkám já, myslím já ãlovûk) bych si
rozhodnû netroufal závodit se závodním
nebo divok˘m konûm nebo tygrem nebo
jelenem nebo... Je‰tû hÛﬁ vycházíme ve
sféﬁe pamûti: tak napﬁíklad na‰i mot˘li se
nûkdy v srpnu sejdou ve sv˘ch statisících
a odletí na jih. Na jaﬁe se vrátí. Ale to
nejsou ti mot˘lové, kteﬁí v srpnu
odcestovali od nás. Ani jejich dûti. Jsou
to jejich vnuci a vnuãky. A pﬁiletí na totéÏ
místo (pﬁibliÏnû), odkud jejich
prapﬁedkové odletûli. Psi, koãky,

k pﬁipomenutí v˘znamn˘ch historick˘ch mezníkÛ na‰ich dûjin: 1918, 1938,
1948, 1968, 1989 a 2008
a pﬁínosu ãeské a slovenské komunity pro Ïivot v Kanadû.
V˘tûÏek plesu bude vûnován na charitativní úãely.
Hudbu veãera zajistí jeden z nejlep‰ích Big BandÛ v Torontû, veãer bude
spojen s umûleckou aukcí a pﬁedstavením nejúspû‰nûj‰ích ãlenÛ na‰ich
komunit.
Pro bliÏ‰í informace a rezervace lístkÛ kontaktujte:
www.czechsandslovaksincanada2008.com

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záﬁí 2007 do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

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, 169 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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, 169 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

Kalendáfi
24.12. (po) 22:00
PÛlnoãní m‰e
Kostel sv. Václava
***
31.12. (po) 19:00
New Years Eve Party
Bohemian Restaurant
Waterdown, Ontario
905/689-6013
***
31.12. (po) 20:00
Silvestr v restauraci Praha
na Masaryktownu
***
2008
17. 1. (ãt) 19:30
Sokol Toronto
Informaãní beseda pro nové ãleny
Kostel sv. Václava
***
19. 1. (so) 18:00
Sokol Toronto
âlenská beseda (Potluck)
Kostel sv. Vaclava
***
26. 1. (so) 19:00
Sokolské ·ibﬁinky
Kostel sv. Václava
***

E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
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.
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
13.12.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10.1.2008

vla‰tovky a jistû i jiná zvíﬁátka mají daleko
lep‰í prostorovou pamûÈ neÏ tﬁeba já.
Nejhor‰í ránu na‰e lidská p˘cha v‰ak
utrpûla pﬁed nûkolika t˘dny. Vûdátoﬁi vzali
skupinu studentÛ a skupinu mlad˘ch
‰impanzÛ. Na tabuli umístili bez ladu a
skladu ãíslice od 1 do 9. Studenti a
‰impanzi mûli za úkol si zapamatovat
umístûní ãíslic. Pak byly ãíslice smazány
a na tabuli se objevila prázdná koleãka, v
nichÏ byly pﬁedtím umístûny ãíslice.
Studenti a ‰impanzové si mûli
vzpomenout, v kterém koleãku byla ta ãi
ona ãíslice. Vyhráli ‰impanzové. Ale my
máme flinty a oni ne!
Dal‰í velkou v˘hodou na‰ich
spoluobyvatelÛ je jejich vztah k okolí a k
sobû sam˘m. Pokud víme, nijak se
nezab˘vají sv˘m místem ve vesmíru ani
nefilozofují o existenci du‰e a smrt je
zﬁejmû nûãím, co nevnímají. Co my uÏ
jsme se natrápili tûmito ne nezajímav˘mi
otázkami! Pere se v nás rozum s vírou a
tak nevíme, máme-li vûﬁit (?) vûdû, která
nám ﬁíká, Ïe svût vznikl v jednom krásném
okamÏiku tak, Ïe z jednoho bodu vyletûly
hotové svûty (Big Bang), nebo svat˘m
knihám, které ﬁíkají, Ïe svût byl stvoﬁen
Bohem v ‰esti dnech. Vûda to má snaz‰í:
ty nejzákladnûj‰í otázky: jak se stalo, Ïe
najednou ty svûty (a kde byly aÏ do té
doby ?) vyletûly a proã vyletûly a proã
jsme tady a co je to du‰e, prostû vyhlásila
za sféry svého nezájmu.
A teì tu stojím já, lidsk˘ drobeãek,
obtíÏen bﬁemenem v‰ech tûch otázek. A
k tomu mi Al Gore z Osla vyhroÏuje, Ïe
jestliÏe hned nepﬁestanu vzduch
otravovat sv˘m dechem (já la‰kuji, ale
ona je to vûc zatracenû váÏná), do deseti
let roztají ledovce a bude po New Yorku.
Tak, pane BoÏe, raì!
Já to s panem Bohem nemám
jednoduché a nikdy nemûl. Vzpomínám
si, jak jsem jako kluk bûhal po silnici v
dûsivé bouﬁce a kﬁiãel do bleskÛ: Jestli
jsi, tak mne zab! Nedal se vyprovokovat.
Samozﬁejmû ho provokovali i jiní. Tﬁeba
Lord Byron. Vût‰ina (ne-li v‰ichni) ne
proto, Ïe by si pﬁáli ne-existenci vesmírné
síly mimo na‰e chápaní, ale proto, Ïe si
zoufale pﬁáli potvrzení její existence.
A teì do toho pﬁijde Matka Tereza,
Ïena, která slouÏila tûm nejuboÏej‰ím:
chud˘m, umírajícím, opu‰tûn˘m, tûm,
které nikdo nechtûl. Jestli byl nûkdo v mé
generaci, o nûmÏ jsem pﬁedpokládal, Ïe
vûﬁil bez pochyb, jehoÏ Ïivot byl naplnûn
boÏím jasem, kdo prakticky za Ïiva stál
jednou nohou v nebi, byla to Matka
Tereza. Jak dnes víme, nebylo tomu tak.
Její deník a dopisy, které byly zveﬁejnûny
zaãátkem záﬁí, líãí Ïivot Ïeny muãené (s
v˘jimkou nûkolika t˘dnÛ) duchovní tmou
a nepﬁítomností Boha, kterého zoufale
hledala. Tak jako mnoho jin˘ch vãetnû
ﬁady svûtcÛ. Víru, kterou Matka Tereza
nikdy neztratila, byla víra ve víru: “JestliÏe
milujeme aÏ do bolesti, BÛh nám dá svÛj
mír a radost” - jestliÏe nepﬁestaneme
vûﬁit v Boha, i Boha mlãícího, najdeme
ráj. I kdyÏ sama pro sebe ráj neoãekávala:
“JestliÏe se nûkdy stanu svatou, urãitû
budu svatou tmy. Budu poﬁád mimo nebe
- abych pﬁiná‰ela svûtlo tûm ve tmû na
zemi.”
KaÏd˘ nûjak tápeme ve tmû. Nûkteﬁí
najdeme Boha. Tﬁeba Johny Cash.
Dlouho se s ním pral. Nakonec v nûm
na‰el mír. Jiní hledáme cel˘ Ïivot a snad
nenajdeme. Ale i pro ty zrození JeÏí‰e
dodnes svítí nesãetn˘m milionÛm svûtlem
nadûje.
Josef âermák
***
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âeské a slovenské bohosluÏby
o Vánocích
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
200 Annette St., Toronto
Nedûle: 23. prosince 2007 v 11 hod.
Úter˘: 25. prosince 2007 v 11 hod.
Nedûle: 30. prosince 2007 v 11 hod.
Pondûlí: 31. prosince 2007 ve 20 hod.
(Louãení se star˘m rokem)
Nedûle: 6. prosince v 11. hod
***

¤ímsko-katolick˘ kostel
sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
Pondûlí 24. prosince (·tûdr˘ den), 22.00
„PÛlnoãní m‰e svatá“ se zpûvem koled
***
Úter˘ 25. prosince (Slavnost Narození Pánû BoÏí Hod vánoãní),10:30
Slavná m‰e svatá se zpûvem koled
***
Stﬁeda 26. prosince (Svátek sv. ·tûpána),
15:00
M‰e svatá - Masaryktown
***
Nedûle 30. prosince (Svátek Svaté rodiny),
10:30
M‰e svatá jako obvykle
***
Pondûlí 31. prosince
(Památka sv. Silvestra I. - papeÏe), 18:00
M‰e svatá na podûkování za uplynul˘ rok
***
Úter˘ 1. ledna 2008 (Slavnost Matky BoÏí
Panny Marie), 10:30
M‰e svatá
***

¤ímsko-katolické bohosluÏby
v Burlingtonu
Holy Sepulchre Cementery
Úter˘ 25. prosince (Slavnost Narození Pánû BoÏí Hod vánoãní), 15:00
Slavná m‰e svatá se zpûvem koled
***
Nedûle 30. prosince (Svátek Svaté rodiny),
15:00
M‰e svatá jako obvykle
***
Úter˘ 1. ledna 2008, (Slavnost Matky BoÏí
Panny Marie), 15:00
M‰e svatá
***

Kingston
Sobota 22. prosince, 10:00
Kaple Newman House, 192 Frontenac Street
***

Ottawa
Sobota 22. prosince, 17:00
Kostel sv. Leopolda Mandiãe,
170 Hinchey Avenue
***

Montreal
Nedûle 23. prosince, 11:00
Kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke
Street
***

Vineland
Úter˘ 25. prosince, 18:00
St. Helen’s R.C. Church Parish,
kontakt: Jan Mí‰ek (905) 562-5877
***

Slovensk˘ luteránsk˘ kostol
sv. Luká‰a
3200 Bayview Ave., Toronto
Pondûlí: 24. prosince 2007 v 16:30
***

Rímsko-katolick˘ kostol sv.
Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga
Milostiplné preÏitie Vianoãn˘ch sviatkov,
ktoré priná‰ajú radostnú zvesÈ o príchode
Spasiteºa na svet a veºa zdravia,
‰Èastia a úspechov v novom roku 2008

Vám zo srdca prajú
o. Miroslav Verãimák, správca farnosti,
o. Grzegorz Nowicki, kaplán,
farská Rada a farské zdruÏenia a organizácie
slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda
v MississaugeSrdeãne Vás poz˘vame preÏívaÈ
vianoãnú radosÈ s nami!

24. decembra: 23:30 hod.
Spievanie vianoãn˘ch kolied
24:00 hod. Polnoãná svätá om‰a
***
25. decembra:
9:00 hod. Mass - Feast of the Nativity
11:00 hod. Vianoãná svätá om‰a
17:00 hod. Jasliãková poboÏnosÈ
***
26. decembra: 10:00 hod.
Svätá om‰a zo sviatku svätého ·tefana
Vianoãné pásmo-Vychodna Dancers
***
30. decembra 19:00 hod.
Svätá om‰a zo sviatku Svätej Rodiny
***
31. decembra: 18:00 hod.
ëakovná svätá om‰a za star˘ rok
***
1. januára: 9:00 hod.
Mass - Feast of Mary, Mother of God
11:00 hod. Svätá om‰a zo sviatku
Bohorodiãky
***

Slovensk˘ evanjelick˘
kostol sv. Pavla
MilosÈ vám a pokoj od Boha ná‰ho
Otca a od Pána ná‰ho JeÏi‰a
Krista. Amen.
Ná‰ho Spasiteºa JeÏi‰a Krista,
chceme spoloãne s Vami privítaÈ v
roku 2007 a tieÏ poprosiÈ
HOSPODINA - ná‰ho Pána Boha
a Otca v sile Ducha Svätého
o poÏehnanie v nastávajúcom roku
2008, takto:
Vinocné sviatky
·tedr˘ veãer
24.decembra 2007 o 17:00 SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
Narodenie Pána
25.decembra 2007 o 10:45 SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ
SLUÎBY BOÎIE
(VEâERA PÁNOVA)
Druh˘ sviatok vianoãn˘
Svät˘ KríÏ - Kitchener
26. decembra 2007 o 15:30 PM SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ
SLUÎBY BOÎIE (VEâERA
PÁNOVA)
***
Kalendárne sviatky
Star˘ rok 2007
31.decembra 2007 o 18:00 PM SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
Nov˘ rok 2008
1.januára 2008 o 10:45 SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ
SLUÎBY BOÎIE
(VEâERA PÁNOVA)
EVANJELICK¯ A. V.
SLOVENSK¯ CIRKEVN¯ ZBOR
SV. PAVLA
V TORONTE
1442 DAVENPORT Rd.,
416/ 658-9793
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
***
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Czech &Slovak Institutions
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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

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

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

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.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, 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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, 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
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Josef Lnûniãka: Panenka
V pﬁedhoﬁí Krkono‰, v Jestﬁebích horách,
mezi lesy, pod vrchem Îaltmanem byla
chalupa havíﬁe Kábrta. Vedle svého
havíﬁského povolání hospodaﬁil je‰tû na
chudém poli, jako ostatnû mnoho jin˘ch
havíﬁÛ svatoÀovického revíru v dobách
zl˘ch, aby uÏivili své poãetné rodiny.
V rodinû Kábrtovû bylo dvanáct dûtí.
V‰echny rodiãÛm svornû pomáhaly, a tak
chudou úrodu z pole mûli vÏdy vãas pod
stﬁechou. A jak se den zkracoval, sedával
otec v jejich kruhu a poutavû jim vyprávûl
pﬁíhody ze Ïivota a z hlubokého podzemí
na dole, kde je‰tû tehdy pracovali konû.
Nescházely ani pohádky pro ty nejmen‰í
dûti. Poslouchaly rodiãe, vzájemnû se mûly
rády a v‰ichni si pomáhali.
Dva dny scházely do ·tûdrého dne, kdyÏ
havíﬁ Kábrt vyfáral z ranní smûny na
Tmavém dole, vklínûném mezi lesnaté
stránû v Jestﬁebích horách. AÏ do zaãátku
druhé svûtové války chodívali havíﬁi domÛ
neumytí. Tak jak vyfárali, vraceli se do
sv˘ch domovÛ i s kahanci, s nimiÏ si cestou
za tmy svítívali po neschÛdn˘ch horsk˘ch
cestách.
KdyÏ toho dne havíﬁ Kábrt spatﬁil denní
svûtlo a opou‰tûl Tmav˘ dÛl, chumelilo.
Studen˘ vítr prohánûl snûhové vloãky po
stﬁechách stavení tak hustû, Ïe ani okolní
zalesnûné stránû nebylo vidût.
Vítr se i do Kábrta poﬁádnû opﬁel. Vmetl
mu do tváﬁe sníh, kdyÏ právû pﬁicházel na
návr‰í k Odolovu. V pﬁívalu snûhu nemohl
najít ani „Panskou cestu”, která vede po
hﬁebenech hor. Sníh mu zalepoval oãi a
vtíral se pod límec kabátu. Cesta v lese byla
jiÏ klidnûj‰í. Otﬁel si hﬁbetem ruky roztát˘
sníh na tváﬁích a pﬁitom se poﬁádnû uãemil.

RozhlíÏel se po lese, obdivoval ten bíl˘
pﬁíval na vûtvích stromÛ. RozhlíÏel se a
pﬁem˘‰lel, co by koupil za dvacetikorunu,
kterou nosil schovanou v kabátû, dûtem
pod stromeãek. Byl to pro nûho neﬁe‰iteln˘
problém. Mûl schovan˘ch dvacet korun,
ale dvanáct dûtí. Jak je podûlit, co za dvacet
korun koupit, a kterému dítûti to dát. TûÏká
rada.
Vy‰el z lesa nad Mal˘mi SvatoÀovicemi a
míjel osamocené chalupy Pﬁedních hor.
KdyÏ pﬁicházel k dﬁevûné chalupû, kde
bydlela vdova ¤eháková, uvidûl mezi
dveﬁmi stát její malou, asi pûtiletou holãiãku.
Kábrt ji znal dobﬁe, vÏdyÈ chodíval dennû
kolem. Ona se ho v‰ak bála. Bála se jeho
ãerného obliãeje, jeho ãern˘ch rukou.
„Koho vyhlíÏí‰, Ur‰ulko?” zeptal se Kábrt
zlatovlasé dívenky.
„No JeÏí‰ka, jestli mi nese panenku!”
„UÏ brzo pﬁijde. Je‰tû se dvakrát vyspinká‰
a bude tady.”
„Maminka teì taky spinká,” sdûlovala
polo‰eptem Kábrtovi.
Ten se divil, Ïe je dûvãátko tak hovorné
proti jin˘m dnÛm.
„Tak zÛstaÀ hodná a buì ti‰e, aÈ ji
nevzbudí‰,” napomínal ji Kábrt a pokraãoval
v cestû.
Druh˘ den, kdyÏ se Kábrt vracel opût z
práce, tûÏké snûhové mraky se dot˘kaly
vrcholkÛ stromÛ na Îaltmanu. Pﬁicházel k
chalupû ¤ehákové a uvidûl znovu Ur‰ulku
mezi dveﬁmi. Byla zabalena ve velkém
zimním kabátû a Kábrtovi se zdála
uplakaná. Chtûl ji nûjak povzbudit, a proto
na ni zavolal:
„Ur‰ulo, aÏ ti JeÏí‰ek pﬁinese panenku, jak
ji bude‰ ﬁíkat?”

„To je‰tû nevím.”
„Zeptej se maminky, jistû ti poradí!” zvolal
Kábrt pﬁi chÛzi, aniÏ se zastavil.
„Maminka je‰tû spinká. Mám hlad a je mi
zima!”
Kábrt u‰el nûkolik desítek krokÛ, potom si
v‰ak uvûdomil poslední Ur‰ulina slova nûjak
hloubûji. Prudce se otoãil a vrátil se zpût k
chalupû. V‰iml si, Ïe okna do svûtnice jsou
zamrzlá. Vzal dûvãátko do náruãe. I kdyÏ
byl ãern˘ jako vÏdy, tentokráte se ho Ur‰ula
nebála. Její ruãky byly prochladlé. Cítil to,
jak mu je poloÏila okolo krku. Vstoupil s ní
do svûtnice. ¤eháková leÏela v posteli na
bok ke stûnû. ZÛstal stát u dveﬁí, nûkolikrát
nucené zaka‰lal a hned nato pozdravil.
Îádnou odpovûì nedostal. ¤eháková se
ani nepohnula. Pﬁistoupil k lÛÏku a strnul.
Byla mrtvá. Vûdûlo se o ní, Ïe trpí srdeãní
vadou. Ale proã ji to muselo potkat právû
nyní pﬁed Vánocemi? Jo, smrt si nevybírá!
Zachoval hlubok˘ klid. ¤ekl Ur‰ule,
necháme maminku spát a já tû odvedu na
chvíli k RosÛm. SousedÛm povûdûl stranou,
co se stalo, aby zachovali tajemství na
krátkou dobu. Ur‰ulku, Ïe tam na chvíli
zanechá a pro ni zanedlouho pﬁijde. KdyÏ
doma zvûstoval Ïenû a dûtem, co se stalo,
Ïena povídala: „Nemûl jsi ji dávat k RosÛm,
dûti mají ve svûtû, Ur‰ulka se tam nebude
cítit dobﬁe, pﬁiveì ji sem.” „Chtûl jsem sly‰et
tvoje slova,” svûﬁil se Kábrt.
Potom zavolal nûj star‰í dûti, vyndal
sloÏenou dvacetikorunu a poslal je ke
Studánce koupit panenku. Ur‰ula musí
dostat pod stromeãek panenku, tolik se na
ni tû‰í. Oblékl se a vy‰el z domova. Za chvíli
dûti pospíchaly koupit panenku.
Z knihy: Úlomky z ÏivotÛ

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce

2008

pﬁeje

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

PROGRESS AND ENGINEERING CORPORATION LIMITED
149-151 STRACHAN AVENUE TORONTO, ONTARIO, M6J 2S8
Tel.: (416) 703-3427
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Vánoãní obrázek
V první tﬁídû obecné jsem chodil do vr‰ovick˘ch pavilonÛ. KdyÏ se mne paní správcová
Kuchaﬁová ptala na konci roku, co jsem mûl na vysvûdãení, odpovûdûl jsem po pravdû,
Ïe jednu ãtyﬁku. Tak ‰patné vysvûdãení mûl uÏ jen Va‰íãek TesaﬁÛ, kter˘ pro‰oupl a byl
pﬁeﬁazen do zvlá‰tní ‰koly, které se ﬁíkalo ‰kola pomocná a nacházela se ve star˘ch
Vr‰ovicích. Pozdûji nás mnohokrát pﬁesvûdãoval o v˘hodách tohoto vzdûlávacího
zaﬁízení. Nemusel se uãit ru‰tinu a zatímco my jsme mûli loutkové divadlo dvakrát za rok,
Va‰íãek ho míval kaÏd˘ t˘den. Vzhledem k tomu, Ïe se nejednalo o nároãné studium,
mohl se jiÏ v mládí vûnovat v˘padÛm do blízkého ãi vzdáleného okolí. Tu byl spatﬁen pﬁi
pﬁímém televizním pﬁenosu, jak sleduje zápas z horní vûtve topolu, jejichÏ ﬁada za
stadionem mûla slouÏit jako vûtrolam. Jindy ho nûkdo vidûl v obchodním domû Bílá
LabuÈ v Praze na Poﬁíãí.
Jeho v˘lety smûﬁovaly na Petﬁín i na druh˘ konec Prahy aÏ do Stﬁe‰ovic. Naposledy jsem
ho spatﬁil jiÏ v dospûlém vûku, mírnû poãmáraného po návratu z nápravnû v˘chovného
ústavu. Plynnou angliãtinou, kterou míchal do ãe‰tiny mi sdûlil, Ïe sedûl za politiku,
protoÏe Dubãek byl all right, zatímco Novotn˘ dle jeho názoru nebyl zcela OK.
Paní správcová se tehdy zeptala, z ãeho ta ãtyﬁka byla a já jsem jí ledabyle sdûlil, Ïe z
kreslení. NedÛvûﬁivû se je‰tû jednou ujistila: „Z kreslení?“ Tak jsem ji ujistil, Ïe z kreslení.
Nevûﬁícnû kroutila hlavou. Pro Va‰íãkovy potulky mûla pochopení, alespoÀ nedûlal
nepoﬁádek kolem baráku a Va‰íãek v pﬁípadû potﬁeby odklidil sníh. Ledacos zaÏila, ale
ãtyﬁka z kreslení se vymykala jejímu chápání a ona jako domovnice musela vyslechnout
nejednu stíÏnost rodiãÛ.
Po pravdû ﬁeãeno, neznám v celém svém okolí nikoho, kdo by mûl jiÏ v první tﬁídû z
kreslení dostateãnou. V‰ak paní uãitelka Volicerová byla akademickou malíﬁkou a ona
dokázala chodit po tﬁídû v hodinách kreslení s vodovkami a tu nûkomu do obrázku
udûlala koleãko a hned to vypadalo jinak. U mne ale ani její ‰tûtec nezabíral.
KdyÏ jsme pﬁi‰li do ‰koly po vánocích, tak jsme mûli hezky udûlat obrázek, jak to
vypadalo u nás doma. Paní uãitelka si vzala barevné kﬁídy a na tabuli nakreslila radující
se rodinu, kde jsou na stole pod stromeãkem dárky. Obrázek to byl pûkn˘, ale nemûl nic
spoleãného s vánocemi u nás doma. U nás byly dárky na zemi pod obrovsk˘m smrkem.
Zatímco ona je mûla zabalené v krabicích, takÏe nebylo vidût, co to je. Její prÈav˘
stromeãek pﬁipomínal spí‰ kytku.
Pﬁi malování jsem se stolu nevyhnul, aãkoliv u nás se u stolu veãeﬁelo a dárky byly na
zemi pod stromem. Udûlal jsem tedy stolek zcela mal˘. Strom stál pﬁece na podlaze ve
stojánku, tak jsem za tím mal˘m stolkem protáhl kmen aÏ na zem. Do‰lo k naprosto
modernímu konceptu, kdy vánoãní stromek procházel skrz stÛl, jak to vidíme velice ãasto
dnes v zahradních restauracích, kdy sluneãníky procházejí dírou v prostﬁedku stolu a
jsou ukotveny ve stojanu na zemi.
Paní uãitelka, zﬁejmû zvûdavá na ekonomickou situaci jednotliv˘ch rodin, si spletla mÛj
témûﬁ technicky detailní v˘kres elektromotorku s ko‰ilí, kterou dostala vût‰ina m˘ch
spoluÏákÛ. Elektromotorek mûl navíc po stranû dva kontakty pro plochou baterii. Vytkla
mi, Ïe ty rukávy od ko‰ile jsou pﬁíli‰ krátké. Dal‰í problém nastal se stavebnicí MERKUR.
Jednalo se o sérii skládanek a po celkem úspû‰né verzi 3B, jsem dostal rovnou pûtku.
Nejvy‰‰í byla sedmiãka, ale nepoznal jsem nikoho, kdo by ji vlastnil. Na stavebnici jsem
byl patﬁiãnû hrd˘. JelikoÏ jsem neznal poﬁádnû perspektivu, udûlal jsem pûtku ve ãtverci.
Vzala to jako drzou provokaci a tak nûjak i ohodnotila moji snahu.
Vánoce mûly vÏdy svou neopakovatelnou atmosféru, která se dala tûÏko pravdivû
spodobnit. Jednou jsem dostal elektrick˘ vláãek. To nebyl vláãek, to byl pﬁímo tûÏkotonáÏní
vlak o ãtyﬁech vagónech. Kolejnice byly také perfektní. JiÏ jen tam pﬁipojit transformátorek.
Dárek mûl jednu malou chybu, nemûl lokomotivu. Inu, v tu dobu lokomotivy nebyly v
obchodních domech a tudíÏ lokomotiva chybûla i pod stromeãkem. MoÏná nûjaké jiné
dítû dostalo zase lokomotivu bez kolejí a vagónÛ. Pﬁipomínalo to Erbenovu baladu o tûlu
bez hlaviãky a o hlaviãce bez tûla. DÛleÏité na tom bylo, Ïe vagóny bez lokomotivy
poslouÏily lépe neÏ vagóny s lokomotivou. NejenÏe jezdily kolem stolu, ale jedna traÈ

vedla i z kuchynû do loÏnice. Lokomotiva se objevila na trhu aÏ po nûkolika letech To
uÏ jsem si nehrál s elektrick˘mi vláãky, ale pod stromeãek jsem dostával velice ãasto
nûjaké kníÏky.

Na hodinu kreslení se v‰ak vût‰inou tû‰ili hlavnû moji spoluÏáci, lépe ﬁeãeno spoluÏákynû.
Ty po spatﬁení m˘ch v˘tvorÛ dûlaly grimasy, ‰ilhaly, protáãely panenky, cudnû zakr˘valy
ústa, aby nebylo vidût, Ïe se smûjí. KdyÏ jsem se vrátil ze ‰koly po hodinách kreslení,
musel jsem vût‰inou rovnou do vany.
Nutno dodat, Ïe v první tﬁídû to nebylo naposledy, co mé v˘tvarné pokusy byly
klasifikovány jako dostateãné. AÏ v tﬁídû ‰esté se zmûnil pﬁedmût kreslení na v˘tvarnou
v˘chovu a do‰lo k obratu. Opût jsme mûli jako uãitelku na tento pﬁedmût akademickou
malíﬁku, nûjakou Foﬁtovou. Její zvlá‰tností bylo, Ïe nejprve oznámila, Ïe nûkoho
napomíná a pak se ‰la podívat do zasedacího poﬁádku, koho napomíná a neÏ to zjistila,
tak uÏ dûlal bordel nûkdo jin˘. Celá ‰kola jí ﬁíkala Maléreãka. No a Maléreãka vyprávûla
o Slavíãkovi, jeho tragédii, jak ochrnul. Ukazovala obrazy expresionistÛ a impresionistÛ.
Místo ‰koly jsme ‰li do Národní galerie, kde jsme spatﬁili to, co se pﬁed námi doposud
zatajovalo.
Jednou takhle po vánocích jsme si mûli pﬁinést barevné papíry, z kter˘ch se vystﬁihovaly
rÛzné tvary a lepily se na bílou ãtvrtku. Mûli jsme dûlat rÛzné mozaiky a koláÏe. Moje
vzorné spoluÏaãky mûly celé bloky barevn˘ch papírÛ z druhé strany potﬁené lepidlem.
JelikoÏ jsem mûl v té dobû jiné starosti, na pﬁípravu na hodinu v˘tvarné v˘chovy jsem
zcela zapomnûl a mûl jsem v ta‰ce pouze svaãinu. KdyÏ zaãala hodina a v‰ichni se
pustili do práce, sesbíral jsem ze zemû povalující se zbytky barevn˘ch papírÛ. Nebylo
toho mnoho. JelikoÏ jsem k VánocÛm dostal Devatero pohádek, tak jsem z toho udûlal
takovou figurku s de‰tníkem a napsal jsem vysvûtlení: Franti‰ek Král z Tulácké pohádky
od Karla âapka.

·Èastné a veselé preÏitie vianoãn˘ch sviatkov,
v pohode a spokojnosti
V novom roku 2008 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a
úspechov v práci
a v osobnom Ïivote ãitateºom Satellitu
Ïelá

Luba Henderson

Josef Lada: Vánoce 1933

S pocitem, Ïe vlk se naÏral i bez toho, abych si musel koupit barevné papíry, jsem svÛj
v˘tvor odevzdal. Jaké bylo moje pﬁekvapení, kdyÏ postava s de‰tníkem se objevila na
celo‰kolní v˘stavû a já dostal poprvé v Ïivotû lep‰í známku z kreslení neÏ trojku.
Dnes by Va‰íãek TesaﬁÛ nelezl po topolech pﬁi fotbalov˘ch zápasech, nepodnikal by
v˘lety do dalekého okolí. Zﬁejmû by sedûl pﬁed poãítaãem a maãkal by knoflíky.
Vyspûlej‰í dûti nosí do ‰koly digitální fotografie umûlého vánoãního stromeãku a kdyÏ
to srovnáme s Ladov˘mi vánocemi z roku 1933, tak nám pﬁipadá, Ïe té poezie ub˘vá.
MoÏná, Ïe ano, ale moÏná je to proto, Ïe jsme star‰í. Pro kaÏdé dítû jsou vánoce krásné
a obzvlá‰tû, kdyÏ jsou pod snûhem.
Skuteãnost, Ïe podstata Vánoc je nûkde jinde neÏ v dárcích, jsem si zaãal uvûdomovat
aÏ pozdûji, ale bez dárkÛ by to také asi nebylo ono.
Hezké vánoce, pﬁeje
Ale‰ Bﬁezina
***
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Veselé Vánoce
hodnû pohody od Vánoc
do konce roku
a hodnû úspûchÛ v roce 2008
pﬁeje

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

Pﬁejeme v‰em na‰ím
pﬁíznivcÛm
hezké proÏití vánoãních
svátkÛ a v‰ecko nejlep‰í
v r.2008
a pohodu pﬁi sledování
ãesk˘ch filmÛ a seriálÛ
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin
Babinské

PUSINKY
roadmovie o tﬁech dívkách, které se nedostaly na vysokou
a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pﬁi cesatování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:
·KODNÁ - napínavé vy‰etﬁování vraÏdy v sázkové kanceláﬁi
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou
CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem
v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA
a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, kteﬁí utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY 31 - 39
A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, kteﬁí mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové a zvukové kvalitû:
ARABELA 1 - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 1 - 8 (1971)
CHALUPÁ¤I 1 - 13 (1975)
NÁV·TùVNÍCI 1 - 15 (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

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:

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
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Malá (loÀská) úvaha o kapru
NeÏ jsem si vy‰el, nezahálel jsem. Uﬁíznul jsem hlavu kapra, vyvrhnul ho a hotovil
se jej pﬁed naporcováním zbavit ‰upin. Sotva jsem ale pﬁiloÏil ostﬁí noÏe k rybímu
tûlu, které se v dopoledním slunci dopadajícím do kuchynû lesklo nespoãtem
Ïlutozlat˘ch ‰upin, sotva jsem se jich dotkl ostrou kuchyÀskou kudlou, zaváhal
jsem. Upoutala mne soumûrnost, s niÏ jsou ‰upiny v kapﬁí kÛÏi naskládány,
tvoﬁíce jakousi zlatoÏlutozelenou mozaiku. Rozmûr ‰upin od hlavy k ocasu se
mírnû zmen‰uje. Dokonce mne napadlo, Ïe bych ‰upiny v té které ãásti tûla mûl
v prÛmûru pﬁemûﬁit. Místo toho jsem udûlal první tah kudlou, nazlátlá spr‰ka se
vznesla nad kapﬁím neboÏtíkem.
A tu jsem si vzpomnûl na ty velmi dávné doby, kdy pár dnÛ pﬁed ·tûdr˘m
veãerem vût‰inou dva kapﬁi plavali ve vanû. âasto jsem se na nû díval. Házel jim
do vody chleba. Nabírali ho do tlamiãek, netu‰ící jak uÏ je to zbyteãná ãinnost.
Trochu mi cukalo v hlavû, kdyÏ veãer 23. prosince, po návratu z práce, otec
ranami kladiva konãil Ïivot ‰upináãÛ. Ostatní práci uÏ udûlala máti. VÏdy jsem
dostal nûkolik ‰upin, kdyÏ oschly. Abych nemûl nouzi o peníze. Zajímavé!
Opakuje se to kaÏd˘ rok, i kdyÏ ‰upiny uÏ dávno nedostávám od máti. A kaÏdé
Vánoce dávám si je do ‰rajtofle. Nejsem sice boháã, ale zatím ani Ïebrák. A ty
‰upiny jsou rok co rok stejné. Dnes, stejnû jako v dobách dûtství pﬁipomínají nehty
na jedné stranû pozlacené. Jedna ‰upina jako druhá.
Asi mû pﬁíli‰ a snadno fascinují jednoduché vûci, ﬁíkám si. Právem, nebo v
dÛsledku naivity my‰lení? Proã radûji nepﬁem˘‰lím o tom, jakou po svátcích
koupím akcii? Proã mû tak udivuje ta pravidelnost tûch zatracen˘ch ‰upinek? âí
to neviditelná ruka naskládala je jednu vedle druhé? Proã hﬁbet kapra je tmav˘
jako voda rybníka a bﬁicho Ïlutavé, jakoby mûlo svítit kaprovi na cestu do hlubiny?
Jak mnoho vûcí se ve svûtû zmûnilo za ...sto let tﬁeba! Tehdy vûci neuvûﬁitelné
jsou dnes samozﬁejmé. V nebi se moÏná spokojenû usmívá Jules Verne. Ale
moÏná ho napadne, Ïe ve sv˘ch fantastick˘ch nápadech pﬁehlédl pÛvab vûcí
prost˘ch. Ale moÏná, Ïe ve chvílích odpoãinku sedával na bﬁehu rybníka ãekaje
aÏ splávek ponoﬁí pod hladinu zabírající kapr..
Dne‰ní burza mÛÏe pﬁipomínat kouzelnou rybku splÀující tﬁi pﬁání. Splní první,
splní druhé. Tﬁetí je ale pﬁíli‰ sobecké, neuváÏlivé. Îádáno pﬁíli‰ i od kouzelné
rybky. Získané bohatství mûní se v popel, prach ...
Dokonãil jsem dílo a uloÏil do ledniãky znaãky Viking rozporcovaného kapra, na
druhém talíﬁi hlavu a mlíãí na polévku. Vy‰el jsem do pûkného dopoledne,
ponûkud neobvykle teplého poãasí, coÏ vysvûtlili uãenci. Ménû uÏ jiné jevy, jeÏ
naz˘vají se pokrokem. Nov˘ vûk. Vûk informací. Moderní architektura, rychlá
auta plná koÀsk˘ch sil. Obchodní domy plné krásn˘ch vûcí a mnoha zbyteãností.
Lidé jsou opojeni, uneseni. Ale proã vûci dávné a mnohdy prosté, jaksi jiné, jako
tﬁeba staré ãtvrti nûkter˘ch mûst Evropy pﬁitahují a okouzlují neustále náv‰tûvníky
z Nového svûta? Proã tak rádi usedáme do kouﬁem d˘mek a cigaret prosáklé
rybáﬁské krãmy na bﬁehu moﬁe? Není to i tím nedefinovateln˘m kouzlem dávného
ãasu? V takovém místû, nebo malém bistru ãi baru má kaÏdá Ïidle, kaÏdá
sklenice na absint nebo portské víno své místo uÏ po desítky let. A silná, v˘borná
káva podává se do stále stejn˘ch hrneãkÛ .
MoÏná jsou to my‰lenky po‰etilé. Ale pﬁivedl mû k nim pohled na ty zlatavé,
dokonale uspoﬁádané ‰upiny na tûle vánoãního kapra. A snad proto, Ïe dost málo
zÛstalo z prostého kouzla Vánoc, ani mi nepﬁipadají tak pﬁíli‰ po‰etilé ...
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Christmas

a posílal vánoãní pohlednice. Mûl v
kredenci v kuchyni vylepen˘ list s
adresami lidí, veskrze rodinn˘ch
pﬁíslu‰níkÛ, kter˘m rok co rok posílal
vánoãní pﬁání a od nich pﬁání dostával.
Tento seznam rok co rok kolem nového
roku aktualizoval a vy‰krtnul adresu,
odkud kartu nedostal. V této vûci byl
zcela nemilosrdn˘ a ﬁíkal, Ïe adresát
umﬁel.“ „A co kdyÏ neumﬁel?“ zeptal se
Zdenûk, „a jen zapomnûl?“ „Kdepak, toto
dûdeãek nebral v potaz, nûjaké
zapomínání. Kdo nenapsal vánoãní pﬁání
byl mrtv˘.“ „Nûco na tom je,“ ﬁekl Zdenûk
váhavû. „Koncem roku 2006 ãtyﬁi moji
drazí kamarádi ode‰li do dÛchodu a cel˘
tento rok jsem od nich nesly‰el ani slÛvko.
âekám, jestli se ozvou o Vánocích, a
jestli ne, jsou tedy mrtví...“ V
devadesát˘ch letech jsme s Evou
objednávali rok co rok krásné kalendáﬁe
a posílali stovce na‰ich znám˘ch v âesku
jako novoroãenku. Ale po roce 2000 jsme
s tím pﬁestali, protoÏe málokdo se
obtûÏoval nám napsat zpátky... „TéÏ se ti
zdá, Ïe se k VánocÛm a k Novému roku
psávalo víc gratulací?“ „Hlavnû je daleko
víc pﬁedti‰tûn˘ch a graficky nádhern˘ch
gratulací ke koupi,“ ﬁekl jsem, „a tento
nadbytek zhusta pÛsobí nezájem.
„Ví‰, Ïe POHLEDNICI jako takovou
patentoval Ameriãan John Charton v roce
1861? Patent definoval jako tuhou ãtvrtku
kartónu s obrázkem na jedné stranû a na
rubu rozpÛlenou svislou ãárou na prostor
pro adresu vpravo a v levé ãásti bylo

místo na pozdrav. Tento po‰tovní vynález
se vskutku uchytil a lavinovitû roz‰íﬁil u
pﬁíleÏitosti Chicagské mezinárodní
v˘stavy v 1893. Na pﬁelomu století v roce
1903 americká po‰tovní sluÏba spoãítala,
Ïe dopravila pÛl miliardy pohlednic.“
Zdenûk si libuje ve znalostech a jsem
mu za to vdûãn˘, a rád k tomu pﬁidávám:
Sbírání pohlednic se naz˘vá
FILOKARTIE; jako filatelie je sbírání
známek.
POSTCROSSING
je
vymûÀování pohlednic kus za kus v
mezinárodním mûﬁítku. „Vánoãní
pohlednice,“ pokraãoval Zdenûk, „se
mohou stát úplnou vá‰ní a zdrojem
skandálÛ; vzpomínám si, Ïe v paneláku,
kde jsem bydlel, si v sedmdesát˘ch letech
posílali vánoãní pohlednici sousedi v
baráku. Jednou mi vyprávûla sousedka,
Ïe byly tﬁi kamarádky z jednoho vchodu
patnáctipatrového paneláku, které si
vymûÀovaly Vánoãní karty, leã v tom
roce se nûjak po‰korpily a ta z pátého
patra napsala do dou‰ky Vánoãního
pozdravu své pﬁítelkyni na prvním patﬁe
vûtu: A co ta sÛva nahoﬁe? ãímÏ mínila
rozhádanou pﬁítelkyni na dvanáctém
patﬁe. Leã v pﬁedvánoãním zmatku
omylem vhodila tento nediplomatick˘
vzkaz dotyãné na dvanáctém patﬁe, a ta
si domyslila, komu to bylo posíláno (na
první patro). Ale na Silvestra se to
urovnalo, leã té pisatelce se pak v baráku
ﬁíkalo, ta sÛva jedna.“
Z ãehoÏ plyne pouãení, Ïe ãlovûk nemá
psát jedy do pﬁání Vesel˘ch Vánoc...
Hlavnû by se Vánoãní pozdravy mûly
psát vãas, abychom je nedostávali v
únoru.
Ross Firla - Sudbury
***
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Co je a co není, pﬁedvánoãní pﬁekvapení?
Kolem Vánoc hodnotíme svou pozici v
lidském mraveni‰ti podle toho, kolik
dostaneme vánoãních pozdravÛ a PF.
Mnozí takto váÏí svou popularitu;
obdrÏené pohlednice umisÈují na obdiv,
Ïe nejsou opu‰tûní a zapomenutí v ãase
Adventu.
MÛj kumpán Zdenûk mi rád pﬁedkládá
rÛzná pﬁekvapení. Vãera v kavárnû
Books&Beans , kde jednou t˘dnû
sedáváme a besedujeme, mi podal
obálku se slovy: „Recyklovanou vánoãní
gratulaci jsi je‰tû nevidûl?“ Vytáhnul jsem
z obálky adresované ZdeÀkovi s ãeskou
známkou prezidenta Klause a prohlídnul
standardní vánoãní skládaãku s
pﬁedti‰tûn˘m textem a podpisem Jana s
rodinou. Nevidûl jsem nic podivného...
„Podívej se na kartu proti oknu!“ vyzval
mne Zdenûk. Proslunûné okno ukázalo,
Ïe pod podpisem Jana byl matnû vidût
jin˘ podpis a teì jsem si v‰imnul, Ïe ten
star˘ podpis byl pﬁelepen prouÏkem
papíru. „Zajímavé,“ ﬁekl jsem uznale, „to
by mne nenapadlo.“ „Mne taky ne,“ ﬁekl
Zdenûk, „ale teì mne napadlo, Ïe rok co
rok posílám stejn˘m lidem vánoãní kartu,
a proã bych to nedûlal na stejné kartû
rok-co-rok?“ „To není ‰patn˘ nápad,“ ﬁekl
jsem, „kaÏdopádnû by to byl ohromn˘
dÛkaz tvého poﬁádku v korespondenci.“
„Aha,“ zazáﬁil Zdenûk potû‰en˘ mou
pozitivní odpovûdí; „uÏ to mám skoro
domy‰lené: v‰echny karty, co dostanu
uloÏím do pﬁí‰tího listopadu a pak pouÏiju.“
„MÛj dûdeãek,“ ﬁekl jsem, „rád dostával
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.23.satellite1-416.com
www.23.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL
Zpravodajství po zápasech
v Torontu
www.nhl.zpravy.ca
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Povánoãní zamy‰lení
KdyÏ pak oni odjeli, aj andûl Pánû ukázal se
Josefovi ve snách ﬁka: Vstana, vezmi dûÈátko
i matku jeho, a utec do Egypta, a buì tam,
dokudÏ nepovím tobû; neboÈ bude Herodes
hledati dûÈátko, aby je zahubil.
Kter˘Ï vstav v noci, vzal dûÈátko i matku jeho
a od‰el do Egypta.
A byl tam aÏ do smrti Herodesovy, aby se
naplnilo povûdomí Pánû skrze proroka
ﬁkoucího: Z Egypta povolal jsem syna svého.
Tehdy Heródes uzﬁev, Ïe oklamán byl od
mudrcÛ, rozhnûval se náramnû, a poslav,
zahladil v‰ecka pacholata, kteráÏ byla v
Betlémû i ve v‰ech konãinách jeho, od
dvoulet˘ch a níÏe, podle ãasu, na kter˘Ï se
byl pilnû vyptal od mudrcÛ.
Tehdy naplnûno jest to povûdûní Jeremiá‰e
proroka ﬁkoucího:
Hlas v Ráma sly‰án jest, naﬁíkání a pláã a
kvílení mnohé: Ráchel plaãící synÛ sv˘ch a
nedala se potû‰iti, protoÏe jich není.
Mt 2, 13-18 (ãtení ze Zj 12)
***
První nedûle po Vánocích se v reformaãní
církvi luterské naz˘vá Svátek svaté rodiny a
ãte se pﬁi tom ná‰ text z evangelia Matou‰ova.
Svatou rodinou se pﬁirozenû myslí sv. Josef,
sv. Marie a mal˘ JeÏí‰ek.
Co to v‰ak ﬁíká nám? Je nutné si hned na
poãátku ﬁíci dvû dÛleÏité vûci:
1. JeÏí‰ sám nikdy nezmiÀoval zvlá‰tní
okolnosti svého narození. Pro jeho zvûst
nemûly v˘znam. JeÏí‰ se také nikdy
neodvolával na svÛj davidovsk˘ pÛvod. Jak
by také mohl? VÏdyÈ minulost - aÈ jeho ãi
kohokoliv jiného - nemûla b˘t Ïádnou
v˘sadou ãi v˘hodou pro království BoÏí.
2. První kﬁesÈané (tzv. ranná církev) se po
první tﬁi století obe‰la bez Vánoc a jejich
slavení. Zato pohané slavili! V‰echny národy
na severní polokouli slavili koncem prosince
svátky slunovratu. ¤ímané slavili nejprve
saturnalie (do 25.12.) k poctû boha Saturna
a po nich hned brumalie - svátky slunovratu.
KﬁesÈané se pochopitelnû dÛslednû Ïádn˘ch
oslav nezúãastÀovali. Vlastní svátky a oslavy
kﬁesÈané prakticky nemûli. Pochopitelnû: byli
totiÏ “nepovolené náboÏenství”, tudíÏ bez
práva shromaÏìovacího a tedy i bez kostelÛ.
Co tedy vlastnû mûli? Co slavili?
Pﬁedev‰ím slavili den po Ïidovské sobotû,
kter˘ naz˘vali Den Pánû. Zpoãátku dokonce
aÏ veãer, neboÈ to byl den pracovní. Z
Ïidovsk˘ch svátkÛ podrÏeli dva: “paschu” a
“letnice” - ale dali jim jin˘ v˘znam. Paschu
(velikonoce), neboÈ v ten ãas se odehrála
smrt a vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista, a letnice
(svatodu‰ní svátky), neboÈ tehdy do‰lo k
“vylití Ducha svatého na uãedníky, ãili poãátek
církve.
Ale ani tyto svátky nebyly nikterak veﬁejnosti
k vidûní - vÏdyÈ církev se zvnûj‰ku jevila jako

tajn˘ ãi pﬁinejmen‰ím soukrom˘ spolek, kter˘
se schází v soukrom˘ch (veﬁejnosti
nepﬁístupn˘ch) prostorech. Mimochodem to
také hodnû pﬁispûlo k tomu, Ïe byli obviÀováni
z protistátní ãinnosti a Ïe se jim ﬁíkalo
“atheisté” - coÏ bylo tehdy povaÏováno za
nemravnost. Samo slovo církev (ecclesia)
neznamená nic neÏ “v˘bor” (shromáÏdûní
vybran˘ch) a biskup (episkopos) nic neÏ
profánní slovo “dohliÏitel”. Jak civilní, nenáboÏenské, nesváteãní!
Jak ostﬁe to kontrastovalo s mnoÏstvím
nádhern˘ch chrámÛ a svatyní v kaÏdém
mûstû a mnoÏstvím svátkÛ a slavností,
vût‰inou pﬁístupn˘ch ‰iroké veﬁejnosti.
KﬁesÈané budili pozornost tím, Ïe se jim
úzkostlivû vyh˘bali.
Situace se prudce zmûnila po r. 313, kdy se
církev stala náboÏenstvím nejen povolen˘m,
ale krátce nato i náboÏenstvím státním. âili
stala se z církve “v˘bûrové” církví lidovou
(masovou).
Do církve se hrnuly zástupy lidí. Tito lidé
v‰ak nevidûli nic ‰patného v tom, slavit také
v‰echny tradiãní, zaÏité svátky jin˘ch (také
povolen˘ch) náboÏenství.
A tak církev zavádûla dal‰í svátky s
kﬁesÈansk˘m obsahem - postupnû se vytváﬁel
tzv. církevní rok. Stavûly se kostely - ãasto
na místech, kde stávaly svatynû jin˘ch
boÏstev - a slavily se svátky ãasto v ãasech,
kdy byli lidé zvyklí slavit.
Tak ve 4. stol. na v˘chodû ﬁí‰e vznikl
nev˘znamn˘ svátek Epifanie - zjevení tj.
vyjevení neviditelného Boha v JeÏí‰i Kristu a
tento svátek byl stanoven na 6. leden. A to
jsou dodnes pravoslavné Vánoce.
V západní ãásti ﬁí‰e jej uznávali také
(Klanûní tﬁí králÛ), ale datum narození JeÏí‰e
stanovili západní biskupové na 26. prosince
- aãkoli pro to není v evangeliích Ïádná
opora.
Nebyl v tom v‰ak jen konkurenãní boj s
jin˘mi kulty, bylo v tom i ãásteãné pﬁijetí
prastaré symboliky, která je star‰í neÏ
v‰echna známá náboÏenství: symbolÛ svûtla
a tmy. SymbolÛ narÛstající vlády tmy, usínání
a jakoby umírání celé pﬁírody - a v tom obrat
a svûtlo se znovu ujímá vlády - aã témûﬁ
nepozorovanû.
Proto i Îidé slaví v prosinci “chanuku” slavnost svûtel, ale oslavuje se tím
znovuvysvûcení jeruzalémského chrámu v
r. 164 pﬁ. Kr.
Pﬁedtím si církev vystaãila s dvûma symboly:
Veãeﬁí Pánû a kﬁtem. Symboly jsou tu chléb
a víno a voda.
Pﬁíbûh o JeÏí‰ovû narození jako chudého
krále, jako bezbranného dítûte byl a je zvlá‰È
pﬁíhodn˘ k symbolice svûtla a tmy. Pﬁíchod
spásy uprostﬁed kosmické noci se tím
vyjadﬁuje.

Florida
Nádherné pobﬁeÏí Mexického
zálivu
Momentálnû je nejlep‰í doba pro
koupi nemovitostí
V˘hodná vysoká hodnota
kanadského dolaru a Eura.
Nízk˘ úrok pﬁi hypotékách!
Nejlep‰í ceny v posledních deseti letech.

Byty pod 100 000 dolarÛ
Domy pod 150 000 dolarÛ.
Poradím s koupí a se správou!
V Sarasotû prodávám 33 let!

Maria BaláÏ
Broker Associate
Capital Properties & Services, Inc
E-mail:
Tel.: (941) 780-5723
mariabalaz@yahoo.com
Fax: (941) 921-1111
Web: www.mariabalaz.com

Zatímco kﬁest a Veãeﬁe Pánû vyÏaduje
porozumûní a rozhodnutí ãlovûka, narození
dítûte a svûtlo Betléma uprostﬁed noci prostû
vnímáme. Oslovuje to na‰e nejhloubûji skryté
pocity, vlastní v‰em lidem. Proto také byl
·tûdr˘ den zasvûcen svátku Adama a Evy tj. v‰ech lidí (nejen kﬁesÈanÛ). Proto obliba
vánoãních svátkÛ rychle rostla a brzy zastínila
i Velikonoce.
Proto také jsou Vánoce nezniãiteln˘m
svátkem v‰eho lidu, kterého se úpornû drÏí
zejména ti, kteﬁí jinak nechtûjí mít s JeÏí‰em
nic spoleãného a jejich Ïivotní styl je
zasvûcen sluÏbû Mamonu resp. Konsumu.
A budou na tûchto svátcích trvat i kdyby je
církve slavit pﬁestaly.
Saturnalie i brumálie byly svátky veselé a
rozpustilé - byl to ná‰ Silvestr. Bezduché
veselí. KdeÏto o Vánocích i lidé zlí a
nenávistní nejenÏe ponûkud zjihnou, ale
dokonce chtûjí mít dobrou vÛli, chtûjí nûkoho
obdarovat, jsou pﬁístupní dobroãinnosti. V
tom je kouzlo kﬁesÈansk˘ch Vánoc a jejich
popularita po celém svûtû - i nekﬁesÈanském.
Jsou známy pﬁípady, kdy se na frontû o
Vánocích nebojovalo a obû strany si
navzájem zpívaly koledy. Zdálo se, jakoby
se království BoÏí o Vánocích pﬁiblíÏilo,
jakoby bylo na dosah ruky - a to ne jako sen
ãi pouhé ﬁeãi - jako realita!
Ale právû jen o Vánocích! KaÏd˘ pﬁirozen˘
ãlovûk je schopen b˘t jin˘ - ale jen o svátcích!
Jinak - v realitû v‰edních dnÛ - platí jiná
pravidla. O tûch prav˘ch - nikoli jen
sváteãních - kﬁesÈanech si pﬁirozen˘ ãlovûk
myslí, Ïe jsou to naivní snílci, kteﬁí si myslí,
Ïe v této vánoãní náladû lze Ïít stále.
Není to pravda. JiÏ ná‰ text to zﬁetelnû
ukazuje. Zatímco pﬁirozen˘ ãlovûk se takﬁka
rozpl˘vá v krásné atmosféﬁe Vánoc a snaÏí
se nemyslet na to, co bude po Vánocích (v
tom je pﬁece smysl svátkÛ odjakÏiva!),
kﬁesÈané znají pﬁíbûh cel˘. Ne nadarmo byl
hned druh˘ den zasvûcen prvnímu
kﬁesÈanskému muãedníku ·tûpánovi.
Naivní byli v na‰em oddílu ti tﬁi mudrci od
v˘chodu. Tito astrologové (to má evangelista
na mysli) vyãetli zrod velikého krále z
kosmick˘ch úkazÛ. Ale zcela neznalí
skuteãn˘ch pomûrÛ se objeví pﬁímo v
Jeruzalémû a vyptávají se. Jako by nevûdûli
kdo byl Herodes.
Intrikami a lstí se stal králem Judeje. Obratnû
se pﬁiklonil vÏdy na “správnou” stranu v
bojích o moc v ﬁímském imperiu. K Cesarovi
a Kleopatﬁe proti Pompejovi, proti Antoniovi
a Kleopatﬁe pro Oktavia (Augusta). Králem
se stal nakonec rozhodnutím ﬁímského
Senátu. Cel˘ Ïivot se bál, Ïe bude úkladnû
zavraÏdûn a aby tomu pﬁede‰el, dal úkladnû
zavraÏdit tchána, tchyni, ‰vagra, manÏelku
a tﬁi ze sv˘ch synÛ (nemluvû o tﬁech stech
sv˘ch vlastních velitelÛ a dÛstojníkÛ). Sám
císaﬁ Augustus pr˘ kdysi prohodil, Ïe by dal
pﬁednost b˘t Herodov˘m vepﬁem neÏ synem.
CoÏ to nevûdûli mudrcové? Jestli mohlo
nûco Heroda vydûsit nejvíc - pak to byla
zvûst o králi z davidovského rodu. UÏ dávno
by nechal v‰echny Davidovy potomky
vyhladit, jenÏe ÎidÛ, kteﬁí mohli nûjak
odvozovat svÛj pÛvod od nûkterého z králÛ
davidovské linie bylo mnoho a nikdo nemûl
jejich seznam.
Mudrci zpÛsobili betlémské vraÏdûní z
nevûdomosti. I to je realita. Takov˘ch pﬁípadÛ
je mnoho. Herodes vraÏdí vûdomû. Ve svûtû
reálného mocenského boje likviduje své
protivníky preventivnû - dﬁív neÏ oni zlikvidují
jeho. Taková je realita. Nemohl pﬁece tu‰it,
Ïe JeÏí‰ nebude chtít usednout na jeho
místo.
âtení z knihy Zjevení v‰ak mluví je‰tû jinak.
Drak se nem˘lí, ãeká aÏ Ïena porodí, aby
dítû zahubil, protoÏe ví, Ïe v nûm (v onom
dítûti) jde o pﬁevrácení v‰ech hodnot a
pravidel jimiÏ se svût ﬁídil a ﬁídí. Kdyby ‰lo jen
o v˘mûnu osob na trÛnu, to by drakovi
nevadilo - stále by byl vládcem svûta. Je
snad nûco realistiãtûj‰ího v pohledu na svût?

Svût je stále v rukou draka.
MÛÏeme si snad pochvalovat na‰i dobu?
Minulé století za sebou nechalo takové
mnoÏství zabit˘ch, umuãen˘ch a
zotroãen˘ch jako Ïádné jiné. A nebylo to jen
dílo nûkolika málo zloduchÛ. Ti by nezmohli
nic, kdyby nemûli statisíce pomahaãÛ a
miliony lhostejn˘ch.
Ale i na‰e nové století - nemylme se - i kdyÏ
se v Evropû uÏ nezabíjí, i toto století stojí na
zi‰tnosti a sobectví. Zi‰tnosti jednotlivcÛ,
spolkÛ i národÛ. To je realita.
Ná‰ oddíl v‰ak ukazuje je‰tû jednání jiného
muÏe - Josefa. Josef uposlechne neprodlenû
hlas posla BoÏího a je‰tû v noci sebere
rodinu a odejde. Co je na tom svatého?
Kter˘ otec by to neudûlal?
Herodes jedná a zasahuje. Josef jedná a
zachraÀuje. I to je realita. Jiná realita, ale
realita. Herodovo násilí se uskuteãní (svût je
v rukou draka), ale míjí se cílem. Násilí
Herodovo je nakonec beze smyslu. Jen
zvy‰uje mnoÏství zla, chuÈ na pomstu a tak
opût strach HerodÛv. Jednání Josefovo má
skuteãn˘ smysl. Jeho jednáním svût uniká
totální zkáze a má stále nadûji.
Co je na tom nerealistického? Kter˘ tatínek
by to neudûlal? Jen kdyby vûdûl co se
chystá! A tak se zdá, Ïe to jediné nereálné
na na‰em pﬁíbûhu je to, Ïe k Josefovi
promluvil posel BoÏí. To zní jako z pohádky.
Není tomu tak. Jen hloupí tatínkové tomu
nevûﬁí a pak se vymlouvají, Ïe nevûdûli co je
dobré pro jejich dítû.
Uvûdomme si v˘znam toho kdyÏ mÛÏeme
ﬁíci: “Svíce nohám m˘m je slovo Tvé a svûtlo
stezce mé”. Amen.
Jan Kozlík, M‰eno, 28. prosince 2003
***
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S Jiﬁinou Martonovou o kníÏce Marja’s Skis a také o vánocích
Moje náklonnost k umûní se poprvé v˘raznû projevila, kdyÏ jsem, asi tﬁíletá, inkoustovou tuÏkou pokreslila stûnu ãerstvû vymalované kuchynû. Maminka kupodivu toto rané dílo neobdivovala, naopak, dala
mi na zadek a zavolala malíﬁe pokojÛ a nechala stûnu znovu vymalovat.
Minul˘ mûsíc byla Jiﬁina Martonová jednou z
pûti finalistÛ na Governor General’s Literary
Award za rok 2007 v oblasti ilustrací dûtské
literatury. Nominovaná byla za krásné
pastelové ilustrace v kníÏce Jean E.
Pendziwol, Marja’s Skis , kterou vydalo
nakladatelství Groundwood Books.
S: Zdá se, Ïe na‰tûstí tû ta první pﬁíhoda
od kreslení neodradila...
JM: Neodradila, jen jsem pak byla moudﬁej‰í
ve v˘bûru podkladového materiálu.
S: Ilustruje‰ dûtské kníÏky, jako dítû jsi
kreslila ...Co ti doma jako malé holce ãetli?
JM: Babiãka mi ãetla pﬁed spaním Brouãky
(ilustrované Wenigem), vÏdycky jednu kapitolu
a já chtûla, aby ãetla dál, ale ona, Ïe brouãci
spí a tak brouãci spali a spali a spali a já téÏ.
Pak si vzpomínám na kníÏku Mí‰a Kuliãka,
ilustrovanou Jiﬁím Trnkou. Bylo horko, já jsem
sedûla pﬁed domem na schodû a mohla jsem
si oãi vykoukat, taková to byla krása... A
milovala jsem Amiciho Srdce, babiãka mi to
téÏ ãetla a já jsme nad nûkter˘mi povídkami
usedavû plakala. Pﬁed nûkolika lety jsem tu

Jiřina Marton

kníÏku objevila v ital‰tinû se stejn˘mi
ilustracemi a pÛsobilo to na mû úplnû stejnû.
No a samozﬁejmû Mal˘ princ, ale toho jsem
objevila o mnoho star‰í. Málem bych
zapomnûla na Kocoura Mike‰e s Ladov˘mi
ilustracemi a nejnádhernûj‰í kníÏku, Zahradu,
od Trnky.
S: Splnil se ti sen anebo jsi jako dítû
plánovala jinou kariéru?
JM: Kreslení nebylo mojí jedinou zálibou.
Maminka zpívala v Liberecké opeﬁe a protoÏe
nemûla nikoho, kdo by mû po veãerech hlídal,
trávila jsem tam vût‰inu veãerÛ s ní. To byl,
paneãku, Ïivot. Sedûla jsem vût‰inou na jevi‰ti
vedle hasiãe. Z obecenstva nás nebylo vidût,
ale my mûli kaÏdé pﬁedstavení pûknû z první
ruky. Vodník z Rusalky mi jednou sáhl na nos
a Ïe pr˘ ho mám zelenej, já jsem málem
plakala a tak on mi ho odzelenil. Dokonce
jsem i vystupovala. V Prodané nevûstû jsem
mûla ãervenou sukénku, byla jsem na ní
stra‰nû py‰ná a tanãila jsem po návsi s dûtmi
a ta suk˘nka se tak krásnû okolo mû toãila ...
KdyÏ jsem ale oznámila mamince, Ïe chci b˘t
zpûvaãkou, pronesla velmi dlouh˘ monolog,
kter˘ konãil tím, Ïe mû rad‰i zabije neÏ abych
‰la k divadlu. Tak jsem se zpûvaãkou nestala,
neboÈ jsem maminku mûla ráda a nechtûla
jsem, aby zbytek Ïivota strávila ve vûzení.
Moje babiãka zase snila o tom, Ïe budu
baletkou, ale to vzalo rychl˘ konec, kdyÏ mû
paní mistrová poprvé dostala do práce a hned
ﬁekla, Ïe by to byla jenom ztráta ãasu a penûz.
Mnû tenhle konec baletní kariéry vÛbec
nevadil, a okamÏitû jsem uvaÏovala o jin˘ch
moÏnostech. Rozhodovala jsem se, jestli mám

b˘t doktorkou, uãitelkou nebo indiánskou
squaw. Dopadlo to úplnû jinak. Pracovala
jsem v továrnû, prodávala kvûtiny, byla jsem
uklizeãkou, vychovatelkou, malovala jsem
obrazy pro jiného malíﬁe, byla jsem správcem
depozitáﬁe, pomocnou kostymérkou, dûlal
jsem grafickou úpravu knih pro Librairie
Larousse v PaﬁíÏi ....
S: Jak jsi se tedy nakonec dostala k
ilustrování? A jak jsi se dostala ve Francii
k japonsk˘m pohádkám a vÛbec do
Japonska?
JM: K ilustrování jsem se dostala v PaﬁíÏi.
Inspirovala mû jedna kolegynû z práce, která
se otázala, proã neilustruji dûtské kníÏky. To
byla ta nejlep‰í otázka, co mi kdo kdy dal. K
JaponcÛm jsem se dostala pﬁes v˘stavu v
Boloni, vystavovala jsem tam na kaÏdoroãním
Veletrhu dûtské knihy, JaponcÛm se to líbilo
a napsali mi a bylo to.
S: Studovala jsi kreslení a malování?
JM: Mám Stﬁední umûleckoprÛmyslovou
‰kolu v Praze, obor ﬁezbáﬁství. To kouká‰,
co? A to je v‰e. Pak jsem je‰tû chodila na
kresbu v PaﬁíÏi do rÛzn˘ch ateliérÛ, rok na
L’Ecole des beaux Arts v Montpellier, ale nic
okolo ilustrování. V‰ak taky moje úplnû první
kníÏka je peãlivû schovaná, aby ji nikdo
nevidûl. Pﬁi ní jsem pﬁi‰la na to, jak kníÏky
nedûlat.
S: Svého ãasu jsi dûtské kníÏky psala i
ilustrovala ...
JM: Teì je to tak, Ïe mi Groundwood po‰le
text a já to nakreslím. Teì uÏ svoje texty
nedûlám, myslím si, Ïe jsem pﬁece jenom
lep‰í ilustrátor neÏ spisovatel.
S: Co má‰ nejrad‰i na té poslední kníÏce,
za kterou jsi byla nominovaná na GGA?
PÛsobí silnû na dûti i na dospûlé ...
JM: Jsem si naprosto jistá, Ïe kníÏka Marja’s
Skis by nebyla taková, jaká je, kdybych se
nepﬁestûhovala sem na vesnici. Je v ní
atmosféra na‰eho domu. Taky jsem se pﬁi ní
vracela do svého dûtství, k mé babiãce a k
tomu, jak mû ona vychovávala. Na rozdíl od
Arctic Adventures tato kníÏka nemûla Ïádn˘
kﬁest, ale kdyÏ se mi vyti‰tûná dostala poprvé
do rukou, tak jsem pﬁestala d˘chat. ¤ekla
bych, Ïe má v‰echno: pûkn˘ text, pûknou
grafickou úpravu a ilustrace jsou taky pûkn˘ a
spoleãnû to vytváﬁí prosté kouzlo. A tak jsem
mûla radost, Ïe byla jmenovaná na GG.
S: A co pﬁipravuje‰?
JM: UÏ bych se dávno mûla dát do práce
ilustrovat kníÏku od Lafcadio Hearn Kwaidan
pro stejného nakladatele. Jsou to stra‰idelné
legendy a povûsti starého Japonska.
S: Jaké kníÏky mûla tvoje dcera Michelle
nejrad‰i?
JM: Mi‰elka mûla ráda Rumcajse, kresby
mûla ráda od Heleny Zmatlíkové, ale nejvût‰í
hit byl Born a Macourek, Mach a ·ebestová.
Brouãci na ní byli moc sloÏití, nerozumûla
dobﬁe ãe‰tinû. Z anglické literatury je toho
hodnû, ale její hrdina byl Robert Munch s
ilustracemi M. Marchenka. Neumí‰ si ani
pﬁedstavit, jak jsem stoupla v jejích oãích,
kdyÏ se dozvûdûla, Ïe Munche znám. A taky
mi ráda radila, co mám nakreslit a já jsem jí
v‰echno ukazovala, chtûla jsem sly‰et její
reakci.
S: Jsme ve vánoãním ãísle Satellitu,
pojìme si trochu zavzpomínat...
JM: Vánoce jako dítû... Samozﬁejmû byl
kapr, koupen˘ t˘den dopﬁedu, okupující na‰i
vanu. My tﬁi dûti jsme se s ním skamarádily,
v‰ak ví‰, jak to bylo, ale já ho nikdy nejedla.
Ani polívku. Po veãeﬁi jsme v‰ichni ‰li do
vedlej‰ího pokoje, kde byl stromeãek a pod
ním dárky. TakÏe my dûti jsme veãeﬁi zhltly,
zato tatínek jedl pomalinku, kapr se musí jíst
pomalu, jsou v nûm kostiãky a kdyÏ koneãnû
dojedl a my se uÏ hrnuly od stolu, tatínek ﬁekl
mamince, aby mu dala dal‰í porci, Ïe ten kapr
je tento rok opravdu v˘born˘. A my dûti jsme
úplnû ‰ílely a i maminka ﬁíkala Venou‰i, netrap
ty dûti, ale musely jsme ãekat, aÏ tatínek dojí.

Trápení v‰ak nepﬁestalo neb ve vedlej‰ím
pokoji jsme nejdﬁíve musely zpívat koledy, ale
to ví‰, na‰e mysl byla uÏ u dárkÛ, snaÏily jsme
se odhadnout, kterej balík je ãí a co tam je. No,
a pak se ‰lo na pÛlnoãní. Jednou právû napadl
sníh, v‰e bylo bílé, netknuté, ticho bylo a já
jsem ‰lapala první stopy do snûhu. Tenhle
moment pﬁedstavuje pro mû v‰echny vánoce.
V kostele jsme byli na kÛru a poslouchali Hej
Mistﬁe, vstaÀ bystﬁe, bylo to úÏasné. Také
nám jednou zaãal hoﬁet stromeãek, protoÏe
okolo Betlému byla vata namísto snûhu,
svíãiãka se pﬁevrhla a uÏ to jelo.
KdyÏ se narodila Mi‰elka, tak jsem se snaÏila
to kouzlo vánoc uchovat pro ni a snad se mi

to i povedlo. Uãila jsem ji koledy a jednou, to
jí byly tak tﬁi ãtyﬁi roky, jsem ji veãer uãila
JeÏí‰ku, panáãku, já tû budu kolíbati ... Druh˘
den se jí ptám, jestli si tu koledu pamatuje, ale
nic, tak jí pomáhám, no copak ty dûti JeÏí‰kovi,
kdyÏ se narodil, zpívaly... Mi‰elce zasvítila
oãiãka radostí a zaãala „Happy Birthday to
you...“
Ideální vánoce jsou, Ïe je nás celá rodinná
kupa, já jsem sice unavená z toho vaﬁení a
pﬁipravování, ale je to radost b˘t pûknû
pohromadû, i s Hej Mistﬁe a se v‰emi panáãky.
Hezké vánoce, Merry Christmas to all.
Za Satelite se ptala ema
***
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Dvû knihy o Ïivotû
pﬁijateln˘m textÛm ãi filmÛm postmoderním a
Îivot se zvíﬁaty
Ïhavû souãasn˘m. Rotterova poezie se
na‰tûstí vymyká tûmto excesÛm a jistû ãtenáﬁe
a také s lidmi
potû‰í.
Star˘ znám˘
skoro jiÏ pﬁítel
KdyÏ je tﬁeba, ti‰e vchází
dveﬁe otvírá, ale nedotkne se
Je taktní, i kdyÏ v‰ude vniká
Dívá se ze stûn i ze stránek knihy
Mlãí Letmo se dotkne
a pohladí pak psa,
kter˘ jde na smrt.
Právû tak ti‰e, odevzdanû
Smutek, publ. Divoké víno 9, 1965

Redakãní zpracování textÛ snad chtûlo víc
pozornosti - nûkteré pasáÏe se zbyteãnû
opakují na více stranách, nûkdy doslova. Také
jazykové korektury místy kulhají.
KníÏka, která je prÛﬁezem Rotterovy
dosavadní tvorby, stojí rozhodnû za pﬁeãtení.
Je moÏno ji objednat v Knihkupectví Fi‰er,
Kaprova 11, 100 00 Praha 1, âR nebo u
Grimfarm, Hinterhaweg 10, 4443 Wittinsburg,
·v˘carsko
Jiﬁí Rotter (76), praÏsk˘ rodák, dlouholet˘
Lubomír Smiﬁick˘,
exulant, Ïije od 1968 ve ·v˘carsku, nyní ve
Frenkendorf , ·v˘carsko
Wittinsburgu. Letos publikoval útlou kníÏku, v
***
níÏ zaznamenal celoÏivotní záÏitky, sebral
fragmenty z rozhovorÛ, literárních reportáÏí ãi
povídek, a v neposlední ﬁadû, pﬁidal sedmero
pûkn˘ch a kvalitních básní.
Jiﬁí Rotter mûl pestr˘, nûkdy spí‰ dobrodruÏn˘
Ïivot. Komunistick˘ reÏim v âSSR mu zrovna
moc radostí nepﬁipravil.
UÏ jako mal˘ kluk, zejména o prázdninách u
pﬁíbuzn˘ch na venkovû, se zab˘val
pozorováním zvíﬁat a tento zájem jej neopustil
po cel˘ dlouh˘ Ïivot. Nejprve ve vlasti a
potom, jakmile to situace dovolila, na cestách
kﬁíÏem kráÏem po celém svûtû.
S velk˘m odborn˘m pﬁehledem se vydával na
malé i vût‰í v˘zkumy a pozorování ptákÛ,
hadÛ i vût‰ích zvíﬁat, vyznal se v my‰ích,
je‰tûrkách i ãolcích, ale i v koních, krokod˘lech,
opicích, lvech a slonech. Pracoval na statcích,
farmách, v zoologick˘ch zahradách, dokonce
v cirkuse, psal a pﬁipravoval jako rozhlasov˘
redaktor poﬁady z oboru zoologie. Své
poznatky uplatnil i v ãláncích pro encyklopedie.
KníÏka záÏitkÛ se dobﬁe ãte, autor ji psal
zﬁejmû spontánnû. Chodil po ãesk˘ch krajích
a cestoval i po odlehl˘ch konãinách Afriky,
Asie a JiÏní Ameriky, doslova “bez báznû a
hany”. Poznal mnoho nov˘ch lidí, mezi nimi
nejrÛznûj‰í pomocníky z domorod˘ch kmenÛ.
Získával nové pﬁátele - a nûkteré zase ztrácel.
Hlásí se k ideálÛm svobody a hned tak se Autor kníÏky, filmov˘ reÏisér Vávlav
nûãeho na své Ïivotní pouti nezalekl. Své Táborsk˘, proÏil se svou Ïenou Dagmar,
vzpomínky v knize dovedl aÏ do souãasnosti. profesí televizní ﬁeÏisérkou, ale také
Vydal je ãesky s ostatními texty a taky
etnografkou a keramiãkou, 48 let a 234 dní.
fotografiemi v basilejském nakladatelství Czar
Bok po boku Ïili barvit˘, zajímav˘, pestr˘
of Crickets (Basel, 2007).
Zajímavé texty jsou rÛzné literární kvality, od spoleãn˘ lidsk˘ údûl - v pﬁízni i nepﬁízni,
popisn˘ch líãení aÏ po nároãnûj‰í fejetony a opﬁeni jeden o druhého, svázáni spoleãn˘mi
krátké povídky, nûkteré z nich o milostnû zájmy, názorem na svût a na lidi, také jiskﬁiv˘m
sexuálních dobrodruÏstvích. Ty jsou, na mÛj humorem a pﬁedev‰ím siln˘m citem. Ode‰li z
vkus, místy aÏ moc blízké více ãi ménû âeskoslovenska v roce 1968 a po mnoha

Îivot
v prodlouÏeném ãase

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4
Royal Travel pﬁeje v‰em sv˘m zákazníkÛm
pﬁíjemnou pohodu o Vánocích
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2008
Volejte StáÀu: 905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.ca

Tico # 1480987

Veselé Vánoce a vše nejlepší
v roce 2008
přeje krajanům v Kanadě
a přátelům v České republice

Ekologick˘ stromeãek

NATIONAL
SOUND
of CANADA
Paul Jílek
Manager
s rodinou

peripetiích zakotvili v Kanadû - v Torontu,
které se stalo jejich druh˘m domovem. Václav
s Dagmarou zaÏili v manÏelství i v profesi
mnoho krásn˘ch chvil a pﬁestáli mnoho
kru‰n˘ch situací. Rozdûlila je aÏ diagnóza:
nevyléãitelná nemoc.
KníÏka o „prodlouÏeném ãase“ dokládá, Ïe
její autor je vnímav˘ dokumentarista. Ale
hlavnû vypovídá a hluboké studnici nadûje a
nekoneãné síle lásky.
Slávka Kopecká
Vydalo nakladatelsví Slávka Kopecká,
Praha 2007. 249 Kã.
***

Krásn˘ dárek pod stromeãek
Vstupenky na koncert

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

V poslední dobû se hodnû diskutuje o tom, kter˘
vánoãní stromeãek je ekologiãtûj‰í. Jestli pﬁírodní
na jedno pouÏití, kter˘ se vypûstuje na farmû nebo
z umûlé hmoty na více pouÏití, ale kter˘ se nakonec
musí stejnak vyhodit. ¤e‰ení nalezl neznám˘ autor.
Po vánocích lze pouÏité láhve vrátit v pﬁíslu‰ném
obchodû.
***

11.února 2008 v 19:30
v kostele sv. Václava v
Torontu.
Vstupenky ($20.00 dospûlí,
$10.00 dûti do 15 let)

Laskavû objednejte u
Otce ·vorãíka
Tel.: 416 532-5272
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Stalo sa
na Polnoãnej
venované spomienke svojho syna Romana

Pod nohami mi v⁄zgal sneh. Bol tak˘ ãist˘
ako detské sny, v ktor˘ch si z neho stavajú
snehuliakov.
Padal uÏ od rána, preto i ten najtemnej‰í
kút bol prikryt˘ bielou perinou… I môj
dych bol snehobiely.
V⁄zgal si svojú melódiu, ktorá sa menila
podºa r˘chlosti mojich krokov, krokov
existencialistu, neverca.
Moje kroky sú spoãítané - a niet ich veºa,
lebo zomieram.
Ktosi pre‰iel okolo mÀa - ponáhºal sa asi na Polnoãnu.
Má cieº, na nie! Melódia jeho krokov
tíchne. Jeho dva kroky, moj jeden, dva,
jeden, dva jeden…
Ak˘ je rozdiel medzi ním a mnou? Ide do
chrámu, kam ja uÏ nechodím 100 rokov,
hoci mám len 27, ale ani t˘ch sa nedoÏijem.
Som existencialista, som neverec!
On na rozdiel odo mÀa nepôjde do âiernej
diery keì umrie,
On ma nebo…ja nie.
Vieru získavame cestou Ïivota, alebo sa
s Àou rodíme a dostávame ju do vienka
ako dar? Ak áno, preão nepatrím medzi
t˘ch vyvolen˘ch? Teraz musím do ãiernej
diery! Tak mi treba, nevercovi! Nik ma
nepoºutuje a ja sa tak stra‰ne bojím.
Stratil som sa v my‰lienkach. Zrazu som
stál pred chrámom, v ktorom som uÏ
nebol 100 i keì nemám ani 27.
Nebol pln˘, zato majestátny. Cítil som sa
e‰te men‰í ako keì som bol maliãk˘.
Stál som presne na tom istom mieste
ako pred 100 rokmi, e‰te k˘m som bol
nepo‰kvrnen˘, ãist˘ ako ten snehobiely
sneh, keì som bol maliãky…” Nechajte
maliãk˘ch ku mne prísÈ, lebo ich je
kráºovstvo nebeské “ a ja som pri‰iel.
Dívam sa na Jezuliatko v jasliãkách a
p˘tam sa: „I tebe tak behá mráz po chrbte
ako mne? A ja mám kabát!
Hmmmmm, uÏ necítim ani chlad.
ZmocÀuje sa ma ãudesn˘ pocit, ktor˘
som nikdy nepoznal.
Ahhhhááááááááá, spomínam si… Mama
mi kedysi hovorila ãosi o mystickom
záÏitku… Ale nie! Nechce sa mi chápaÈ…
Chcem len BYË. Teraz a TU! Tu pri
jasliãkách toho malinkého - najvy‰‰ieho,
toho, ktor˘ dáva milosÈ a odpú‰Èa i t˘m
najväã‰ím hrie‰nikom. Ale ja nie som
hrie‰nik, ja LEN neverím. Hre‰íme ak
neveríme?
âierna diera. Stra‰ne sa bojím. Niiiiieeee,
nechcem tam!!!
Ale ako mi môÏe pomocÈ to drobné, útle
stvorenie leÏiace na slame?!
V hlave mi huãalo. Zrazu som poãul to,
ão som kedysi dávno odriekával práve v
tomto chráme. Bolo to pred 100 rokmi, i
keì mám sotva 27.
„JeÏi‰u, odpusÈ nám na‰e hriechy,
zachráÀ nás od pekelného ohÀa, priveì
do neba v‰etky du‰e, najmä tie, ão sú
najviac utisnuté na tvoje milosrdenstvo.“
Tieto slová nadobudli hlbok˘ zmysel. UÏ
som im nemusel rozumieÈ, pretoÏe som
ich bytostne preÏil, precítil.
Ako dáÏì mi padali slzy po tvári, ale boli
to slzy ‰Èastia, ktoré naplnili celé moje
srdce.
Precitol som, aÏ keì mi nejaká dobra
du‰a pomáhala do lavice.
Dlho som sedel bez pohnutia naplnen˘
láskou a pokojom.
V u‰iach mi znela tá krásna melódia z
detstva, ktorá sa niesla do Tichej svätej
noci…
Oºga Turoková
***

St. Nicolas
O NEDOSTATKU MIKULÁ·Ò,
ANDùLÒ l âERTÒ
Nic platno, rok co rok je jich vidût míÀ. MÛÏete
prochodit cel˘ veãer, neÏ v nûkteré ulici potkáte
Mikulá‰e — obyãejnû bez andûla i bez ãerta
— bûÏícího poklusem, aby to uÏ mûl za sebou,
neboÈ se stydí za své dÛstojné vousy i za svou
mitru. To za na‰eho dûtství nebylo Mikulá‰e
bez Mikulá‰e a ãerta, ba i andûlé mezi námi
se vyskytovali dávno pﬁed premiérou Franti‰ka
Langra. Nutno konstatovat, ze svat˘ Mikulá‰
a jeho ãeleì pováÏlivé upadají a jsou patrnû
odsouzeni k vymﬁení, Zde bychom my
pamûtníci pﬁedváleãn˘ch Mikulá‰Û mohli
potﬁást hlavou a vzdychnout, Ïe uÏ to není, jak
to b˘valo, a Ïe dne‰ní dûti jsou ochuzeny o
ten kousek poezie, úÏasu, strachu a ‰vandy,
coÏ v‰e kdysi nadilel ctihodn˘ svat˘. Ale
myslím, Ïe bychom kﬁivdili dne‰ní dobû,
Mikulá‰ové sice uÏ nechodí, ãertÛ je málo a
andûlu je‰tû ménû; ale zato hledíc, jsou
chytﬁej‰í hraãky pro dûti, lep‰i ovoce a veselej‰í
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kníÏky; ‰koly jsou radostnûj‰í, je více her, více
zdravého pohybu, je skauting, je sport, zkrátká
kdyÏ si to seãtete, je dnes lépe b˘ti dítûtem
neÏ za na‰ich dûtsk˘ch let. A i kdyÏ tátové
bruãí, Ïe v této zatrápené dobû nedají ani
jindy na ty zbyteãnosti, jsou na‰e ãasy ‰tûdﬁej‰í
a vlídnûj‰í k dûtství neÏ minulé doby i se sv˘mi
Mikulá‰i, andûly a ãerty.
Karel âapek L.N. 6.12. 1931
***

Mikulá‰sk˘ rej pﬁilákal na
Staromûstské námûstí tisíce lidí
Praha-novinky/ãtk-Mikulá‰sk˘ program
pﬁilákal 5. prosince 2007 v podveãer na
Staromûstské námûstí v centru Prahy
tisíce lidí. Pro dûti byl pﬁipraven program,
kter˘ pﬁipravila mûstská ãást Praha 13.
SoutûÏilo se v rozbalování dárkÛ, ale
také o nejkrásnûj‰í masku ãerta, andûla
a Mikulá‰e.
Na pódiu se bûhem dvou hodin vystﬁídalo
nûkolik pohádkov˘ch postav. Snûhová
královna dûtem zazpívala písniãky z
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pohádek i vánoãní koledy, snûhulák
Huculák nejmen‰ím zatanãil, nechybûl
medvídek MaÀána nebo ãertík Albertík.
Vyhlá‰eny byly nejhezãí masky;
nejkrásnûj‰í ãerti a ãertice, andûlé a
Mikulá‰ové si odnesli panenky, autíãka a
ply‰ové soby. Jako kaÏdoroãnû se
shromáÏdilo nejvíce ãertovsk˘ch
kost˘mÛ.
Spoleãnû se sv˘mi ratolestmi mohly
soutûÏit i maminky. Utkaly se v
nejrychlej‰ím otevírání políãek adventního
kalendáﬁe nebo v rozbalování dárkÛ.
Námûstí zaplnili pﬁedev‰ím rodiãe s dûtmi,
kolem osmnácté hodiny bylo takﬁka
nemoÏné projít nûkter˘mi uliãkami
vedoucími k námûstí, kde se souãasnû
konají vánoãní trhy.
Na námûstí záﬁil nejen vánoãní strom, ale
také blikající rohy na hlavách mnoh˘ch
náv‰tûvníkÛ, které se staly oblíben˘m
suven˘rem dne‰ního veãera.
Novinky-ãtk-5.12.2007
***

Staropramen
v západním Torontu!

Aãkoliv Karel âapek pﬁed 76 lety pﬁedpovídal, Ïe
Mikulá‰ové vyhynou, letos se jich v Praze objevily
tisíce. Nûkolik z nich se zatoulalo i do Toronta, jak
dokazje snímek O. Laurince.

1-416
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Ach ten Komárek
Veselé vánoce
a PF 2008
PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.
Toronto, Ont. M6G 2H8
Tel.: (416) 651-7837

Martin Komárek je obãas ãiteln˘ a obãas neãiteln˘.
Co sledoval letos v záﬁí, nevím. Jestli si chtûl ovûﬁit,
zda nûkdo ãlánky o Masarykovi je‰tû ãte anebo si
toho nikdo uÏ ani nev‰imne. Tomu by nasvûdãovala
skuteãnost, Ïe reakce na nûj je aÏ nyní v prosinci.
Jestli opsal ãlánek nûkoho, kdo dnes vypadá jako
Masarykovec a pﬁed tím napsal podobn˘
protimasarykovsk˘ Ïblábol. Nevím. MoÏná, Ïe
citoval nûkoho z exilov˘ch pisálkÛ, kteﬁí se snaÏili
po léta odboÏ‰tit Masaryka.
KaÏdopádnû pokud se jedná o humor, asi by to
mûlo b˘t z ãlánku patrno a ne útoãit na citlivou
strunu ãtenáﬁe v závûru. Pﬁipomíná mi to jednoho
spoluÏáka, kterému jsme pﬁi koupání schovali ‰aty.
Byl velmi rozãílen. Uklidnil se, aÏ kdyÏ mu nûkdo
vysvûtlil, Ïe to bylo ze srandy. Tehdy ﬁekl památnou
vûtu: „KdyÏ to bylo ze srandy, tak to je nûco jiného.“
JelikoÏ znám pﬁe‰lapy Martina Komárka, asi bych
to pﬁe‰el, i kdyÏ popravdû ﬁeãeno nevím, kam
tentokrát míﬁil, jestli do masarykovského kultu. âi
naopak do souãasnosti, kdy si nikdo tohoto v˘roãí
nev‰imne. Zaútoãil na nekoneãnou série obrázkÛ
státníkÛ s dûtmi, které jsou staré jako dûjiny
fotografie nebo do souãasné politické korektnosti,
kdy se nemÛÏe dospûl˘ ãlovûk objevit na fotce s
dítûtem. Skuteãnû nevím. KaÏdopádnû jedna vûc
se mu podaﬁila: Nadzvedl spoustu lidí. Asi bych
nebral za nejlep‰í otisknout pouze odpovûì na
tento ãlánek. Proto tento úvod i cel˘ ãlánek.
abe

***

pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu
pﬁíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2008

Veselé vánoce a v‰e nejlep‰í
v roce 2008
pﬁeje

FINE FOOD EMPORIUM
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

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

Masaryk: okrajov˘ a provinãní chlap
Pﬁe‰lap
Diáﬁ Martina Komárka
Z mnoha úhlÛ je pﬁipomínáno masarykovské
v˘roãí. Osoba prvního ãeskoslovenského
prezidenta je vyzdvihována skoro jako za ãasÛ
mé ‰kolní docházky osoba Leninova - Masaryk
teì víc neÏ dﬁív „Ïije“a „bude Ïít“. Pﬁi v‰í úctû k
Masarykovû osobní stateãnosti, obrovské vÛli a
Ïivotnímu v˘konu je v‰ak tﬁeba poznamenat:
myslitel to byl okrajov˘, politik provinãní a státník
neúspû‰n˘.

Kult s pachem naftalínu
Îivot velkého muÏe tragicky vyvrcholil pﬁi
prezidentské volbû v roce 1934. Nebyl uÏ
schopen pﬁeãíst ani slib. Pûtaosmdesátilet˘
staﬁec v‰ak, podpírán, cosi mele, neboÈ ho ujistili,
Ïe není nikdo jin˘. Ve skuteãnosti v‰ak jeho klika
hledá jen v˘hodnûj‰í startovní pozici pro nástupce
Bene‰e. Symbol ubohosti pr˘ slavné éry. V
jednom je mi Masaryk sympatick˘ - nebyl niãím
víc, i pﬁes filozofická studia, neÏ Ïurnalistou.
Jeho základní spisy, to není mudrosloví, ale
takové objemné v kÛÏi vázané noviny. Skákal po
faktech, do hloubky se neodvaÏoval nebo
nechtûl. MoÏná v hloubku nevûﬁil, i kdyÏ ji tu‰il.
Podobné to bylo s jeho náboÏenstvím - ani
vûﬁící, ani nevûﬁící, v tomto typick˘ âech. Ti, kdo
dnes pﬁipomínají jeho my‰lenkov˘ odkaz, ho
buì pﬁíli‰ neznají, nebo se vezou na
masarykovské vlnû. Îádn˘ odkaz totiÏ není. Po
Masarykovi z hlediska filozofického zÛstalo do
jedenadvacátého století jen heslo: Sokolovat a
vûtrat svûtnice. V‰e ostatní má pach muzeálního
naftalínu. Jako politik vytvoﬁil Masaryk s pomocí
sv˘ch podrÏta‰kÛ a podrÏde‰tníkÛ nehorázn˘
tatíãkovsk˘ kult. TûÏili z nûj papalá‰i komunistiãtí
a tûÏí z nûj i ti dne‰ní. Prkenná postava líbající
malou holãiãku v kroji. Já bych to trestal jako
propagaci pedofilie hrubého zrna. Rádo se
pﬁipomíná, Ïe nepodal ruku jistému korupãníkovi.
Ménû uÏ to, Ïe uplácel ze státních fondÛ novináﬁe,
aby o nûm psali oslavné básnû. Ale to je spí‰e
folklor. NejenÏe nezabránil nacionalismu, kter˘
zachvátil takzvanou první republiku, ale stál v
jeho ãele. Dobu, kdy se ãe‰tí a nûmeãtí poslanci
cestou z Vídnû oÏrali, hráli ve vlaku karty a
bratﬁili se, aby poté, aÏ vystﬁízlivûli, po sobû
házeli rituálnû hnÛj, odvál krvav˘ závoj války.
Pﬁesto dvouminutovky nenávisti vÛãi NûmcÛm a
nûmectví vÛbec nebyly nutné. Stejnû jako stﬁelba
do ãesk˘ch NûmcÛ, kteﬁí chtûli jen svá
demokratická práva a svobodnou volbu. Hitler
byl sice velk˘ svÛdce, ale kdyby byl Masaryk k
ãesk˘m NûmcÛm jen o fous ze své brady
vlídnûj‰í, moÏná by ne‰li s takovou radostí na bál
se sam˘m ìáblem.

Kdo pﬁebral ve Versailles
Masaryk byl v politice, i pﬁes své univerzalistické
fráze, nacionalistou hrubého zrna. Tehdy to bylo
normální, a kdo by nebyl nacionalista, vypadal
by divnû. ¤eknûme tedy na rovinu: Masaryk byl
prÛmûrn˘ dobov˘ nacionalista. ¤íká se, Ïe
vydupal ze zemû âeskoslovensko. To je Rádio
Jerevan. Pﬁednû ho nevydupal. A i kdyby ho
vydupal, byla by to chyba. Samostatné státy by
po rozpadu Rakouska-Uherska vznikly i bez
tatíãkÛ osvoboditelÛ. Jiné cesty nebylo. Masaryk,
kter˘ emigroval, opustil svou nemocnou Ïenu a
pﬁátele a vsadil na jednu kartu - na boj proti své
vlasti, proti Rakousku-Uhersku. Vsadil dobﬁe.
Pád Vídnû nebyl v‰ak jeho dílem, n˘brÏ dílem
dobového idiotismu tehdej‰ích vládcÛ a generálÛ.
Kdyby se Rakousko otoãilo jako Itálie a pﬁidalo
se k vítûzÛm, úpûl by Masaryk na ·pilberku a
prezident Wilson by to okomentoval: Zrada zemû
se nevyplácí. Na‰tûstí Franz Josef a Karel necítili
ducha doby. Ve Versailles si v‰ak Masaryk
spolu s fámulem Bene‰em nabrali mnohem víc,
neÏ unesli. âesko vãetnû Sudet, Slovensko a
je‰tû Ukrajinu. Îrali a mlaskali pﬁi tom. Není divu,
Ïe âeskoslovensko brzy vzalo tragicky zasvé.
Dovolím si vyslovit hypotézu: Hlavní pﬁíãinou
Masarykov˘ch neúspûchÛ byl jeho nedostatek
smyslu pro humor. Vûﬁím, Ïe laskav˘ ãtenáﬁ
tohoto Pﬁe‰lapu ho má víc...

Mf Dnes, 17.09.2007
***
O OPOÎDùNÉ PUBERTÁLNOSTI
MASARYKOVA KRITIKA
Nejsme na sebe vÏdycky hodní. VzpomeÀme si
tﬁeba na upalování ãarodûjnic (Ïiv˘ch) a heretikÛ
(Jan Hus byl jedním z nich), na kﬁíÏové v˘pravy a
v novûj‰í dobû tﬁeba na Holocaust, krvavou ÏeÀ
komunizmu, africké masakry, mrskání a Ïaláﬁování
znásilnûn˘ch Ïen (ãtete správnû: znásilnûn˘ch
Ïen)... Nebo se alespoÀ ãastujeme uráÏkami.
Nejvíc si troufáme na mrtvé. V prosincovém ãísle
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Kanadského Sokola (po mém soudu snad
nejlep‰ího ãasopisu svého druhu, redigovaného a
pﬁeváÏnû i psaného Janem Waldaufem, jemuÏ v
luhaãovickém nakladatelství Atelier IM Publishing
právû vy‰el první díl jeho Mal˘ch dûjin velké
my‰lenky) byl pﬁeti‰tûn z Mladé fronty (17. záﬁí
2007) ãlánek vznosnû nazvan˘ Masaryk: okrajov˘
a provinãní chlap (a to jsme teprve u titulu).
Autorem ãlánku je Martin Komárek.
A teì (pokraãujte prosím v ãetbû, nebudete litovat),
kdyÏ jsme se namlsali titulem, pár citátÛ o
Masarykovi z ãlánku samotného: myslitel to byl
okrajov˘, politik provinãní a státník neúspû‰n˘
(ten to Masarykovi dává, viìte)... Ïivot velkého
muÏe (i podívejme se: v titulku to byl okrajov˘ a
provinãní chlap - Ïe by pan Komárek ãtveraãil?)
tragicky vyvrcholil pﬁi prezidentské volbû v roce
1934. Nebyl uÏ schopen pﬁeãíst ani slib.
Pûtaosmdesátilet˘ staﬁec v‰ak, podpírán, cosi
mele, neboÈ ho ujistili, Ïe není nikdo jin˘.. . A teì
rána opravdu pod pás: Po Masarykovi z hlediska
filozofického zÛstalo do jednadvacátého století
jen heslo: Sokolovat a vûtrat svûtnice. V‰e ostatní
má pach muzeálního naftalinu. (A basta: Masaryk
jako myslitel je vyﬁízen. A teì mi do‰lo, Ïe pan
Komárek se pohrdavû otﬁel o Sokol. A to nemûl nedávno jsem byl (v kmetském vûku 83 let)
zvolen starostou Sokolské obce kanadské a jako
takov˘ - kdyby se souboje je‰tû pûstovaly - bych
ho musil vyzvat na souboj. ProtoÏe se nepûstují,
mohu mu jen doporuãit, aby se jak Sokolstvu tak
Tomá‰i Masarykovi pokornû omluvil. Jako politik
vytvoﬁil Masaryk s pomocí podrÏta‰kÛ a
podrÏde‰tníkÛ (pan Komárek je zﬁejmû nejen
nejvy‰‰í autoritou pro posuzování myslitelského a
politického pﬁínosu historick˘ch postav, ale snad
i tvoﬁitelem nov˘ch ãesk˘ch slov) nehorázn˘
tatíãkovsk˘ kult. Prkenná postava líbající malou
holãiãku v kroji. Já bych to trestal jako propagaci
pedofilie hrubého zrna. (To zní tak nepﬁíãetnû, Ïe
jedinou alternativou je podezﬁení, Ïe pan Komárek
trochu slabomyslnû ãtveraãí). A to není v‰echno:
(Masaryk) uplácel ze státních fondÛ novináﬁe, aby
o nûm psali oslavné básnû. Ale to je spí‰e folklor.
(Za prvé: pochybuji, Ïe kdyby Masaryk chtûl, aby
o nûm nûkdo psal oslavné básnû, Ïádal by o to
novináﬁe. Novináﬁi nejsou známi básnick˘m
talentem. Za druhé: kdyÏ je to foklor, proã to pan
Komárek uvádí jako skuteãnost?) Dobﬁe
nepochodil ani Masaryk státník: ¤íká se, Ïe vydupal
ze zemû âeskoslovensko. To je Rádio Jerevan.
Pﬁednû ho nevydupal. A i kdyby vydupal, byla by
to chyba. Sám nevydupal. Ale myslím, Ïe obrovská
vût‰ina pánû Komárkov˘ch spoluobãanÛ mu pﬁiãítá
nemalé zásluhy. A kdyby vydupal sám, byla by to
chyba? Jako nûkdo, kdo proÏil v Masarykovû
âeskoslovensku prvních patnáct let svého Ïivota,
mohu jenom b˘t vdûãn˘ osudu, Ïe jsem mûl
v˘sadu v tomto státû Ïít. A poslední perliãku z
ãlánku pana Komárka: Ve Versailles si v‰ak
Masaryk spolu s fámulem Bene‰em nabrali víc
neÏ unesli... Îrali a mlaskali pﬁi tom... Jaká
delikátnost tónu! MoÏná, Ïe pan Komárek pouze
provokuje, aby pﬁilákal pozornost. Mohla by o tom
svûdãit naráÏka v posledním paragrafu jeho ãlánku,
ve kterém vyslovuje hypotézu, Ïe hlavní pﬁíãinou
Masarykov˘ch neúspûchÛ byl jeho nedostatek
smyslu pro humor a Ïe vûﬁí, Ïe laskav˘ ãtenáﬁ
tohoto pﬁe‰lapu ho má víc. AÈ jakoliv to pan
Komárek myslil, má na svÛj názor právo. To právo
mám i já. A já vidím Masaryka trochu jinak. Oãima
nejen sv˘ma, ale i oãima lidí, kteﬁí v jeho státû Ïili,
nebo jeho Ïivot a práci znali natolik, aby mohli
hodnotit zasvûcenû. Winston Churchill o nûm ve
sv˘ch pamûtech mluví jako o “velkém Masarykovi”,
George Bernard Shaw ho vidûl jako jediného
muÏe, kter˘ byl schopen b˘t prezidentem
Spojen˘ch státÛ evropsk˘ch. Profesor S. Harrison
Thomson o nûm v ãlánku nazvaném “Thomas
Garrigue Masaryk - Philosopher in Action”,
uveﬁejnûném v University of Toronto Quarterly
(ãervenec, 1949 - tedy uÏ po komunistickém puãi),
napsal, Ïe “byl naz˘ván nejmoudﬁej‰ím a nejvût‰ím
Evropanem svého století a Ïe jen málo - pokud
vÛbec nûjak˘ - hlasÛ s tímto názorem nesouhlasí.”
S. K. Neuman (komunistick˘ básník, kter˘ porouãel
vûtru a de‰ti, o nûm napsal: Bíl˘m ‰átkem máváme,
neboÈ kolem nás kráãí ãlovûk spravedliv˘’. Josef
Hora se s ním louãil: “Ty záﬁíjov˘ dni, koho si nám
to vzal? MuÏe, jenÏ napﬁímen vÏdy pﬁed osudem
stál, neb kotvil v Bohu svém...” A Jaroslav Seifert
(kter˘ v mládí stejnû jako Hora flirtoval s
komunizmem), vzdal hold ‘moudrému vladaﬁi ‘.
Byl jsem jedním ze statisícÛ, kteﬁí lemovali cestu,
po níÏ Masarykova rakev byla z Hradu pﬁeváÏena
na lánsk˘ hﬁbitov. Dodnes si v srdci nesu nesmírnû
prosté, ale hluboce upﬁímné projevy lásky, kterou
k mrtvému jeho spoluobãané cítili. Nemyslím, Ïe
bylo chyba, Ïe Masaryk (a s ním zástupy jin˘ch)
âeskoslovensko vydupal ze zemû. Ke kterému
státu by bez nûj profesor Thomson mohl
pﬁirovnávat ¤ecko pátého století?
Josef âermák
***

E-mail
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Silvín klepe na dveﬁe
Pepíãkova sousedka porodila chlapeãka. Ten se ale narodil bez u‰í. Sousedka pﬁivezla
malého synáãka domÛ a pozvala na náv‰tûvu Pepíãkovu rodinu. Pﬁedtím, neÏ ‰li na
náv‰tûvu, si tatínek zavolal Pepíãka a povídá mu: “Jestli se zeptá‰, proã nemá u‰i nebo o
u‰ích jenom cekne‰, dostane‰ takov˘ v˘prask, jak˘ jsi nezaÏil!” Pepíãek to pochopil a
vyrazili...
KdyÏ se podíval do post˘lky povídá: “Jé, to je krásné miminko.” Sousedka se zaraduje a
povídá: “Dûkuji Pepíãku, jsi moc hodn˘.” Pepíãek dále povídá: “A má moc krásné paleãky,
a kouzeln˘ mal˘ nosánek, a krásná oãíãka...” Sousedka na to: “Ty jsi ale zlatíãko, Pepíãku.”
“A vidí dobﬁe?”, ptá se zase Pepíãek. Sousedka na to: “Doktor povídal, Ïe je stoprocentní
‰ance, Ïe zrak bude mít v poﬁádku...”
Pepíãek se u‰klíbne a ﬁíká: “ Tak to je fajn, protoÏe kdyby potﬁeboval brejle, tak to by byl
pûknej prÛser!!!”
***
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V tûchto dnech vy‰la

kniha Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti barevn˘mi reprodukcemi

body broken - body redeemed

Automobilová doprava v zemi, kde zítra, znamená vãera

Published by PIQUANT in Great Britain, 2007
Vhodn˘ dárek k VánocÛm!

Cena 30 dolarÛ!
Zájemci zavolejte na tel. ãíslo
416/535-8063
nebo
416/530-4222
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
www.paintinggallery.net
nebo
P.O. Box 176, Station E,
Toronto, ON M6H 4E2

Kratsí Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.
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Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753
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Toronto vytûÏilo z minima
maximum
Toronto-Nashville 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Hrdinou utkání byl finsk˘ brankáﬁ ve sluÏbách
Toronta Vesa Toskala, kdyÏ kryl 34 z 35 stﬁel,
které smûﬁovaly na jeho branku. Ironií je, Ïe
kapituloval pouze jednou, ‰est minut pﬁed
koncem, kdy nepﬁesnû rozehrál puk od své
branky a ten zachytil na modré ãáﬁe Weber. V
dresu Toronta nehrál ani Pavel Kubina ani Jiﬁí
Tlust˘, zato v‰ak Tomá‰ Kaberle zaznamenal
tﬁináctou a ãtrnáctou asistenci v této sezónû.
Za Nashville odehráli Marek Îidlick˘ 23:47,
Radek Bonk 17:01 a Martin Erat na útoãníka
úctyhodn˘ch 22:07 min. Proto jsme se ho po
utkání zeptali na zhodnocení utkání:
ME: Bylo to vyrovnané utkání Toronto
promûÀovalo ‰anci a my jsme zase branky
nedávali. To rozhodlo o tom, Ïe jsme prohráli.
ABE: 36 stﬁel na branku, z toho pouze
jedna v síti. Byl za tím pouze torontsk˘
brankáﬁ Vesa Toskala?
ME: Musíme promûÀovat ‰ance a na kaÏdého
gólmana se stﬁílí jinak. My jsme témûﬁ nic
nepromûnili a Vesa chytal perfektnû.
ABE: Jak lze zhodnotit vá‰ zájezd do
Kanady?
ME: Zahráli jsme v˘bornû. Ze tﬁí zápasÛ jsme
vyhráli dva v Ottawû a Montrealu. Ve v‰ech
zápasech jsme hráli na v˘hru, ale dnes se nám
to nepovedlo, ale musíme jít dál.
ME: Je to pro hráãe z Nashvillu nûco
zvlá‰tního, kdyÏ pﬁijedou sem na v˘chod
Kanady?
ME: Kanada je celkovû hokejovûj‰í, to neplatí
pouze o v˘chodû, ale i napﬁíklad o Vancouveru.
V Kanadû se hraje pﬁed daleko lep‰í diváckou
kulisou.
ABE: Je rozdíl mezi Západní a V˘chodní
konferencí?

ME: Je zde urãitû rozdíl, Západní konference
je vyrovnanûj‰í, rychlej‰í, V˘chodní konference
je silovûj‰í.
ABE: V Západní konferenci se více cestuje,
projevuje se to na v˘konech hráãÛ?
ME: Hráãi jsou jiÏ na to zvyklí. Není to takov˘
problém, protoÏe cestujeme letadly a vût‰inou
den dopﬁedu.
ABE: Která muÏstva na Vás udûlala zatím
nejlep‰í dojem?
ME: Detroit, San Jose, tûÏko mohu hovoﬁit o
V˘chodní konferenci, z té jsem mnoho nevidûl.
ABE: Pﬁi jménû Nashville se objeví v mysli
spí‰e hudební festival, jak to jde dohromady
s hokejem?
ME: Hokej si získává popularitu, doufám, Ïe
se letos dostaneme do play-off. Muziku mám
rád, ale ne zrovna country. TakÏe moc na
koncerty ve volném ãase nechodím.
Podstatnû spokojenûj‰í byl v ‰atnû Toronta
Maple Leafs Tomá‰ Kaberle.
ABE: Vyhráli jste 3:1, zaznamenal jste dvû
asistence, jak lze hodnotit takov˘ zápas?
TK: Nebylo to lehké utkání. Predatoﬁi vyhráli v
Ottawû a v Montrealu poslední dva zápasy.
Jedná se o rychlé muÏstvo. Hlavnû v první
tﬁetinû byli dobﬁí a my jsme nemûli mnoho
pﬁíleÏitostí. V utkání jsme vyuÏili na‰ich ‰ancí.
Nûkdy staãí patnáct stﬁel k vítûzství, kdyÏ se
hraje disciplinovanû. Musíme se vyvarovat
oslabení. V posledních ãtyﬁech zápasech se
nám daﬁilo a tﬁikrát jsme dokonce vyhráli. S
Montrealem jsme prohráli po nájezdech.
ABE: Letos jste v‰ak ani jednou nájezdy
nevyhráli. Cviãíte to nûjak extra nebo to
ponecháváte náhodû?
TK: KaÏd˘ hráã má svÛj zpÛsob a tohle je
loterie. BohuÏel na to máme v posledních letech
smÛlu a takhle jsme pﬁi‰li vÏdy o dÛleÏité body.
ABE: Dvû asistence mohl byste je popsat?

TK: První byla, kdyÏ jsem nahrál Devereauxovi
a on vystﬁelil, spadlo to pﬁed brankou ke
Stajanovi a on to trefil parádnû bekhendem. Pﬁi
druhé se to odrazilo od jejich obránce k Belakovi
na hÛl a ten dával do prázdné branky. Nebylo
to nic ukázkového, ale dÛleÏité jsou body.
ABE: Jaká je atmosféra v muÏstvu?
TK: Dobrá, kdyÏ se vyhraje, tak je vÏdycky
dobrá.
ABE: Letos los nebyl nijak pﬁízniv˘. Hrajete
pﬁed vánocemi venku, vrátíte se na dva dny
do Toronta a okamÏitû pokraãujete opût
venku…
TK: Máme jen dva dny volna, asi by bylo lep‰í
mít alespoÀ t˘denní pﬁestávku, ale nedá se nic
dûlat. Na to je léto, abychom odpoãívali.
ABE: âesk˘ konzulát uspoﬁádal charitativní
akci pro mladé indiánské hokejisty, vy jste
se této akce zúãastnil, jak ji hodnotíte?
TK: Pan konzul Krpaã se mi zeptal, jestli bych
se vecera zúãastnil, byla to dobrá akce, které
jsem se rád zúãastnil a byl jsem rád, Ïe jsem
potkal ﬁadu zajímav˘ch lidí, které jsem neznal a
jsem rád, kdyÏ komunita drÏí pﬁi sobû. Koncem
prosince na utkání s Rangers, za které hraje
Jaromír Jágr, pﬁijedou mladí indián‰tí hokejisté
do Toronta. Doufáme, Ïe se vybere dost penûz,
aby mohlo pﬁijet, co nejvût‰í mnoÏství dûtí,
které mají rády hokej a NHL uvidí na vlastní oãi.
Chtûli by se s námi setkat buì pﬁi tréninku nebo
po zápase. Rád bych jim vûnoval nûjak˘ ãas a
ukázal jim Air Canada Centre.
ABE: Chtûl byste se nûkdy podívat pro
zmûnu na indiánskou rezervaci?
TK. V sezónû není ãas, ale kdyby byla
pﬁíleÏitost, tak by to bylo i pro mne zajímavé.
Doufám, Ïe je‰tû budu nûjakou dobu hrát a Ïe
se taková pﬁíleÏitost najde.
Ale‰ Bﬁezina
***

Petr ChudoÏilov: Sametov˘ sex
PÛvodnû jsem zam˘‰lel napsat bilanãní silvestrovsk˘
a zasahování do nezávislosti soudu, rozhodl jsem se
sloupek události v ãeském veﬁejném Ïivotû, která mi
vyãkat rozsudku a zvolit náhradní sice, ale neménû
svou jedineãností, právní komplikovaností,
zajímavé téma. Je jím vliv sametové revoluce na
humorností a vÛbec celkov˘m kalibrem pﬁipadá
pohlavní Ïivot muÏské populace ãeského exilu. Znám
daleko zajímavûj‰í neÏ v‰echno ostatní, co se v roce
totiÏ nûkolik desítek konkrétních pﬁípadÛ, kdy ãe‰tí
2005 v âeské republice pﬁihodilo. Osoba, vystupující
emigranti vyuÏili pﬁíznû hodiny a po listopadu 1989
na veﬁejnosti jako samorozhodkynû Sandra
opustili své zákonné, stráznûmi exilu vûrnû
Svobodová, si vymyslela a vytvoﬁila instituci
doprovázející, nicménû jiÏ staré a neatraktivní
Vnitrostátní a mezinárodní arbitráÏe. AniÏ by si to
manÏelky v prospûch mlad˘ch dûvãat z dﬁívûj‰ího
po‰kozené strany byly pﬁály, bûhem jednoho jediného
domova. Situace v prvních letech po listopadu dosáhla
roku rozhodla ãtyﬁi sta hospodáﬁsk˘ch sporÛ a povûﬁila
témûﬁ dimenzí kalamity, napﬁíklad ·v˘carské sdruÏení
exekutory zabavením majetku. Ponechme stranou,
rozvodov˘ch soudcÛ se obrátilo na tehdej‰ího
Ïe efektivností své práce zahanbila celé ãeské
prezidenta Václava Havla s prosbou, aby v této vûci
soudnictví, svûtovû proslulé sv˘m hlem˘Ïdím
promluvil ãesk˘m exulantÛm do du‰e. Není bez
tempem. Ani ‰koda, ve srovnání s jin˘mi,
zajímavosti, Ïe Havel na tento dopis nikdy
miliardov˘mi kauzami, není pﬁíli‰ veliká,
neodpovûdûl,
samorozhodkynû vybrala pût milionÛ, druhotné ztráty
“NezapomeÀ, Ïe jsi starej, tlustej a blbej,” radila mi
se ﬁádovû pohybují v mizern˘ch desítkách milionÛ
moje Ïena starostlivû, kdykoliv jsem sám bez jejího
korun. Okouzlilo mû v‰ak, Ïe Sandra Svobodová je s
doprovodu jel do âeské republiky, “ty holky myslejí,
nejvy‰‰í pravdûpodobností slovensk˘ obãan,
Ïe kdyÏ má‰ auto, tak se‰ bohatej.” Mûli jsme ‰tûstí,
mezinárodnû hledan˘ zloãinec muÏského pohlaví.
na‰e manÏelství na rozdíl od mnoha jin˘ch zÛstalo
Policie prohlásila, cituji, dokud provûﬁování identity
zachováno. “Jak dlouho myslí‰, Ïe to vydrÏí?”
a totoÏnosti zadrÏené osoby neskonãí, vystupuje u nás
vyptával se Jindﬁich G., pûtasedmdesátilet˘ strojní
jako Ïena. Pﬁedstava, kdo a jak˘m zpÛsobem zjistí
inÏen˘r, mÛj dlouholet˘ kamarád, usazen˘ v
skuteãné pohlaví tohoto podnikavého ãlovûka mû
sousedním nûmeckém Schwarzwaldu. Pﬁivezl si z
rozveselila. Napadlo mû, Ïe kaÏd˘ soudce a soudkynû
domovsk˘ch jiÏních âech nádhernou dvacetiletou
by pﬁed nastoupením úﬁadu mûli na nûjakém vhodném
koãiãku, vnuãku svého gymnaziálního spoluÏáka.
místû, nejlépe na záchodû, ukázat úﬁednímu
“·est let,” odpovûdûl jsem bez rozm˘‰lení. “Jak jsi
vykonavateli to, co skr˘vají v kalhotách nebo sukni.
pﬁi‰el zrovna na ‰est let?” kroutil Jindﬁich hlavou.”V
MoÏná by se nemuselo zÛstat jenom u soudcÛ? Tûm,
Nûmecku se na obãanství ãeká ‰est let,” ﬁekl jsem
kdo snad moji obsedantní my‰lenku povaÏují za
nemilosrdnû, “co by s tebou starou‰i dûlala, aÏ
pﬁíli‰ oplzlou, pﬁipomínám dﬁevûnou stolici ve
pﬁestane‰ b˘t nástrojem potﬁebn˘m k umoÏnûní
Vatikánu, jejímÏ prostﬁednictvím mÛÏe b˘t
pobytu?” Jindﬁich je uÏ dávno zase rozveden˘, koãiãka
pﬁezkoumáno pohlaví nového papeÏe pﬁed
se vrátila domÛ, protoÏe shledala, Ïe Ïivot v âesk˘ch
nastoupením úﬁadu. Má tak b˘t zabránûno opakování
Budûjovicích se v posledních letech stal stejnû
jednoho nebo dvou pﬁípadÛ z minul˘ch století, kdy
zajímav˘m jako na Západû. Dokonce ani nechtûla
nejpatriarchálnûj‰ího úﬁadu ze v‰ech se úskokem
v˘palné. Jindﬁich se chtûl vrátit ke své pÛvodní Ïenû,
zmocnila obyãejná Ïenská.
ale ta se mu ve statistické shodû s jin˘mi pﬁípady
ProtoÏe v‰ak Svobodová okamÏitû podala trestní
vysmála. Îivot není peﬁíãko!
oznámení pro podezﬁení z pomluvy, kﬁivého svûdectví
31.12.2005
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
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Liga mistru
Slavia pﬁi louãení doma poprvé
padla
Slavia Praha-FC Sevilla 0:3 (0:0)
Praha-právo/Kruta-Závûr vystoupení v
Lize mistrÛ fotbalistÛm Slavie nevy‰el,
doma v elitní soutûÏi poprvé prohráli.
Sevilla rozhodla dvûma góly bûhem tﬁí
minut ve druhé pÛli, v závûru pﬁidala tﬁetí
trefu a po exhibiãním v˘konu si zajistila
první místo ve skupinû H.Slávisté i pﬁes
poráÏku zÛstali v tabulce tﬁetí a za své
úãinkování si vydûlali kolem 200 miliónÛ
korun.PraÏané nakonec nastoupili bez
·enkeﬁíka, jehoÏ do zápasu nepustilo
zranûné koleno. Na hrotu operoval
osamocen˘ Ivana, ale bil se stateãnû. V
první pÛli se právû on dostal do nejvût‰í
‰ance, kdyÏ ve 34. minutû dÛraznû pro‰el
pﬁes tﬁi hráãe do ‰estnáctky a pﬁízemní
stﬁelou z dvanácti metrÛ trefil tyã.
Branky: 66. Luis Fabiano, 69. Kanouté,
87. Daniel Alves. Rozhodãí Kassai, Ïluté
karty: Krajãík - Dragutinoviã, 11700
divákÛ.
***

Pohár UEFA
Rivalda a spol. neobrali, ãekají
tûÏké chvíle
Mladá Boleslav-AEK Atény 0:1
MLADÁ BOLESLAV -právo/vap- Bude to
pﬁímá ﬁeÏba o postup. O nejvût‰í hvûzdu
oslabená Mladá Boleslav na stranû jedné.
A proti ní Fiorentina z prestiÏní Serie A.
Boleslav‰tí fotbalisté k obsazení jednoho
ze tﬁí postupov˘ch míst ze skupiny Poháru
UEFA potﬁebují 20. 12. vyhrát.
Tak jsou rozdány karty po prohﬁe
StﬁedoãechÛ s AEK Atény - slavn˘m
Brazilcem Rivaldem a spol. „·ance je.
Proti AEK ale byla vût‰í,“ litoval zmaﬁené
pﬁíleÏitosti obrat protivníka o dÛleÏité body
kouã Zdenûk ·ãasn˘. Fini‰ nepomohl ke
smazání gólového manka. Branka: 46.
Nsaliwa. 4670 divákÛ, poloãas 0:0.
***
Sparta v Leverkusenu prohrála,
postup je pryã
Bayer Leverkusen-Sparta Praha 1:0
Leverkusen-právo/Radek MalinaFotbalisté Sparty Praha uÏ nemají nadûji
na postup do jarní fáze Poháru UEFA.
Podlehli Leverkusenu, byÈ hráli pÛl hodiny
proti soupeﬁi oslabenému o vylouãeného
Ramelowa. Hernû hosté nepropadli, ale
jejich ofenzíva byla bídná. Nakonec
rozhodl po rohu Barnetty Friedrich v 71.
minutû. 17771 divákÛ, poloãas 0:0.
***

Mezinárodní hokej

âesko - Slovensko 2:3 po predl.
Praha-sme-Slovenská
hokejová
reprezentácia zvíÈazila v utorÀaj‰om
prípravnom zápase v Prahe nad domácim
âeskom 3:2 po predæÏení. O víÈazstve
rozhodol v predæÏení Dominik GraÀák tvrdou
strelou od modrej ãiary. Slováci vyhrali nad
âeskom ôsmykrát v histórii. Zverenci
Júliusa ·uplera sa na úzkom klzisku Sazka
Areny prezentovali sympatick˘m dojmom.
Dobrú obranu podporil v˘born˘m v˘konom
brankár Ján La‰ák. Skóre zápasu otvoril v
5. min pri presilovke strelou od modrej
ãiary Tomá‰ ÎiÏka, po 40 sekundách druhej
tretiny vyrovnával rovnako v poãetnej
v˘hode Miroslav Hlinka. V tretej tretine
najskôr Andrej Podkonick˘ poslal
slovensk˘ tím do vedenia, âesi e‰te
dokázali vyrovnaÈ zásluhou Jakuba
Klepi‰a. V závere riadneho hracieho ãasu
hrali Slováci presilovku. Vtedy ju e‰te
nevyuÏili, ale v predæÏení tú o dvoch hráãov
uÏ áno.
***

Sports
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Gambrinus liga
Ironií 15. kola bylo, Ïe 14603 divákÛ
nevidûlo v Ostravû v zápase Baníku proti
Spartû ani branku. V ostatních sedmi
zápasech pak vidûli diváci vÏdy dva góly.
Teplice porazily Bohemians 2:0. Stejn˘m
v˘sledkem pak zdolala Viktorka ÎiÏkov
Jablonec. Ostatní zápasy skonãily
nerozhodnû 1:1. Pﬁed televizními
kamerami vedla Boleslav nad Slavii 1:0
brankou Rajnocha. Za Slavii vyrovnal
Daniel Pudil. 1:1 se skonãila i utkání:
Liberec-Brno, Zlín-Most, PlzeÀBudûjovice a Olomouc-Kladno.
V posledním podzimním kole pﬁed zimní
pﬁestávkou se podaﬁilo Bohemians
zvítûzit v ëolíãku nad Libercem brankou
·kody pﬁed 6047 diváky 1:0. Nejtûsnûj‰ím
rozdílem 1:0 zdolaly i Budûjovice Zlín a
Jablonec Teplice. Boleslav pokraãovala
v remízové sérii a hrála doma s Olomoucí
1:1. Most prohrál doma s Ostravou 0:2.
Venku se podaﬁilo zvítûzit i Slavii, kdyÏ
vítûznou branku vstﬁelil na Kladnû pﬁed
koncem poloãasu Vladimír ·micer
hlavou. Brno pokraãovalo v dobr˘ch
v˘konech a porazilo ÏiÏkovskou Viktorku
3:1. Stejn˘m v˘sledkem se skonãila i
pondûlní dohrávka, kdyÏ Sparta vstﬁelila
Plzni v‰echny tﬁi branky je‰tû v prvním
poloãase. Na ãele tabulky zÛstala Slavia
s pûtibodov˘m náskokem pﬁed Spartou.
***
Tabulka po podzimu
1. Slavia
2. Sparta
3. Teplice
4. Ostrava
5. Brno
6. PlzeÀ
7. Zlín
8. Budûjovice
9. Olomouc
10. Boleslav
11. Liberec
12. Kladno
13. ÎiÏkov
14. Jablonec
15. Bohemians
16. Most

16 10
16 9
16 9
16 7
16 7
16 7
16 6
16 6
16 4
16 4
16 4
16 4
16 4
16 3
16 3
16 2

5
3
3
6
5
4
5
4
8
7
5
4
4
5
4
6

1
4
4
3
4
5
5
6
4
5
7
8
8
8
9
8

26:9
29:15
24:13
24:17
26:22
17:16
16:18
21:20
10:13
18:18
13:17
22:28
21:29
10:17
9:21
19:32

35
30
30
27
26
25
23
22
20
19
17
16
16
14
13
12

Slovenská CorgoÀ liga
18. kolo: Îilina-Banská Bystrica 1:0 (0:0,
Slovan-Ko‰ice 2:1 (2:1), TrenãínRuÏomberok 0:3 (0:2), Zl. MoravceSenec 1:0 (1:0), Artmedia- Nitra 1:0 (0:0),
Dubnica-Trnava 0:1 (0:0).
Tabuºka po podzimu
1. Îilina
2. Artmedia
3. Trnava
4. Nitra
5. Ko‰ice
6. RuÏomberok
7. Slovan
8. Dubnica
9. Bystrica
10. Zl.Moravce
11. Senec
12 Trenãín

18 14
18 14
18 9
18 9
18 8
18 8
18 7
18 4
18 4
18 4
18 2
18 2

2
1
5
3
4
4
3
7
5
4
5
3

2
3
4
6
6
6
8
7
9
10
11
13

42:18
44:18
34:19
21:12
24:20
27:26
25:25
19:26
18:23
14:35
15:28
18:51

44
43
32
30
28
28
24
19
17
16
11
9

âeská O2 liga
27. kolo: Liberec-Ústí 3:0, Tﬁinec-Kladno 0:3,
Pardubice-K. Vary 2:0, Budûjovice-Slavia 3:0,
Zlín-Sparta 2:3, Vítkovice-PlzeÀ 6:0, LitvínovZnojmo 4:1.
28. kolo: Ústí-Slavia 1:5, Kladno-Zlín 3:0,
Sparta-Litvínov 3:1, Budûjovice-PlzeÀ 6:2,
Znojmo-Pardubice 2:1, K. Vary-Tﬁinec 1:2,
Liberec-Vítkovice 6:1.
29. kolo: Slavia-K. Vary 6:2, Zlín-Znojmo 2:3,
Vítkovice-Ústí 3:2 pp, Litvínov-Tﬁinec 1:2 pp,
PlzeÀ-Kladno 5:1, Pardubice-Budûjovice 3:2
sn, Sparta-Liberec 1:3.
Dohrávka 19. kola: Liberec-Budûjovice 1:2
pp.
Pﬁedehrávka 46. kola: Pardubice-Slavia 1:4
***

25. kolo: Slovan-Slovensko 20 5:2, PopradÎilina 5:2, Zvolen-L. Mikulá‰ 4:1, Martin-Nitra
1. Slavia
30
119:64
68
3:2, Trenãín-Skalica 4:5, Ko‰ice-KeÏmarok 6:4.
2. Budûjovice
29
97:59
64
26. kolo: Îilina-KeÏmarok 1:2, Slovan-Ko‰ice
3. Liberec
29
89:56
60
3:4 pp, Nitra-Trenãín 3:4 pp, L. Mikulá‰-Martin
4. Sparta
30
77:75
49
1:2, Poprad-Zvolen 4:1.
5. PlzeÀ
30
102:98
48
27. kolo: Zvolen-Îilina 4:2, Martin-Poprad 1:0,
6. K. Vary
29
91:74
47
Trenãín-L. Mikulá‰ 3:2, Nitra-Slovensko 20 5:1,
7. Tﬁinec
29
77:77
42
Ko‰ice-Skalica 3:1, KeÏmarok-Slovan 1:2.
8. Vítkovice
29
81:86
41
28. kolo: Poprad-Trenãín 2:3, Îilina-Slovan
9. Litvínov
29
83:90
37
5:4, Skalica-KeÏmarok 3:2, Nitra-Ko‰ice 1:5,
10. Znojmo
29
60:79
37
Slovensko 20-L. Mikulá‰ 2:1, Zvolen-Martin 1:3.
11. Pardubice
31
84:101
36
29. kolo: Trenãín-Ko‰ice 1:3, KeÏmarok-Martin
12. Zlín
30
74:98
35
13. Kladno
29
71:99
28
2:0, Slovan-Zvolen 3:2 sn, Skalica-Poprad 4:2,
14. Ústí
29
57:106
26
Nitra-L. Mikulá‰ 5:2, Îilina-Slovensko 20 8:1.
29. kolo: Martin-Îilina 5:2, Trenãín-Zvolen 1:7,
Poprad-Slovensko 20 4:1, L. Mikulá‰-Ko‰ice
3:4 pp, KeÏmarok-Nitra 4:2, Slovan-Skalica 5:4
pp.
24. kolo: Îilina-Ko‰ice 3:6, Slovensko 20- 30. kolo: Martin-Trenãín 4:3, Îilina-Skalica 3:4,
KeÏmarok 3:2 sn, Slovan-Trenãín 7:5, Skalica- Nitra-Slovan 1:3, L. Mikulá‰-KeÏmarok 3:2 sn,
Martin 0:2, Nitra-Zvolen 3:4 pp, L. Mikulá‰- Poprad-Ko‰ice 2:3 sn, Slovensko 20-Zvolen
Poprad 1:2.
2:7.

Tabulka

Slovenská hokejová
extraliga

31. kolo: Trenãín-Îilina 6:1, Ko‰ice-Zvolen 1:4,
KeÏmarok-Poprad 3:4 sn, Slovan-L. Mikulá‰
3:2 pp, Skalica-Nitra 4:2.
32. kolo: L. Mikulá‰-Skalica 4:3 sn, PopradSlovan 6:2, Zvolen-KeÏmarok 6:2, Martin-Ko‰ice
4:1, Slovensko 20-Trenãín 0:2, Îilina-Nitra 1:2
sn.
42. kolo (predohrávka): L. Mikulá‰-Slovan 0:1.
***

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Slovan
34
2. Martin
32
3. Trenãín
32
4. Ko‰ice
32
5. Poprad
32
6. Zvolen
32
7. Skalica
32
8. KeÏmarok
32
9. Îilina
32
10. Nitra
33
11. L. Mikulá‰ 33
12. Slovensko 2022

126:83
94:67
104:79
109:72
97:77
105:90
94:83
88:97
86:103
79:109
70:121

74
62
61
59
57
51
48
40
32
31
18

16
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Nitra Travel

December 20, 2007

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm,
kteﬁí v roce 2007
vyuÏili na‰ich sluÏeb!
Ostatním ãtenáﬁÛm Satellitu
pﬁejeme

VESELÉ VÁNOCE,
·ËASTN¯ NOV¯ ROK
&
doufáme, Ïe rok 2008
bude pln˘ radosti a osobních úspûchÛ.
Zamûstnanci

NITRA TRAVEL INC.

Short Getaway
4Night Bahamas Cruise
by Royal Caribbean International -Majesty of the Seas

from

$ 170.00

$ 25.00 per person shipboard credit
inside stateroom, per person, based on double occupancy, cruise only, tax not included

Jan 28, 2008 - Feb 01, 2008
all prices are based on availability at the time of the booking

Plus more south destinations on sale.
call our team of professionals:

Blanka Agnes Margaret

Renata Mary

Inspired Travel Solutions
662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5
fax:(416) 504 8186
email: nitratravel@gmail.com

(416) 504 3800
or
1-800-825-7577

