Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!
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Advent a Vánoce
1. Na poãátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl BÛh.
2. To bylo na poãátku u Boha.
3. V‰ecky vûci skrze nû uãinûny jsou, a bez nûho nic není uãinûno, coÏ uãinûno jest.
4. V nûm Ïivot byl, a Ïivot byl svûtlo lidí.
5. A to svûtlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
6. Byl ãlovûk poslan˘ od Boha, jemuÏ jméno bylo Jan.
7. Ten pﬁi‰el na svûdectví, aby svûdãil o tom svûtle, aby v‰ickni uvûﬁili skrze nûho.
8. Nebyl on to svûtlo, ale pﬁi‰el, aby svûdectví vydával o tom svûtle.
9. TentoÈ byl to pravé svûtlo, kteréÏ osvûcuje kaÏdého ãlovûka pﬁicházejícího na svût.
10. Na svûtû byl, a svût skrze nûho uãinûn jest, ale svût ho nepoznal.
11. Do svého vlastního pﬁi‰el, ale vlastní jeho nepﬁijali ho.
12. KteﬁíÏ pak koli pﬁijali jej, dal jim moc syny BoÏími b˘ti, tûm, kteﬁíÏ vûﬁí ve jméno jeho.
13. KteﬁíÏ ne z krví, ani z vÛle tûla, ani z vÛle muÏe, ale z Boha zplozeni jsou.
14. A Slovo to tûlo uãinûno jest, a pﬁeb˘valo mezi námi (a vidûli jsme slávu jeho, slávu jakoÏto
jednorozeného od Otce), plné milosti a pravdy.
15. Jan svûdectví vydával o nûm, a volal, ﬁka: TentoÈ jest, o nûmÏ jsem pravil, Ïe po mnû pﬁi‰ed, pﬁed‰el
mne; nebo pﬁednûj‰í jest neÏ já.
16. A z plnosti jeho my v‰ickni vzali jsme, a to milost za milost.
Jan 1, 1-16

KdyÏ jsem studoval na teologické fakultû, tak jsem razil teorii, Ïe teologie nemá b˘t
pouze na kazatelnû, ale Ïe se dá pouÏít jinak. Dával jsem jako pﬁíklad ‰védského
reÏiséra Ingmara Bergmana. Teprve pﬁed nûkolika dny jsem se dovûdûl, Ïe jeden
z m˘ch oblíben˘ch americk˘ch spisovatelÛ, letos zemﬁel˘ John Updike byl ovlivnûn
protestantsk˘m teologem Karlem Barthem a dokonce si vymûnili i nûkolik dopisÛ
(pﬁesnûji ﬁeãeno za Karla Bartha vyﬁizovala korespondenci jeho sekretáﬁka).
Friedrich Dürrenmatt podobnû jako Bergman byl synem evangelického faráﬁe.
Spojit teologii s umûním mnû proto pﬁipadalo naprosto pﬁirozené a normální. ByÈ v
âeskoslovensku v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech to zase tak normální
nebylo. VzpomeÀme jen na film Du‰ana Hanáka Obrazy starého svûta, kde je
podobenství o rozsévaãovi, nebo na SchormÛv film podle Josefa ·kvoreckého
FaráﬁÛv konec, kter˘ byl v âeskoslovensku zakázan˘ a nebyl pozitivnû pﬁijat ani zde
v exilu, kdyÏ byl jednou promítán pﬁi oslavách 28. ﬁíjna. Vzpomínám si, jak se film
zadrhl a tûÏce zkou‰ená promítaãka stávkovala. Ladislav Soudek tehdy pﬁiskoãil,
aby ji pomohl dát do chodu a byl v exilovém tisku oznaãen za iniciátora této
provokace. Ladislav Soudek má na svûdomí mnoho jiného, ale tentokrát k tomu
pﬁi‰el skuteãnû jako slep˘ k houslím. Ani Dürrenmatt s Nov˘m divadlem nemûl
mnoho ‰tûstí. Hrál se tu‰ím pouze jednou. Kdysi mû známí z âeskoslovenského
baptistického kostela upozorÀovali, Ïe Satellite je pﬁíli‰ svûtsk˘. Zaãal jsem tedy
dûlat úvodníky na biblická témata. Nûjak si toho nev‰imli, ale v‰iml si toho nûkdo z
Ottawy a odﬁekl noviny, Ïe je tam pﬁíli‰ toho náboÏenství. Tato zku‰enost mne
neodradila a tak si obãas v âeskoslovenském baptistickém kostele zakáÏu
(www.kazani.satellite1-416.com) a na Vánoce nûco z toho otisknu i v Satelllitu. Tak
toto kázání jsem mûl na druhou adventní nedûli 6. prosince 2009.
Zaãnu jin˘m pﬁíbûhem. KdyÏ jsem pracoval jako zﬁízenec v nemocnici na
resuscitaãním oddûlení, tak jednou z nev˘hod bylo, Ïe to bylo ‰patnû placené
zamûstnání, proto to mnoho lidí nechtûlo dûlat. MoÏná to bylo i sv˘m zpÛsobem
depresivní, coÏ jsem si tehdy neuvûdomoval. Jeden ze tﬁí pacientÛ to nepﬁeÏil.
TakÏe jsem se setkával témûﬁ dennû se smrtí. V˘hodou bylo, Ïe se pracovalo
nepﬁetrÏitû a pak bylo dlouho volno. Jeden víkend zaãínala ‰ichta v pátek veãer a
trvala do pondûlí do rána.
KdyÏ v‰ak pﬁi‰ly vánoce, bylo na oddûlení veselo. Sestry Ïivû diskutovaly o tom,
jak pokraãují vánoãní pﬁípravy. Hovoﬁilo se nejen o vaﬁení, ale hlavnû o peãení. To
trvalo cel˘ch osm hodin. Jestli si myslíte, Ïe potom následoval oddech, tak jste na
omylu. Po osmi hodinách pﬁi‰la dal‰í ‰ichta sester a zaãalo se od zaãátku o
vanilkovém cukroví. Opût o vaﬁení a o kuchyni. A po dal‰ích osmi hodinách pﬁi‰la
tﬁetí ‰ichta, která pro zmûnu pﬁi‰la s rumov˘mi rohlíãky. Následovala pak ta první
‰ichta s vánoãkami. S blíÏícím se ·tûdr˘m dnem se mnoÏily i recepty na skuteãnû
dokonalé vánoãní svátky.
V minulém ãísle jsme otiskli recept na rychlé rumové pralinky. Vezmeme dutou
ãokoládovou figurku, ukousneme jí hlavu a naplníme rumem. Takto poÏíváme.
Velice ãasto se totiÏ stane, Ïe Vánoce jsou jak˘misi svátky dobrého jídla a dobrého
pití. Jin˘ kraj, jin˘ mrav a tak je témûﬁ v‰ude nûco jiného k jídlu. Nûkde je to
‰tûdroveãerní kapr, jinde kapustnica. Mnozí si bez tûchto ‰tûdroveãerních rekvizit
ani nedovedou pﬁedstavit Vánoce.
To je jen první z vánoãních rituálÛ: jídlo.
DOKONČENÍ NA STR. 6

A aj andûl Pánû, postavil se podle nich,
a sláva Pánû osvítila je.

I báli se bázní velikou…
Obraz M. Gabánkové: Posel I.
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 10:00. 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19.
prosince 2009 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. prosince 2009 v
17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. prosince 2009 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
27. prosince 2009 v 16 hodin

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 a 169)
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 a169)
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
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, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
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 Publications Assistance Program
of the Department of Canadian Heritage
toward our mailing costs.

Kalendáﬁ
18.12. (pá) 18:00
Vánoãní veãeﬁe na Masaryktownu
***
20.12. (ne) 14:00
Hlasy andûlsk˘ch zvonÛ
Hudebnû-poetické skvosty.
Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
31.12. (ãt)
Svatováclavsk˘ Silvestr
Volejte Libora ·vorãíka: 416/532-5272
***
9. 1. (so)
Zaãátek sezóny v roce 2010
Sokol Toronto
***
17. 1. (ne) 17:00
Mozart v Praze
Pﬁedná‰ka profesora Iaina Scotta
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
30. 1. (so) 18:00
Spoleãensk˘ ples
Hala kostela sv. Václava
***
31. 1. (ne) 16:30
Dûtské ‰ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
***
11. 2. (ãt) 19:30
Panochovo kvarteto - Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
13. 2. (so) 19:00
·ibﬁinky Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
16. 12. 2009 ve 20:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
14. 1. 2010
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Oznámení konzulátu
v Montrealu
VáÏení krajané,
vláda âeské republiky rozhodla sv˘m usnesením
ã. 1296 o uzavﬁení Generálního konzulátu âR
v Montrealu k 31. 3. 2010. Konzulární pÛsobnost
v provinciích British Columbia, Nova Scotia, New
Brunswick, Prince Edward Island a Quebec plnû
pﬁechází na Velvyslanectví âR, 251 Cooper Str.,
Ottawa, K2P 0G2 (www.mzv.cz/ottawa,
ottawa@embassy.mzv.cz).
V dÛsledku tohoto rozhodnutí v souladu s pokyny
MZV âR:
1. GK ukonãil pﬁijímání Ïádostí o vystavení
cestovních pasÛ s biometrick˘mi prvky dne 30.
11. 2009. Od tohoto data se Ïadatelé musí obracet
na Velvyslanectví âR v Ottawû. Pasy, které jsou
jiÏ v ﬁízení, bude GK vydávat aÏ do 1. 3. 2010,
pasy nevyzvednuté do tohoto data budou vráceny
do âR.
2. GK bude pﬁíjímat v‰echny druhy podání
obãanÛ âR do 31. 1. 2010, od tohoto data bude
pouze vydávat náhradní cestovní doklady pro
návrat do âR v pﬁípadû ztráty nebo odcizení
dokladÛ.
Osvûdãení o Ïití pro v˘platu dÛchodu âeskou
správou sociálního zabezpeãení, doposud
vydávané na GK, lze nahradit ovûﬁením
vlastnoruãního podpisu pﬁíjemce dÛchodu
úﬁedníkem banky, v níÏ má pﬁíjemce dÛchodu svÛj
bûÏn˘ úãet, na kter˘ je dÛchod poukazován.
Bankovní úﬁedník provede ovûﬁení podpisu na
formuláﬁi „Potvrzení o Ïití“, kter˘ je tã. k dispozici
na webov˘ch stránkách GK Montreal, a pﬁipojí
datum, svÛj podpis, razítko banky a své razítko
(event. ãitelnû hÛlkov˘m písmem napsané své
jméno).
Osvûdãení o Ïití lze rovnûÏ získat pﬁi osobní
náv‰tûvû na Velvyslanectví âR v Ottawû.
3. GK povede volební agendu do 31. 1. 2010,
zvlá‰tní seznam voliãÛ bude poté pﬁedán
Velvyslanectví v Ottawû. V‰ichni ãe‰tí obãané
vedení ve zvlá‰tním seznamu voliãÛ budou
informováni také písemnû.
4. Îádosti o v˘stup ze systému CZECHPOINT
budou pﬁijímány do 31. 1. 2010 (tj. v˘pisy z
katastru nemovitostí, obchodního, insolvenãního
a Ïivnostenského rejstﬁíku, seznamu
kvalifikovan˘ch dodavatelÛ a z rejstﬁíku trestÛ,
v˘pisy z bodového hodnocení ﬁidiãe, podání dle
Îivnostenského
zákona,
poskytování
autorizovan˘ch
konverzí
dokumentÛ,
CzechPOINT@office, datov˘ch schránek a
CzechPOINT E-SHOP).
5. GK ukonãil pﬁijem Ïádostí o udûlení víz k
pobytu nad 90 dnÛ a Ïádostí o dlouhodobé a
trvalé pobyty. Od 30. 11. 2009 se Ïadatelé musí

Consulates
obracet na Velvyslanectví v Ottawû. Víza na
základû dosud pﬁijat˘ch Ïádostí bude GK vydávat
do 15. 2. 2010. Po tomto termínu bude v‰echny
Ïádosti vyﬁizovat konzulární oddûlení
Velvyslanectví v Ottawû.
6. Pﬁijímání Ïádostí o krátkodobá víza bude
ukonãeno k 31. 1. 2010 a víza budou vydávána do
15. 2. 2010. Od 1. 2. bude dal‰í Ïádosti pﬁijímat
Velvyslanectví v Ottawû.
VáÏení krajané,
prosíme, abyste respektovali v˘‰e uveden˘
harmonogram ukonãování ãinnosti GK a
nenaléhali, aby Va‰e Ïádosti byly vyﬁizovány
pﬁednostnû ãi pﬁijímány po uveden˘ch termínech.
Od urãen˘ch dnÛ jsou pﬁíslu‰né databáze

zablokovány a Ïádosti nemohou b˘t pﬁijaty.
Dûkujeme za pochopení.
Je nám velmi líto, Ïe GK Montreal po témûﬁ 90
letech konãí své pÛsobení (ãinnost zahájil 25. 11.
1920), nemÛÏe Vám nadále poskytovat své sluÏby
a setkávat se s Vámi.
Pﬁejeme Vám v‰em hodnû zdraví, spokojenosti,
‰tûstí a radosti a krajanskému spoleãenství mnoho
krásn˘ch a zajímav˘ch aktivit, posilujících pocit
sounáleÏitosti s ostatními i s âeskou republikou,
která právû v generálním konzulátem
spravovan˘ch provinciích získala v posledních
letech ﬁadu nov˘ch mlad˘ch obãanÛ.
Jaroslava Jeslínková se spolupracovníky
***

Novoroãní pozdrav ãeského velvyslance v Kanadû
VáÏení pﬁátelé,
V dobû vánoãního adventu, nadûlování dárkÛ a rodinn˘ch a pﬁátelsk˘ch setkání si
nacházíme ãas také na chvíli rozjímání a ohlédnutí se za uplynul˘m rokem, jeho
úspûchy nebo nedokonãen˘mi úkoly. S velk˘m oãekáváním se také tû‰íme, co nového
nám pﬁinese nadcházející rok.
Rok 2009 se do novodobé historie âeské republiky zapí‰e v˘znamnû z nûkolika
dÛvodÛ. Na‰e zemû mûla v první polovinû roku poprvé ve své historii moÏnost
pﬁedsedat Radû Evropské unie. Bûhem ‰esti mûsícÛ jsme se jako v˘znamn˘ a
viditeln˘ partner aktivnû podíleli na dûní evropské i svûtové úrovnû a nebojím se
zdÛraznit, Ïe jsme se tohoto úkolu zhostili se ctí. Na‰e pﬁedsednictví muselo hned od
prvních dnÛ ledna 2009 ãelit dvûma velk˘m mezinárodním problémÛm: energetické
krizi ve stﬁední Evropû s pﬁeru‰ením dodávek zemního plynu z Ruska a souãasnû
bezpeãnostní krizi na Blízkém v˘chodû.
Hlasování o nedÛvûﬁe vládû v ãeském parlamentu a následné odstoupení vlády v
polovinû pﬁedsednictví pak na‰i situaci hodnû zkomplikovalo. Také v Kanadû se
mÛÏeme pochlubit dvûma iniciativami, které se podle názoru kolegÛ z ãlensk˘ch
státÛ EU i kanadsk˘ch partnerÛ vydaﬁily: zahájení ãeského pﬁedsednictví pﬁátelsk˘m
hokejov˘m zápasem mezi t˘my kanadsk˘ch federálních poslancÛ a evropsk˘ch
diplomatÛ a dále sérií spoleãn˘ch aktivit, pﬁipraven˘ch ve spolupráci s provincií
Ontario na oslavu dne Evropy v kvûtnu 2009.
Pﬁed nûkolika t˘dny jsme si také spoleãnû pﬁipomnûli v˘znamné 20. v˘roãí pádu
Ïelezné opony v Evropû a zaãátek budování nového demokratického státu. S urãit˘m
odstupem tedy mÛÏeme hodnotit, ãeho se podaﬁilo na‰í zemi a spoleãnosti dosáhnout
a jak˘m dílem jsme se na tom v‰ichni osobnû podíleli. Ne v‰echno se nám od roku
1989 podaﬁilo tak, jak jsme si pﬁáli a pﬁed námi i pﬁed generací
na‰ich dûtí proto zÛstává stále mnoho práce. Vûﬁím v‰ak, Ïe
vzájemnou spoluprací budeme i zde v Kanadû k úspû‰nému
v˘voji na‰í zemû 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 2010.
Karel Îebrakovsk˘
velvyslanec âR v Kanadû
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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.

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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
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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Toronto/Canada

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following
Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage
***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,
qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura, reflexologie,
psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a
programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.
Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedicine.ca

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Vánoãní a novoroãní
bohosluÏby
Milované krajanské spoloãenstvo, prijmite
prosím bratsko - sesterské pozvanie osláviÈ,
radostne poìakovaÈ Pánu Bohu v
bohosluÏobnom zhromáÏdení za Jeho
milostiplnú lásku nám danú v Spasitelovi
JeÏí‰ovi Kristovi v Evanjelickom a. v.
církevnom zbore sv. Pavla v Toronte, na ulici
1442 Davenport Rd.
***
·tedr˘ den
24.decembra 2009 o 18:00
Slávnostné sluÏby BoÏie
Narodenie Pána
25.decembra 2009 o 10.45 AM
Sviatostné a slavnostné sluÏby BoÏie (VP)
26.december 2009 o 15:30
Evanjelicky a. v. cirkevny zbor sv. Kríza v
Kitchener
Sviatostné a slavnostné sluÏby BoÏie (VP)
***
Kalendárne sviatky
Star˘ rok - 2009
31.decembra 2009 o 18:00
Slávnostné sluÏby BoÏie
Nov˘ rok 2010
1. januára 2010 o 10:45
Sviatostné a slavnostné sluÏby BoÏie (VP)
Sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj
ludom dobrej vôle!
Luká‰ 2,14

âeskoslovensk˘
baptistick˘ sbor
200 Annette St. Toronto
(KﬁiÏovatka High Park a Annette)

Nedûle: 20. prosince 2009 v 10 hodin
Pátek: 25. prosince 2009 v 10 hodin
Nedûle: 27. prosince 2009 v 10 hodin
Nedûle 3. ledna 2010 v 10 hodin
***

¤ímsko-katolick˘
kostel sv. Václava

496 Gladston Ave., Toronto
(Dufferin a Bloor St. W)
·tûdr˘ den - 24. prosince 2009, 22:00
„PÛlnoãní“ m‰e svatá se zpûvem koled
Narození Pánû - 25. prosince 2009, 10:30
M‰e svatá se zpûvem koled a sborov˘m
provedením âeské vánoãní m‰e koledové
Sv. ·tûpána - 26. prosince 2009, 15:00
M‰e svatá na Masaryktownu
31. prosince 2009, 18:00
M‰e svatá a podûkování za uplynul˘ rok
1. ledna 2010, 10:30
M‰e svatá, sborové provedení âeské
vánoãní m‰e koledové
***

Burlington
Holy Sepulchre Cemetery
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.
24. prosince 2009, 24:00
PÛlnoãní m‰e svatá
25. prosince 2009, 15:00
M‰e svatá se zpûvem koled
31. prosince 2009, 24:00
M‰e svatá
1. ledna 2010, 15:00
M‰e svatá
***

BohosluÏby v Kingstonu, Ottawû
a Montrealu jsou na str. 2
***

Kostol
sv. Cyrila a Metoda
Sts. Cyril and Methodius Parish 5255 Thornwood Dr.Mississauga
http://home.ica.net/~scmchurch/
Tel.: Tel: (905) 712-1200

December 17, 2009

âeské a slovenské sdruÏení v Kanadû dûkuje v‰em dárcÛm
za jejich ‰tûdré dary na povodnû. Celková ãástka 6,431.90
kanadsk˘ch dolarÛ bude zaslána starostovi jihoãeské obce
Malenice, která byla ve velké míﬁe postiÏena povodní.
âástka bude pouÏita na opravy veﬁejného majetku.
Srdeãné díky,
Milo‰ ·uchma,
pﬁedseda âSSK

December 17, 2009

Vánoce
v nezvedeném ãase
V co vlastnû vûﬁíme?
V jednoho Boha vûﬁiti bude‰ - Vût‰ina z
nás (alespoÀ tûch, kteﬁí vûﬁí, Ïe jsme víc neÏ
souãet sv˘ch svalÛ a kostí) v jednoho Boha
vûﬁí, ale prodíráme se k nûmu rozdíln˘mi
cestami; nûkdy tak rozdíln˘mi, Ïe se ve
jménu Boha vraÏdíme...
Co BÛh spojil - Jenom 8% Ïen (a 14%
muÏÛ) mlad‰í generace vûﬁí v celoÏivotní
manÏelství...
Nezabije‰ - Na boji‰tích, a dnes ãastûji
uprostﬁed mûst, vybuchují smrtící a mrzaãící
bomby; ulicemi na‰ich mûst se potulují lidé
s nenávistí v srdci, pﬁipravení zabíjet ãistû
pro potû‰ení...
Nepokrade‰ - Kolik zpÛsobÛ vymyslil
ãlovûk, aby okrádal své bliÏní - od drobn˘ch
zlodûjíãkÛ aÏ po prezidenty svûtov˘ch
spoleãností, senátory a vládce státÛ...
Nesesmilní‰... nepoÏádá‰ manÏelky Co by si media poãala, kdyby hvûzdy jako
presidenti, guvernéﬁi státÛ, hollywoodské
hereãky, sportovci (za pouÏití jejichÏ jména
-Tiger Woods - v reklamû jedna firma {a
nebyla jediná} platila 40 milionÛ dolarÛ
roãnû), Ïili podle svatebního slibu vûrnosti?
I dÛvody, proã podniky platily (a nûkteré
pﬁestaly platit) horentní sumy za pouÏití
Woodsova jména vrhají neobdivné svûtlo
na na‰i dobu: viditelnû je platily za jeho
mimoﬁádnou schopnost pokﬁivenou holí
vyslat mal˘ balonek do pﬁedepsaného
prostoru a nakonec ho dostrkat do díry vyryté
v zemi. Tedy Ïádná estetická, mravní ani
duchovní náplÀ. AÏ snad nato, Ïe Woods byl
také jaksi nepﬁímo prezentován jako vzorn˘
manÏel. V‰ecko ‰lo jako na drátku, WoodsÛv
pﬁíjem z inzerce se zaãal poãítat na miliardy.
AÏ nûkdo zachytil podezﬁel˘ e-mail, kter˘
Woods poslal Ïenû, z níÏ se vyklubala jeho
mnoholetá milenka. Woods nejdﬁív kliãkoval,
ale pak pﬁiznal “nevûrnosti”- tûch milenek
bylo víc. Nûkteﬁí inzerenti pﬁestali jeho jméno
pouÏívat. Proã? Byl placen, protoÏe byl
povaÏován za nejlep‰ího hráãe golfu na
svûtû. Je jím dosud. Proã tedy? Zﬁejmû byl
placen i za dojem ãestného a mravného
muÏe - byl symbolem neãeho, co bychom
snad v‰ichni chtûli b˘t: ãestn˘mi, pravdiv˘mi
lidmi. Plato uãil, Ïe ve svém podvûdomí
nosíme pﬁedstavu o spravedlnosti a protoÏe
ji na svûte nenacházíme, musila pﬁijít
odnûkud mimo tento svût (nûco jako
Kantovo: “Hvûzdné nebe nade mnou a
mravní zákon ve mnû”). Jsme si vûdomi
mravních postulátÛ a protoÏe málokter˘ z
nás má sílu podle nich Ïít, obdivujeme lidi, o
nichÏ chceme vûﬁit, Ïe jsou lep‰í a silnûj‰í,
neÏ my.
A jestliÏe si jsme vûdomi kﬁehkosti své
morálky i morálky svûta, v nûmÏ Ïijeme,
bylo by pûkné, kdybychom se mohli podívat
kolem sebe a uvidût pozemsk˘ ráj: prÛzraãná
rána, vánek pohrávajíci si s prvními stvoly
trav; to seifertovské:” O’, zemû má, pro
opojivé krásy tv˘ch májÛ kvetoucích je v
hrobû tûÏko spát.”
BohuÏel, i na ná‰ pozemsk˘ ráj padá tûÏk˘
stín: Ledovce, které kryly severské oblasti
zemûkoule po miliony let, mají - moÏná - uÏ
jen jedno nebo dvû desetiletí, neÏ zmizí
docela. A jestliÏe roztají, zv˘‰í hladinu moﬁí
a vnutí nov˘ rytmus podnebí v kaÏdém koutû
zemûkoule. JestliÏe dnes desítky milonÛ lidí
hladoví, nezastavíme-li oteplování, budou
jich stovky milionÛ a revoluce a chaos. A
nakonec, moÏná, si divoké vichﬁice budou
na‰imu mrakodrapy pohazova jako s
dûtsk˘mi hraãkami, neÏ moﬁe se pﬁeleje
pﬁes kontinenty a ukonãí jednu zajímavou
epizodu vesmírné historie. Vût‰ina vûdcÛ
pﬁijímá oteplování a znaãn˘ lidsk˘ podíl na
nûm, jako skuteãnost. Mezi tûmi, kteﬁí buì
oteplování nebo lidskou vinu na nûm popírají
nebo zlehãují, je (vedle malé skupiny vûdcÛ),

Christmas
Václav Klaus a organizace jako Fraser
Institute ve Vancouvru. Myslím si, Ïe vûdci
pravdûpodobnû o svém oboru vûdí víc neÏ
politici a je-li pravdûpodobné, Ïe mají pravdu,
bylo by neodpustitelné nûdûlat nic a doufat,
Ïe se nic nestane.
Co s tímto, ne právû lichotiv˘m, pohledem
na svût, mají co dûlat vánoce? To, co mûly
spoleãného s osudem lidského rodu od doby,
kdy byly slaveny poprvé: narození JeÏí‰e.
Pro ty, kteﬁí ho pﬁijali za svého spasitele, je
jistotou posmrtného Ïivota v “domû jeho
otce”, pro kter˘ tento svût a tento Ïivot je jen
pﬁípravou a hrÛzy tohoto svûta se jich pﬁíli‰
nedot˘kají. Pro ty ostatní - pro ty nedokonalé
víry i pro ty, kter˘m dar víry nebyl vÛbec dán,
je JeÏí‰ zvûstovatelem nového vidûní
lidského údûlu a nové nadûje.
I pro ty, kteﬁí mûﬁí ãas na staletí a kteﬁí pﬁed
sebou dokáÏí vykouzlit scénu tﬁeba galského
prokonzula v roku 55 pﬁed Kristem plánovat
v˘pravu do Britanie. MuÏe jako Winston
Churchill, kter˘ 11. kvûtna v Oslu v roce
1948 sloÏil hold JeÏí‰ovu dûdictví: “Plamen
kﬁesÈanství je na‰ím nejlep‰ím prÛvodcem.”
Tento hold byl v podstatû pokraãováním
Churchilova projevu proneseného rok
pﬁedtím (7.kvûtna) v Haagu: “JestliÏe
...pevnû uchopíme vzne‰enûj‰í nadûje
lidstva, pak moÏná vstoupíme do vûku
zalitého sluncem, kdy malé dûti, které právû
dorÛstají v tomto muãeném svûtû, nebudou
ani poraÏen˘mi ani vítûzi v prchav˘ch
triumfech jedné zemû nad druhou v krvavé
vﬁavû niãivé války, ale dûdici pokladÛ
minulosti a vûdy, hojnosti a slávy
budoucnosti.”
Vzne‰enûj‰í nadûje lidstva... A snad i jiná
Churchillova vûta, tak prostû shrnující lidsk˘
Ïivot, je ozvûnou JeÏí‰ova uãení: “...lidsk˘
Ïivot je nám pﬁedloÏen jako jednoduchá
volba mezi dobrem a zlem.” A snad myslil na
nadûji a víru kﬁesÈanství i v zamy‰lení nad
smrtí, kterou vidûl jako “souãást nesmírné
tragedie na‰í existence na této zemi, proti
které nadûje a víra rebelují.”
Vlastnû jsem chtûl psát o nûãem jiném: o
rozzáﬁen˘ch dûtsk˘ch oãích, o vybírání dárkÛ
pro ty, které milujeme, o ver‰i, kter˘ jsme
recitovali pﬁed tolika léty, Ïe nám zní v
pamûti jako sotva sly‰itelné echo: “Hlas
zvonÛ táhne nad závûjí, kdes v dálce ti‰e
zaniká. Dnes v‰echny struny v srdci znûjí,
neb radost se jich dot˘ká.” Chtûl jsem psát
o radosti a také o vdûãnosti za poÏehnan˘
rok, kdy od tolika lidí jsem dostal pohlazení.
A tak, navzdory v‰emu, kaÏdému z Vás
upﬁímnû a pokornû dûkuji a pﬁeji kouzelné
vánoce a v‰ecko dobré v Novém roce.
Josef âermák
***
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Dûkujeme sv˘m zákazníkÛm
a v‰em milovníkÛm knih za podporu v roce 2009
a pﬁejeme jim hezké vánoce
a pûkn˘ rok 2010!

Christmas
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Advent a Vánoce
Pokračování ze str. 1

Druh˘m je vánoãní stromeãek. I na tomto masakru lesního porostu jsem se v mládí
podílel. Je m˘tem, Ïe se pﬁi proﬁízce vybírají hor‰í stromeãky. Opak b˘val pravdou.
Pracovníci lesní správy se snaÏili vybrat stromky nejlep‰í, ale ani zde nebylo
zaruãeno, Ïe po uﬁíznutí bude krásn˘ stromek v lese vypadat stejnû krásnû.
Vût‰inou to byla druhá nebo tﬁetí jakost. Tu byl dole kﬁiv˘, protoÏe rostl ve stráni.
Jindy zase chybûla do rovnováhy nûjaká ta vûtev.
Docela se mi líbí zde v Kanadû, kdyÏ se nûkdo soustﬁedí na pûstování vánoãních
stromkÛ. Lesy se tím neniãí a lesní farmy jsou rozhodnû zajímavûj‰í neÏ pole na biopaliva.
Zlep‰ovákem poslední doby je stromek skládací. Nedávno jsem vidûl takov˘
stromeãek v Home Depot za 1026 dolarÛ. Vypadal skoro jako prav˘. Nutno ﬁíci, Ïe
pro dobr˘ stromeãek rodina ledacos obûtuje. Nûkde se i stromky kradou. Poﬁádají
se pytlácké v˘pravy do lesa a lesní správa pro zmûnu zakáÏe komukoliv pﬁed
vánocemi pﬁístup do pﬁírody. Bez tûchto soubojÛ obyvatel s myslivci si dnes jiÏ
ãeská media advent nedokáÏí pﬁedstavit.
A to jsme se je‰tû nedostali k tomu nejdÛleÏitûj‰ímu. To jsou dárky. Pamatuji se,
jak u nás doma jsem byl v dûtství z dárkÛ mírnû netrpûliv˘ a nic nepomohlo
napomenutí, abych jedl pokud moÏno pomalu. Vzal jsem si nejmen‰í porci kapra,
jenÏe ta byla vût‰inou od ocasu a tam bylo nejvíc kostí. TakÏe jsem se poﬁádnû
nenajedl a stejnak mi to trvalo nejdéle. Kompenzoval jsem to bramborov˘m
salátem.
Maminka zase chtûla, abychom zpívali neÏ zamíﬁíme pod stromeãek. Tento nápad
se mi ale uÏ vÛbec nezamlouval. Navíc zpívat umûl jen tatínek. Pozdûji, kdy uÏ
zmizelo kouzlo elektrick˘ch vláãkÛ a skládánek znaãky Merkur a vûdûl jsem jiÏ
prav˘ pÛvod dárkÛ, jsem se pokou‰el pﬁispût svoji tro‰kou do ml˘na.
Dárkování doznalo kuriozního obratu v pozdûj‰ích letech. Mûl jsem pﬁítele,
jakéhosi Karla Kotláﬁe. Jezdil ve Velorexu 350, tomuto stroji se vût‰inou ﬁíkalo dosti
posmû‰nû létající Montgomery nebo hadraplán. Toto vozidlo bylo urãené invalidÛm,
kteﬁí nemohli chodit a Karel Kotláﬁ chodit nemohl, ale zato po cel˘ rok sbíral rÛzné
pﬁedmûty, gramofonové desky, voÀavky, ‰ály… DÛvodem bylo vánoãní obdarování.
Bylo to jako hra. Na ·tûdr˘ den ráno mne zavolal, jestli bych se mohl zastavit.
Odpovûdûl jsem, Ïe jen na chvilku a skuteãnû jsem se po ránu dostavil. Karel mû
pak poÏádal, jestli bych mohl nûkomu na druh˘ konec Prahy odvézt malou
pozornost. Nepﬁíli‰ ochotnû jsem pﬁislíbil a ‰lapal jsem na kole pﬁes celou Prahu. Pﬁi
tom mnû Karel je‰tû zdÛraznil, abych mu nezapomnûl ﬁíci, jestli byl dotyãn˘ doma.
Vût‰inou to dopadlo tak, Ïe tam mûli zase nûco pro pana Kotláﬁe. Tak jsem se vrátil
do LublaÀské ulice. Vyﬁídil jsem podûkování, pﬁedal dárek a jelikoÏ bylo poledne,

Jerry Formánek
a t˘m TCT
vám pﬁejí
hezké Vánoce
a fantastickou sezónu v roce 2010

TRANSCOM TRANSPORT LTD.
1260 Kamato Road
Mississauga, ON L4W 1Y1
Tel.: 905/361-2743
Fax: 905/361-2753
E-mail: sales@tct-ltd.com
www.tct-td.com
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chtûl jsem popﬁát hezké Vánoce a vyrazit na oslavy.
JenÏe omyl - byl to teprve zaãátek. Pro pﬁevozníka nebylo pouze jedno veslo,
následovalo druhé. Dal‰í dárek. A tak jsem vyrazil opût na druh˘ konec mûsta, pro
zmûnu na Spoﬁilov. Situace se opakovala aÏ do pozdního veãera a to jsem jistû
nestaãil v‰echny gramofonové desky rozvézt. Rok co rok stejn˘ rituál. Pﬁed
vánocemi jsem Karla upozornil, Ïe Ïádné dárky na ·tûdr˘ den nevozím, aÈ mi je dá
pﬁed Vánocemi, pak jsem se nechal ukecat na jeden a nakonec z toho byla
‰tûdroveãení zábava.
KdyÏ jsem veãer dorazil zablácen˘ a promrzl˘ k rodiãÛm, otec jen su‰e poznamenal:
„Na tebe je spolehnutí, ani k ‰tûdroveãerní veãeﬁi nemÛÏe‰ pﬁijet vãas a v poﬁádku!“
Zkrátka dárky jsou dárky a jsou souãástí vánoãního rituálu. Jeden mÛj znám˘ mi
vyprávûl, Ïe dûlal v dobû Husákova socialismu údrÏbáﬁe v Obvodním ústavu
národního zdraví. A opravoval tam nûjaké doktorce skﬁíÀ. I stalo se, Ïe nahlédl do
ní a ta Ïe byla plná bonboniér od pacientÛ. Nûkteré bonboniéry byly jiÏ plesnivé.
Dárek ãi kolekce pro paní doktorku, to bylo také souãástí rituálu, nejen vánoãního.
Sly‰el jsem o jednom podnikateli, kter˘ mûl velk˘ dÛm, ale jedním z hlavních
problémÛ kdyÏ umﬁel bylo, co udûlat s tûmi cenn˘mi dary, které bûhem svého Ïivota
dostal. Pﬁi tom si mohl koupit, co chtûl. Nevím, nevím, co si svat˘ Otec, papeÏ
Benedikt XVI. poãne se v‰emi dary, které dostal pﬁi nedávné náv‰tûvû na‰í
domoviny.
Dnes máme v âechách zvlá‰tní nov˘ termín: tunelování. Je to vlastnû taková
krádeÏ legální cestou. Krade se tak, abychom za to zákonem nemohli b˘t postiÏeni.
Dá se vytunelovat banka, finanãní fond, továrna, divadlo, dokonce jsem sly‰el i o
vytunelování jedné církve za zboÏn˘ch ﬁeãí tûch, kteﬁí si pomohli k církevnímu
majetku a zaãali s ním hospodaﬁit. Církevní budovy prodali a koupili nové. Snad aby
Slovo BoÏí tam bylo lépe sly‰et. V‰e bylo legální, v‰e probûhlo podle zákona a
pÛvodní duchovní na‰li pouze zapeãetûnou kanceláﬁ.
To je jedna z realit dne‰ka, ale daleko hor‰í je tunelování pojmÛ. PojmÛ jako jsou
Vánoce. Nechci psát proti tomu, co nám zpÛsobuje radost, kdy se cítíme dobﬁe, ale
mám v˘hrady proti tomu, aby se to stalo nûãím, co má nahradit evangelijní zvûst.
Je nebezpeãí, Ïe nám i tato zvûst bude vytunelována.
V Janovû evangeliu se hovoﬁí o pﬁesném opaku. Nikoliv o tom, Ïe je nûjak˘ pojem
vytunelován, ale naopak naplnûn. Toto je smyslem prologu Janova evangelia.
Najednou to, co bylo pouhou teorií, jakousi spekulací, má skuteãnou váhu, protoÏe
pﬁi‰el JeÏí‰ Kristus. Nûkdo, kdo dává v‰em tûmto teoriím jakousi váhu, nûkdo, kdo
za to existenciálnû ruãí, to jest ruãí sv˘m vlastním Ïivotem. Teorie o smyslu na‰eho
Ïivota se tím stala skuteãností.
Slovo z Janova evangelia navazuje na Slovo Hospodinovo z první knihy MojÏí‰ovy,
nebo-li Genese, kdy Hospodin koná v‰e slovem. I ﬁekl BÛh: „Buì svûtlo!“ V Janovû
evangeliu se hovoﬁí o podstatû svûtla.
Luká‰ má pﬁíchod JeÏí‰e Krista spojen s Janem Kﬁtitelem, kter˘ vyz˘val k pokání.
Slovo pokání v biblickém slova smyslu znamená nejen zmûnu sm˘‰lení a cítûní,
lítost nad hﬁíchem, n˘brÏ zmûnu celého Ïivota a pﬁijetí nov˘ch norem mravních a
náboÏensk˘ch. Návrat k spravedlnosti.
Rusk˘ spisovatel Alexander SolÏenicyn volá po pádu komunismu po pokání.
Stejnû tak ãinil i Jan Kﬁtitel.
Doba adventu by tedy mûla b˘t nejen dobou, kdy se radujeme, ale na‰e radost by
mûla b˘t spojená s oãekáváním pﬁíchodu spasitele, ale i dobou zamy‰lení a reflexe
nad tím, co jsme nedobrého uãinili a jak bychom zmûnili svÛj Ïivot.
Zmínil jsem se v úvodu o tom, jaké jsou Vánoce a ãím se vyznaãují. Druh˘m bodem
je, jaké by asi vánoce a doba adventu mûly b˘t. Mûlo by to b˘t období zamy‰lení nad
na‰ím Ïivotem.
Kdysi v ‰edesát˘ch letech jsme pﬁipravovali jakési vánoãní pásmo. Kromû urãit˘ch
básní jsme tam mûli i staré církevní písnû, které se jen tak recitovaly a pak tam byl
je‰tû diapozitiv. On to byl asi spí‰ kreslen˘ vtip odnûkud z Literárních novin.
Spokojená rodinka jde k vánoãnímu stromeãku a jako dárek dostane krucifix. V
pozadí vidíme postavu, která toto pﬁekvapení pﬁipravila.
Ilustrátor ãi karikaturista vystihl skuteãnost. Evangelium nám pﬁiná‰í skuteãnû
nûco nového odli‰ného. Nûco, co problematizuje ná‰ Ïivot. JestliÏe chceme
následovat JeÏí‰e Krista, není to v k˘ãi Vánoc, ve v˘jevech, které mÛÏeme spatﬁit
v Honest Edovi nebo v italsk˘ch obchodech na Blooru mezi Dufferinem a Ossingtonem
vedle mal˘ch so‰ek svat˘ch a Benita Mussoliniho.
Vánoce vypravují o prolamování nûãeho nového do tohoto svûta. Není to inkvizice
a násilné nastolení nové etiky, kterou tak ãasto pﬁedstavují politické strany s
kﬁesÈansko-demokratick˘m programem ani nástup laciného k˘ãe do na‰eho Ïivota.
Jde o to, abychom pochopili hloubku Ïivota.
V tûchto dnech jsme mûli na Evropském filmovém festivalu moÏnost vidût znovu
film El Greco. O ﬁeckém malíﬁi, kter˘ se nebál ãelit inkvizici. Hloubka Ïivota
nespoãívá v novém bezproblémovém svûtû, ale v tom, Ïe tento svût pﬁijmeme v celé
‰íﬁce. Chybou je, kdyÏ chceme jednu stranu spektra odﬁíznout. To je problémem
dne‰ní spoleãnosti, která chce zru‰it bolest za kaÏdou cenu. Poãínaje pra‰ky proti
bolení hlavy, pﬁes bezproblémové ekonomicky zaji‰tûné dûtství, plánované
rodiãovství, konãe zaji‰tûn˘m stáﬁím. Chtûla by radost, ale odmítá utrpení. Chtûla
by Ïivot vûãn˘ a spasení, ale odmítá ukﬁiÏování. Chtûla by idylku vánoc, ale odmítá
chudobu ve chlévû.
Musíme mít na zﬁeteli, Ïe vánoce nelze oddûlit od utrpení kﬁíÏe. Jedno bez druhého
je k˘ã. Nelze také oddûlit utrpení kﬁíÏe od vzkﬁísení, protoÏe pak se jedná o depresi
a zoufalství.
Pokud si uvûdomíme tyto tﬁi mezníky, pak má doba adventu pro nás smysl a jiÏ
dnes mÛÏeme zpívat adventní a vánoãní písnû. Radovat se z toho, Ïe pﬁi‰el spasitel,
Ïe BÛh ve svém stvoﬁitelském plánu volil cestu nenásilí pﬁed cestou násilí. Cestu
pravdy pﬁed cestou lÏi. Cestu lásky pﬁed cestou zloby.
O Vánocích se mÛÏeme radovat, Ïe se naplnila slova prorokÛ, tak jak o tom hovoﬁil
Jan Kﬁtitel, kdyÏ ﬁíkal: Pﬁipravujte cestu Pánû, pﬁímé ãiÀte stezky jeho. To je to hlavní
poslání adventu.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Cena Angelus udûlena
Josefu ·kvoreckému

Veselé vánoce
a PF 2010
PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

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

V malém mûsteãku Sejny v polsko-litevském
pohraniãí sídlí nakladatelství Pogranicze, ve
kterém vy‰ly polské pﬁeklady dvou knih Josefa
·kvoreckého, Tankov˘ prapor a InÏen˘r lidsk˘ch
du‰í. V mûsteãku se také nalézá nadace a kulturní
stﬁedisko. Na pﬁekladu InÏen˘ra lidsk˘ch du‰í
pracoval Andrzej Jagodzinski. A byl to Andrzej
Jagodzinski, kter˘ pﬁed nemnoha dny poslal Josefu
·kvoreckému e-mail, ve kterém mu sdûlil, Ïe
jednomysln˘m rozhodnutím poroty byla Josefu
·kvoreckému udûlena cena Angelus pro stﬁední
Evropu.
Do finále se dostalo sedm autorÛ. Pﬁi slavnostním
udûlení ceny ve Wroclavském divadle byly
prezentovány dvacetiminutové ukázky textu v‰ech
sedmi finalistÛ. Porota, které pﬁedsedala b˘valá
ruská disidentka Natalie Gorbanievska (kdysi v
PaﬁíÏi spolupracovala s Pavlem Tigridem) cenu,
jak uÏ jsme uvedli, jednomyslnû udûlila Josefu
·kvoreckému. Kulturní kanál polské televize o
slavnosti natoãila pÛlhodinovou reportáÏ a (jak
Andrzej Jagodzinski sdûluje), reakce polského
tisku byla vesmûs nad‰ená). Ozdobná ãást ceny
(tu neozdobnou pﬁedstavuje ‰ek), ‰o‰ka, byla
pﬁedána ãeskému velvyslanectví ve Var‰avû,
odkud bude diplomatickou cestou poslána na ãeské
velvyslanectví v Ottawû, které ji doruãí Josefu
·kvoreckému.
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Tak do sbírky cen, udûlen˘ch Josefu ·kvoreckému,
pﬁibyla dal‰í. Bude v dobré spoleãnosti: Newstadt
International Prize for Literature, Governor
General’s Award, Gugenhein Fellowship, Order
of Canada, ¤ád Bílého Lva…
Blahopﬁejeme!
Josef âermák
***

Cena Oskara Morawetze
udûlena flétnistovi Robertu
Cramovi
Letos byla poprvé Ontario Arts Council udûlena
cena Oskara Morawetze za “Excellence in Music
Performance”. Cena byla udûlena ottawskému
flétnistovi Robertu Cramovi, kterému byla
pﬁedána 16. ﬁíjna 2009 pﬁi zahajovacím koncertu
Orchestru ottawské univerzity. Cram byl
tﬁiadvacet let prvním flétnistou National Arts
Centre Orchestra a hostoval s ﬁadou
v˘znamn˘ch orchestrÛ. ZaloÏil - a dosud je
umûleck˘m ﬁeditelem - organizace Pierrot

Concerts, která si vzala za úkol podporování a
hraní souãasné kanadské hudby a hudebních
divadelních her.
Cena nese jméno Oskara Morawetze, jednoho
z nejznámûj‰ích kanadsk˘ch hudebních
skladatelÛ, jehoÏ skladby (pﬁes sto
orchestrálních a komorních skladeb, mezi nimi
Carnival, The Diary of Ann Frank, Memorial to
Martin Luther King (dílo, které Morawetz napsal
na Ïádost Mstislava Rostropoviãe a které bylo
provedeno mimo jiné snad nejslavnûj‰ím
cellistou své doby, Yo Yo Ma, a vysílané
celosvûtovû pﬁi posmrtné oslavû Kingov˘ch
narozenin). Oskar Morawetz a celá
Morawetzova rodina - otec Richard byl blízk˘m
pﬁítelem a spolupracovníkem Tomá‰e Garrigue
Masaryka je‰tû v dobû Masarykova
profesorování - opustil âeskoslovensko v roce
1938, stal se profesorem hudby na Torontské
univerzitû a byl vyznamenám ¤ádem Kanady a
¤ádem Provincie Ontario.
Josef âermák
***

Veselé Vánoce
a vše nejlepší v roce 2010
přeje krajanům v Kanadě
a přátelům v České republice

Pﬁekladatelka Eva Mesticová
pﬁeje ãtenáﬁÛm

Satellitu 1-416
krásné proÏití
vánoãních svátkÛ
a

‰Èastn˘ rok 2010.
Veselé Vánoce
hodnû pohody od Vánoc
do konce roku
a hodnû úspûchÛ v roce 2010
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

Nová adresa:
846 THE QUEENSWAY
TORONTO, ONTARIO M8Z1N7
www.nationalsound.ca
TELEFON: (416) 703-1939
Sunny Shore's Dental
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Veselé Vánoce a v‰e nejlep‰í v Novém roce
pﬁeje

Program, kter˘ jsme mohli vidût ve ãtvrtek 10. prosince 2009 ãili v den Lidsk˘ch
práv, mûl kromû pûkné hudby i prvky, které se sv˘m zpÛsobem tohoto tématu
t˘kaly. Mohli jsme sly‰et JeÏkovu hudbu, ale hlavnû vidût v˘stavu o Ïivotû a díle
Jaroslava JeÏka. Talentovan˘ hudebník, kter˘ byl témûﬁ slep˘, se mohl projektovat
a Ïít ve své vlasti aÏ do zaãátku druhé svûtové války. Pak nastal exil, v kterém JeÏek
umírá.

Adolf Hoffmeister: Jaroslav Ježek

Na JeÏkÛv exil nepﬁímo navazoval i film za
jehoÏ realizací stojí Markéta Re‰ovská z TV
Nová Vize Tﬁi vlny. Nutno ﬁíci, Ïe to byl velice
nevdûãn˘ úkol, ale Markétû se podaﬁilo nûco
zajímavého, co snad ani nechtûla. Film není ani
tak dokumentem o dobû minulé, ale o tom, jak
tuto dobu vidí ãlovûk, kter˘ pﬁi‰el v druhé
polovinû devadesát˘ch let do Toronta. Proto
mnozí z tûch star‰ích mají pocit, Ïe tam mûl b˘t
ten nebo nûkdo jin˘, kteﬁí urãovali Ïivot v
Kanadû. KaÏd˘ z nás zná nûkoho jiného,
pohybuje se v jiné skupinû lidí, ne v‰ichni Ïili
pouze v Torontu a Toronto nebylo vÏdy centrem
krajanského Ïivota. TûÏko si lze pﬁedstavit
váleãnou generaci bez Bati a Batawy.
Vancouver bez dr. Krajiny, âeskoslovenské
sdruÏení bez Jiﬁího Corna a Milo‰e ·uchmy,
krajanskou televizi bez Arno‰ta Wagnera ãi
Josefa Máry, Nové divadlo bez Ferdy âulíka,
Montreal bez Velana, ãi jak˘m fenoménem
byly pro Toronto ãeské a slovenské kostely,
Sokol, Uragan Toronto nebo pan Dufek vãele
legionáﬁÛ…

také nefunguje jako skupinové foto. Tûmto
dvûma úskalím se tvÛrkynû filmu vyhnula a
udûlala dobﬁe.
Film je dÛleÏit˘ i pro star‰í generaci, aby
pochopila jak je nutné urãité vzpomínky
pﬁedávat. VÏdyÈ právû na generaci
pﬁedváleãn˘ch emigrantÛ vzpomínají jejich dûti
a tûÏko by vzpomínaly, kdyby nebyly právû v
ãeském prostﬁedí. Na filmu se sv˘m zpÛsobem
totiÏ podepsalo rozdûlení âeskoslovenska,
které je dnes realitou a tak tam chybûl i siln˘
slovensk˘ element v ãeskoslovenském
kontextu. Dnes bychom si asi pod pojmem tﬁi
vlny emigrace pﬁedstavili emigraci posrpnovou,
osmdesát˘ch let a polistopadovou a v
padesát˘ch letech by to byly zase jiné tﬁi vlny:
pﬁedváleãná, váleãná a pováleãná. Film, kter˘
jsme vidûli je tedy pouze kamínkem v mozaice
a buìme vdûãni za nûj, protoÏe z nûkter˘ch
období nemáme Ïádn˘ doklad a díky internetu
a e-mailÛm se toho ani o dne‰ní generaci
mnoho nedochová.
Ale‰ Bﬁezina
***

Eh!U Film Festival Announces
Winner of the Magna
Audience Award
Toronto - Eh!U European Film Festival is pleased
to announce the winner of the 2009 Magna Audience
Award, Little Robbers, Latvia (2009), directed by
Armands Zvirbulis. Honorary Consul Paul Kuras,
Latvia, accepted the award presented by Magna
International on the closing night of the Film Festival.
***

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰í náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/787-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce

2010

pﬁeje

Markéta Rešovska po promítání
filmu Tři vlny

Ov‰em tohle je nûco, co Markéta zná pouze z
doslechu, co sama neproÏila a navíc mûla na
cel˘ film pouze padesát minut, pﬁi tom mûla, jak
sama ﬁíká 30 hodin materiálu. Ten, kdo se
nûkdy pokusil o podobn˘ projekt ví, jak je to
obtíÏné a zároveÀ nevdûãné. TvÛrce se pak
uch˘lí k tomu, Ïe projekt natahuje, chce tam
dostat kaÏdého a tím se stává cel˘ film
nepouÏiteln˘m a diváka po chvíli zaãne nudit.
Druh˘m nebezpeãím je, Ïe chce do krátkého
ãasového úseku dostat v‰echno. Je to nûco,
jako kdyÏ nûkdo z vrtulníku vyfotí sletové cviãení,
aby tam byli v‰ichni cviãenci. Taková fotografie

PROGRESS AND ENGINEERING CORPORATION LIMITED
1135 Squires Beach Road, Pickering,ON , Canada L1W 3T9
Tel: 416-703-4580, Fax: 416-703-7899
http://www.prencocorp.com
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To je psaní pro legraci, o Vánocích v emigraci
„Rozdûluji svátky do dvou skupin,“ mudroval
vãera Zdenûk u kafe v kavárnû Books&Beans
rozparádûn˘ Adventem: „jsou svátky
absolutní a relativní. Ty absolutní jsou
Vánoce, Silvestr ãi Velikonoce a jsou na furt;
svátky relativní se ustavují a zanikají, jako byl
MDÎ, první máj, Den horníkÛ ãi v˘roãí V¤SR,
které nikdo neslaví, kdyÏ nemusí; na absolutní
svátky se tû‰íme, ty relativní se protrpûly.“
·picoval jsem u‰i, kam má Zdenûk tímto
otevﬁením namíﬁeno, a on dodal, Ïe první
Vánoce v emigraci byly ‰tychpruba, kdo se
do emigrace hodí, a kdo se vzdá a vrátí
odprosit Husáka a sklonit hlavu.
„Proã právû Vánoce by mûly b˘t ‰tychpruba
emigrantského rozhodnutí b˘t emigrantem?“
„ProtoÏe o Vánocích je ãlovûk namûkko,
zraniteln˘ a pln˘ emocí a vzpomínek na
dávno, kdyÏ byl dítû a doma pod ochranou.
ProtoÏe Vánoce jsou pro dûti, coÏ dûti nevûdí,
aÏ kdyÏ jsou dospûli, pak to vûdí.“
Zdenûk mne ãasto láme na kole sv˘ch úvah
a cítím se ochuzen, Ïe nevidím vûci tak
sloÏitû jako on.
Zdenûk to ví a obrátí smûr slov. PoloÏil
otázku, abych mu popsal na‰e první Vánoce
v emigraci.
„Snadno,“ ﬁekl jsem, „byli jsme ãtvrt˘ mûsíc
v uprchlickém lágru Puchlmühle, coÏ nebyl
lágr, ale útuln˘ penzión na bﬁehu krásného
jezera Attersee v horním Rakousku. T˘den
pﬁed Vánocemi jsme dostali pozvánku z
kanadského konzulátu na pohovor a to jsme
povaÏovali za nejlep‰í dárek k VánocÛm.“
„A stovka âechÛ, PolákÛ i dokonce nûjací
Rumuni Ïijící s námi v penziónu to vnímali

jako signál a dar k vánocÛm taky,“ dodal
jsem.
„Emigrování v 1980 nebyl uÏ sviÏn˘ proces
jako ta pﬁedchozí vlna po 1968, a tak na‰e
emigrace bylo hlavnû ãekání na vyjádﬁení z
úﬁadu o udûlení azylu, na pozvání na pohovor,
a na souhlas odjet z lágru do zemû vybrané
a zaslíbené.“
„A jak ti to ãekání ‰lo k duhu?“ popíchnul
mne Zdenûk.
„Docela dobﬁe,“ ﬁekl jsem bez váhání, „ona
paní Firlová umí nûmecky a za t˘den po
pﬁíjezdu mi pomohla najít práci v dﬁevaﬁském
podniku, a kdyÏ má chlap práci, hned se
pﬁestane smaÏit ve vlastní ‰Èávû.“
„Dal‰í t˘den zaﬁídila Eva v místní ‰kolce
umístûní pﬁed‰kolákÛ do rakouské ‰kolky a
dûti tam vodila a dûti mûly pocit normálnosti
v té emigrantské nejistotû co bude dál.“
„A co dûlala Eva?“
„Eva pﬁekládala kdejaké papíroviny ostatním
uprchlíkÛm neb v Rakousku je byrokracie
mohutná, ﬁe‰ila situace mezi uprchlíky a
domácími, a po veãerech uãila zájemce
angliãtinu. S kaÏd˘m se spﬁátelila a tﬁetí
t˘den na‰eho pobytu v lágru domácí paní
poÏádala Evu, jestli by správcovala hospodu,
která byla na pﬁízemí penziónu, zatímco
domácí si ‰la na hodinku, dvû lehnout a
odpoãinout. A tak Eva toãila pivo a rozná‰ela
drinky, i kdyÏ si prakticky nikdy nepamatovala
co kdo chce, neb, jak se vyjádﬁila, jako
ãí‰nice byla zcela neuÏiteãná. Zato dostávala
od místních ‰tamgastÛ, kteﬁí vidûli, Ïe umí
nûmecky a neumí ãí‰nictví, ‰tûdré tuzéry.“

âeská a slovenská televize
na internetu!

„Pokoj jsme mûli mal˘, akorát postele pro
ãtyﬁi lidí a skﬁíÀ na tûch pár vûcí, co jsme mûli,
tak jsem uﬁíznul metrov˘ stromeãek a povûsili
jsme ho za ‰piãku ke stropu, abychom
stromeãek pro dûti mûli. Bylo to prostû
nádherné, voÀavé a velice útulné.“
„Peníze jsme vydûlávali, tak jsme poslali
po‰tou dárky rodiãÛm; mezi jin˘m tchynû
chtûla srp - ano, srp na sekání trávy, kter˘Ïto
doma nebyl k sehnání, tak dostala srp z
Rakouska. JelikoÏ tuto Ïádost napsala
velk˘m písmem, SRP, Eva si myslela, Ïe jde
o nûjakou zkratku, tak uhánûla lidi, aby jí to
rozlu‰tili, neÏ na ni pﬁi‰lo osvícení, co vlastnû
její máma chce.“
„Hahaha,“ zasmál se Zdenûk, kter˘ na
polomûry normalizace doma nezapomnûl.
„KlukÛm jsme koupili po hráãce, Eva mûla
znaãnû exotické pﬁání - chtûla tyãku uheráku,
neb v Ostravû nemûla známou v ﬁeznictví,
tak se k uheráku, kter˘ milovala, prakticky
nedostala a já dostal zimní boty po kolena,
protoÏe alpská zima byla tuhá a já pracoval
v dﬁevaﬁském podniku venku s nohama ve
snûhu.
Domácí Barbara a Willi si chtûli zajet na
Vánoce k rodinû, i svolali nûkolik lidí,
povaÏovan˘ch za zodpovûdné, aby jim svûﬁili
chod domu. V tomto sváteãním reji se objevila
ﬁada talentÛ - jako Jirka, kter˘ rád vaﬁil, a
hodlal udûlat veãeﬁi jako báseÀ. Slovenské
Ïeny vyrukovaly s nápadem dûlat krajové
speciality, a ty ze ·ari‰e byly stra‰nû dobré!
VymiÀovali jsme si (my, ti zodpovûdní), Ïe
Willi a Barbara s sebou vezmou k rodinû
Dinga. Dingo byl bernard˘nské ‰tûnû, roãní.
Roãní bernard˘n je vhodn˘ ke stûhování
klavíru, ale jen jestli se k tomu vycviãí. Willi,
kterému Dingo patﬁil, nehodlal omezovat
Dingovu osobnost vycviãením ke vhodnému
chování. CoÏ pÛsobilo problémy, hlavnû mezi
Barbarou a Willim. A protoÏe mûli jet k
Barbaﬁinû rodinû, tak nás Willi kolektivnû
uprosil, aÈ se o Dinga na pár dní postaráme.
Hodlali jsme zarazit DingÛv sklon sledovat,
co se vaﬁí, a zabránit jeho pﬁístupu do
kuchynû. CoÏ by bylo snadné tﬁeba i u vlãáka,
ale jestli jste nûkdy vidûli dospûlého
ãistokrevného bernard˘na...
A tak, ve chvíli nejvy‰‰í kuchaﬁské
soustﬁedûnosti, kdy se smaÏily rybí ﬁízky, a
krájelo uzené maso na plátky (ﬁada lidí si
oddechla, Ïe nemusí lovit kosti z kapra a dali
pﬁednost uzenému masu) Dingo
nepozorovanû vklouzl do velké kuchynû.
Jirka hulákal pﬁíkazy pomocníkÛm, do toho
zvonil telefon, kter˘ hlídala Eva mezi
pﬁípravou talíﬁÛ, dva podkuchtíci na sebe
syãeli kvÛli pﬁipálené cibulce, nikdo nevûdûl,
kde je jisté koﬁení, po kterém touÏily Slovenky
a Eva bûÏela pﬁekládat nápisy na koﬁenkách.
To byla chvíle, kdy se ozvalo stra‰nû zaﬁvání
a v‰ichni ztuhli. V‰ichni, kromû Dinga, kter˘
ve stylu vysavaãe do sebe vtahoval nakrájené
uzené, neb jeho hlava byla pohodlnû nad
v˘‰kou stolu.

Firlovi

Ten si Jirkova zaﬁvání vÛbec nev‰ímal. A
tady jsme zachránili Willimu „jediného pﬁítele“,
jak se Willi vyjadﬁoval. Neb Jirka se rozehnal
ﬁeznick˘m sekáãkem po Dingovi, a jen tak
tak jsme mu zabránili v psovraÏdû.
Tﬁi chlapi s velkou námahou odtáhli
rozparádûného bernard˘na a zavﬁeli ho do
sklípku. V‰ichni, kdo sly‰eli ten rámus,
nevánoãní kletby, ﬁinkot nádobí, ‰tûkání
bernard˘na, kterého táhli pryã od chutného
uzeného se pﬁihrnuli do kuchynû, a tak se ty
rÛzné posmutnûlé obliãeje rozjasnily
smíchem a veselostí.
Do kouta jídelny byla postavena jedle ke
stropu a my veãer zasedli k první vánoãní
veãeﬁi v emigraci.
UÏ nevím, jak se stalo, Ïe jsem mûl vánoãní
proslov o nadûji na lep‰í Ïivot, neÏ jsme mûli
ve vlasti. V náruãí jsem mûl Petra, kter˘ byl
nejmlad‰í uprchlík (18 mûsícÛ) v penziónu a
oblíbená hraãka v‰ech a cel˘ ten houf
zatvrdil˘ch nepﬁátel socialismu jsem
rozplakal. Ale byly to takové radostné slzy myslím, Ïe Dingova nenaÏranost nám udûlala
dobrou sluÏbu. Po veãeﬁi jsme zpívali koledy,
dûti rámusily s hraãkami, aÏ do pÛlnoci bylo
veselo. A po svûtobolu ani památky.
„Svûtobol o Vánocích?“ zkoumal mé
vzpomínky smûjící se Zdenûk neb jsem
názornû pﬁedvádûl Dingovo sání masa,
Jirkovo rozhánûní sekáãkem, a tahání
bernard˘na.
„Ale kdepak,“ ﬁekl jsem, „nûkteﬁí uprchlíci
nemûli na prchání nervy a fÀukali, i kdyÏ
svítilo sluníãko v záﬁí; vzpomínám si na
jednoho mladíka, kter˘ se mínil utopit v jezeﬁe
Attersee, ale byl zachránûn a ztratil se kdesi
na psychiatrii. Tûch pár, co nemûli na
emigraci Ïaludek anebo gebiry se vrátilo
domÛ v prvním roce, znali jsme tﬁi nebo ãtyﬁi,
ne víc.“
Dingo uÏ nám pak dal‰ích moc problémÛ
nenadûlal, ale mezi Barbarou a Willim
zpÛsobil nûkdy poﬁádnou hádku, a jak mi
Eva sdûlila, lítaly tam vûty jako ,Buì ten pes,
nebo já!’. Ale to je jiná story,“ jak ﬁíkáme my
âe‰i.
„No a co ten ãas Vánoc v emigraci,“ dotíral
Zdenûk trochu zklaman˘, „Ïe jeho úvaha o
svátcích absolutních a relativních ve mnû
nevyvolala náleÏitou reakci a já se jen zasmál,
Ïe Vánoce jsou ãas sentimentální od
nepamûti a Slunovrat má rád kaÏd˘ ãlovûk a
basta.“
Chvíli jsme oba mlãeli, a navázal jsem, Ïe
ten ministromeãek v penziónu zavû‰en˘ u
stropu ve mû utvoﬁil jakousi psychózu, Ïe
musíme mít strom aÏ ke stropu, coÏ máme
kaÏdé Vánoce.
Jestli byl Zdenûk s m˘m pﬁíspûvkem k
prvním emigrantsk˘m VánocÛm spokojen,
jsem se neptal, ale zdálo se mi, Ïe mu
spokojenost imponuje, protoÏe se nejvût‰í
svátek roku, Vánoce má slavit vesele a s
gustem.
Ross Firla - Sudbury
***
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Impotence - moÏná záruka uchování majetku
Idol a golfov˘ genius Tiger Woods bûhem nûkolika málo dní promûnil se ve smutnou
postavu. Jak pûknû pﬁíbûh se zaãínal: pohledná manÏelka ranou baseballové hole
do okna manÏelova automobilu, kter˘ o pÛl tﬁetí ráno se ocitl v hydrantu a stromû,
vysvobozuje zranûného manÏela, sdûlují první zprávy.
âas nehody komukoli soudné úvahy schopného napovídá, Ïe leccos není docela
honky-dory, jak se tady ﬁíká.
Po pár dnech domnûnka bystﬁej‰ího ãtenáﬁe je potvrzena.
Mocné libido pﬁivedlo mistra golfu do znaãné svízele.
KaÏd˘m dnem pﬁib˘vají dámy, sleãny, oznamující svou dÛvûrnou známost s
hvûzdou. Jsou to vût‰inou Ïeny bílé pleti, z rÛzn˘ch míst.
Dosud bezúhonn˘ idol, mistr svého oboru, právem v díle golfovém obdivovan˘, otec
dvou dûtí, boháã. Co teì? Jak to bude s jeho golfem, k jehoÏ mistrovskému ovládání
se rychle vracel po problémech s kolenem? Jak bude s jeho Ïenou, s jeho dûtmi?
Îádná pochybnost o tom, Ïe o v‰echny bude dobﬁe postaráno, dojde-li k rozchodu.
Doãetl jsem se dnes, Ïe manÏelka zakoupila jiÏ nemovitost ve ·védsku, zemi svého
pÛvodu.
Zajímavá je na v‰em, dle mého názoru, jedna vûc.
Proã, kdyÏ nevûra mistra praskla, objevují se nové a nové odalisky! Proã nemlãí teì,
kdyÏ dﬁíve tak snadno podléhaly ‰armu mistra sportu? Domnívají se snad, Ïe z
tohoto poãínání budou mít finanãní uÏitek? A nebo se na listû Tigerova harému ocitly
vlivem okolností, které se nûkdy podobojí v takov˘ch pﬁípadech lavinû? A kdyÏ uÏ
se lavina ﬁítí, ani bych nebyl pﬁekvapen dal‰í zprávou tisku, Ïe i ta milá mistrova choÈ
nepoãínala si jako vzorná manÏelka.
TakÏe prÛmûrná ba i podprÛmûrná movitost a dokonalá nebo mírná impotence je
zﬁejmû zárukou, Ïe v Ïivotû takového jedince nedojde k pﬁevratn˘m zmûnám a
znaãn˘m nepﬁíjemnostem, na jaké se uÏ zﬁejmû v pﬁípadû Tigera tû‰í nespoãetní
právníci.
LedaÏe bych se mejlil ....
Vladimír Cícha, Vancouver
***

Maria Gabánková
pﬁeje v‰em ãtenáﬁÛm
pokoj a radost o Vánocích
i v Novém roce 2010

Pracovní ﬁád pro úﬁedníky
1. Dennû pﬁed zaãátkem pracovní doby jsou povinni úﬁedníci dÛkladnû zamést
kanceláﬁ, vybrati popele z kamen a utﬁíti prach.
2. Úﬁedníci zodpovídají dále za to, Ïe kanceláﬁ bude vÏdy ﬁádnû vytopena. Potﬁebné
palivo obstarávají na svÛj náklad.
3. Soukromé rozhovory jsou v pracovní dobû neÏádoucí.
4. ¤ádná pracovní doba jest 12 hodin. V pﬁípadû potﬁeby musí kaÏd˘ úﬁedník
pracovati bez vyzvání pﬁesãas.
5. Jakákoliv politická ãinnost úﬁedníkÛ má za následek okamÏité propu‰tûní.
6. V kouﬁení a poÏívání lihovin se oãekává od úﬁedníkÛ zdrÏenlivost.
7. K dámám a v˘‰e postaven˘m osobám se úﬁedník chová slu‰nû.
8. Jako ãetba se doporuãuje bible. Není námitek proti jin˘m knihám, pokud jsou tyto
mravnû nezávadné.
9. Povinností kaÏdého úﬁedníka je péãe o zdraví. V pﬁípadû nemoci není nárok na
mzdu. KaÏd˘ úﬁedník, kter˘ má pocit odpovûdnosti, by si mûl pravidelnû
ukládati ze své mzdy pﬁimûﬁenou ãástku pro pﬁípad nemoci ãi jiné nepﬁedvídané
potﬁeby.
10. Úﬁedníci se nesmûjí pﬁi práci m˘liti. Kdo se pﬁi své práci dopou‰tí ãastûji chyb,
bude propu‰tûn.
11. Kdo odporuje ‰éfovi, dokazuje tímto, Ïe pﬁed ním nechová potﬁebné úcty. Z této
skuteãnosti se vyvodí dÛsledky.
12. Úﬁednice jsou povinny vésti zboÏn˘ a cudn˘ Ïivot.
13. O dovolenou mohou úﬁedníci Ïádati jen z naléhav˘ch rodinn˘ch dÛvodÛ. Tato
je v‰ak neplacená.
14. Úﬁedníci nechÈ mají stále na mysli, Ïe tisíce jin˘ch osob jsou ochotny okamÏitû
nastoupiti na jejich místa.
15. Úﬁedníci nesmûjí nikdy zapomenout, Ïe jsou svému principálovi povinni
vdûãností, neboÈ je jejich Ïivitelem.
¤íjen 1870

Kniha

Joan of Arc

body broken
body redeemed
Published by PIQUANT EDITIONS
in Great Britain, 2007

Cena 30 dolarÛ!
Zájemci zavolejte na tel. ãíslo
416/535-8063 nebo 416/530-4222
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
www.paintinggallery.net

V‰e, co mûla Babiãka BoÏeny Nûmcové
Magdalena Novotná ve ‰pajzu,to naleznete u nás v obchodû:
hrozinky i rozinky, oﬁí‰ky i orie‰ky, mandle i buráky,
kﬁíÏaly i su‰ené meruÀky a brusinky.
Navíc zásoby ãokolády, medu a jin˘ch sladkostí.
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Divoká noãní jízda - film ve v˘chodní Evropû dvacet let poté
19. roãník MFF v˘chodoevropsk˘ch filmÛ v Cottbusu probûhl 10. -15. 11. âeskou republiku reprezentovaly filmy Li‰tiãky a Líbá‰ jako bÛh a také dokumentární film âeská
rapublika a studentsk˘ snímek Bába
V symbolickém ãase mezi 20. v˘roãím pádu berlínské zdi a 20. v˘roãím sametové revoluce v Praze se odehrál v poﬁadí devatenáct˘ Mezinárodní festival
v˘chodoevropsk˘ch filmÛ v nûmeckém Cottbusu (Chotûbuzi). Bylo to velkolepé panorama kinematografií zemí postkomunistické Evropy. Gruzínská reÏisérka Nana
DÏordÏadze festival nazvala „hroznem vína, jemuÏ rÛzné zemû dodávají rÛzné chuti“. Podle jejího názoru v˘chodoevropské kinematografie dosud úspû‰nû vzdorují
globalizaci, coÏ je dobré i ‰patné zároveÀ. Dobré v tom, Ïe jednotlivé filmy se navzájem li‰í, nejsou natáãeny podle Ïádn˘ch Ïánrov˘ch formulí, ale zároveÀ ‰patnû
proráÏejí za hranice zemí, kde vznikly a mezinárodní publikum je obtíÏnû chápe. ¤editel festivalu Roland Rust se právû kvÛli omezen˘m mezinárodním ‰ancím filmÛ
z v˘chodní Evropy rozhodl vûci zmûnit a dát filmÛm z regionu mezi âeskem a Ruskem ‰anci. Letos bylo uvedeno 140 filmÛ z 35 zemí, bûhem ‰esti festivalov˘ch dní
pﬁi‰lo na v˘chodoevropské filmy témûﬁ 19 000 divákÛ. Festival stál cca 1 mil. Eur a podpoﬁilo ho mûsto Cottbus, spolková zemû Braniborsko a nûmeck˘ energetick˘
gigant Vattenfall.
muÏi, kteﬁí nemûli práci, nemûli kam jít, porozumûní mezi kulturami. Divoká jízda potﬁebuje jen koupit mobil, parfém nebo
Smutek pﬁevaÏuje
Dvacet let po pádu zdi to v nemûli co dûlat. Prostû obyãejní lidé. temnou krajinou bude podle v‰eho módní boty. VÛbec k tomu nejlep‰ímu na
kinematografiích v˘chodoevropsk˘ch Peri‰iã dûlal film také s obyãejn˘mi lidmi, pokraãovat v kinematografiích stﬁední a festivalu patﬁil rusko-‰védsk˘ thriller
zemí vypadá, jako bychom Ïili jen dva s neherci, bez scénáﬁe. Natáãení v˘chodní Evropy i nadále. Nadále poteãou Nejnovûj‰í zprávy. ·védsk˘ reÏisér Anders
roky poté. Postavy star˘ch komunistÛ, pokraãovalo tak, Ïe mu neherci na place z filmÛ zemí, které zaÏily komunismus, Banke, kter˘ Ïil dlouho v Rusku, líãí práci
slídilÛ, dona‰eãÛ, znechucen˘ch lidí, vyprávûli, jak by na konkrétní situace potoky úzkostí a ãerného humoru, jak zvlá‰tní policejní jednotky, která má
vydûdûncÛ, mafiánÛ a kriminálníkÛ plní reagovali - a Peri‰iã podle toho vytváﬁel jasnû ukázal trh projektÛ v rámci pravidelné zlikvidovat skupinu zloãincÛ pﬁímo v centru
filmová plátna. Filmoví hrdinové jsou dûj filmu. ReÏisér sám byl jeden z tûch, koprodukãní akce zvané Connecting Moskvy. Hlavní ãást pﬁíbûhu se odehrává
naplnûni obavami a nejistotou. Z filmÛ kdo se pokusil smutnou náladu Cottbus. Nejlep‰í záruky koprodukãního v panelákovém labyrintu, kde se zloãinci
kape zlost a deprese. Taková zlost a v˘chodoevropského filmu vysvûtlit: financování získal bulharsk˘ film Zinkograf, skr˘vají. Mladá policejní PR ‰éfka KáÈa
deprese, jakou jsme mohli v „Souãasná situace ve spoleãnosti je temn˘ pﬁíbûh udavaãe bulharské tajné chce z policejní akce udûlat velkou
ãeskoslovensk˘ch, maìarsk˘ch a nanejv˘‰ nejistá,” ﬁekl. “Po pádu zdi jsme policie za socialismu a chorvatsk˘ film mediální reality show. A tak policejní
polsk˘ch filmech cítit v dobách reálného si mysleli, Ïe kapitalismus je siln˘ a Noãní ãluny o dvou nemocn˘ch star˘ch tûÏkoodûnci chodí s kamerami
socialismu. Je to trochu zvlá‰tní: v roce neporaziteln˘, teì se ukazuje, Ïe se mÛÏe lidech, kteﬁí spolu uteãou z domova pro zabudovan˘mi v kuklách. Jeden ze
1968, dvacet let po komunistickém puãi, bûhem dvou let zhroutit jako domeãek z seniory. A tak není divu, Ïe jedny nûmecké zloãincÛ v bytû rukojmího sedí se
se film v socialistick˘ch zemí promûnil karet. Nevíme, co bude. Je plno noviny nazvaly v˘chodoevropské filmy samopalem v ruce u internetu, ‰Àupe
mnohem razantnûji. V ãeskoslovenském nevyjasnûn˘ch kauz minulosti, panuje „svûtem ztracen˘ch du‰í“.
kokain a prostﬁednictvím Sky Webu se
filmu postavy pﬁedváleãn˘ch kapitalistÛ nacionalismus, radikalizují se extrémisté.
stává televizní star celého Ruska. Mediální
Filmy potﬁebují publikum
nahradili horníci a koncem ‰edesát˘ch let “
Na mnoho depresivních v˘chodo- prÛbûh akce je sledovanûj‰í neÏ dopadení
Svût ztracen˘ch du‰í
horníky smetla poezie v‰edního dne a
evropsk˘ch filmÛ chodí zahraniãní zloãincÛ. „A co je nakonec dÛleÏitûj‰í?“
problémoví hrdinové Milo‰e Formana, Filmová pouÈ od Litvy pﬁes âesko a publikum jen ze zvûdavosti. Je to nûco ptá se KáÈa ponûkud nedÛvûﬁivého
Vûry Chytilové a Vojtûcha Jasného. A po Maìarsko aÏ po Ukrajinu nebo Gruzii se podobného, jako kdyÏ se úzká vrstva velícího dÛstojníka, kter˘ si jako váleãn˘
nich nastoupila celá plejáda podlomen˘ch, stává divokou noãní jízdou, jízdou bez turistÛ vydá tﬁeba do Kosova nebo do veterán na mediální tyátr je‰tû nezvykl.
zniãen˘ch hrdinÛ v dobû husákovské svûtel, takovou, o jaké vypráví litevsk˘ Albánie, i kdyÏ mainstreamov˘ turista jede „Likvidace zloãincÛ nebo dobrá PR
normalizace. Co vede mladou generaci reÏisér Ignas Mi‰kinis v road movie radûji do rakousk˘ch Alp. Je to zvlá‰tní strategie, díky níÏ se moskevská policie
souãasn˘ch reÏisérÛ, tûch, kteﬁí v roce Obrysová svûtla. Mlad˘ muÏ jménem typ publika, které vyhledává nestandardní dostane v roli hrdinÛ pﬁímo do prime timu
1989 demonstrovali proti totalitû a Tadas, jemuÏ krachuje manÏelství a a neobvyklou podívanou. Ne kaÏdé s licencemi na reklamu v ﬁádu statisícÛ
likvidovali komunistick˘ reÏim, k smutku stavební firma mu utekla z bytu i s penûzi, publikum se v‰ak rádo ráchá v neckách rublÛ?” Velitel nerad, ale pﬁik˘vne. I on
nad souãasností? „ReÏiséﬁi ve chce obnovit svÛj Ïivot. Chce to udûlat depresí. Právû pro tuhle zásadní odli‰nost zaãíná tu‰it, Ïe média mají nûkdy vût‰í sílu
v˘chodoevropsk˘ch zemích se obávají tak, jako se restartuje poãítaã. Zmáãknout je pro v˘chodoevropské kinematografie neÏ samopaly.
ukázat kladné stránky a kladné povahy, tlaãítko a tma. A teprve pak pﬁijde nûco obtíÏné systematicky si vytvoﬁit pravideln˘, Polsk˘ film Miluj a tanãi zrovna tak jako
vypadá to, Ïe se za nû snad stydí,“ ﬁekla nového a lep‰ího. Restart, to je ve filmu relativnû velk˘ okruh zahraniãních divákÛ. ãesk˘ filmov˘ hit Líbá‰ jako bÛh mají jedno
na panelu producentÛ Connecting Cottbus divoká noãní jízda Vilniusem s kamarádem Musíte jednodu‰e tyhle zemû milovat, spoleãné: pﬁivádûjí diváky zpátky do kin.
‰éfka podpÛrné filmové organizace ze ‰koly. Jízda opu‰tûn˘mi ulicemi, mezi abyste pﬁi‰li na chuÈ jejich filmÛm. „A to je Oba filmy byly v Cottbusu uvedeny ve
Medienboard Berlin-Brandenburg Kirsten narkomany, pﬁekupníky, osamûlci. Jízda dost tûÏké,“ zdÛrazÀuje Kirsten Niehuus, zvlá‰tní programové sekci národních hitÛ.
Niehuus. „My napﬁíklad podporujeme má svá pravidla: pﬁi noãním tahu se jede „protoÏe tyhle zemû vÛbec neznáme. Jejich diváci nejsou jen úzká vrstva
koprodukce s Polskem, ale vût‰ina od pumpy k pumpû, nesmí se natankovat Vût‰ina NûmcÛ nikdy nebyla v Polsku, filmov˘ch kritikÛ a masochistÛ, kteﬁí se
nabízen˘ch projektÛ je o tom, jak do víc neÏ dva litry a musí se jet vÏdycky aÏ natoÏ v Gruzii. “ FilmÛ z v˘chodní Evropy, rádi dívají na scenérie opu‰tûn˘ch nádraÏí,
Nûmecka pﬁicházejí polské prostitutky na doraz. A na magistrále kolem Vilniusu které jsou k publiku pﬁátelské, je poﬁád na nichÏ se pár om‰el˘ch notorikÛ upíjí k
nebo pol‰tí zlodûji aut. “ Jsou zlodûji a jet vÏdycky kus poslepu - zadrÏet dech a málo. Ale jak ukázal leto‰ní festival v smrti. Právû film o polském stavebním
‰tûtky filmov˘m zboÏím, které se poﬁád zhasnout svûtla. „Jak˘ má tohle v‰echno Cottbusu, takové filmy existují. Polsk˘ film dûlníkovi, kter˘ ve voln˘ch chvílích v˘bornû
relativnû nejlépe prodá na Západ? Jsou smysl?“ ptá se Tadase jeho kamarád. Koãky z obchoìáku (Galerianki) od tanãí, zejména na pásov˘ch dopravnících
pﬁíbûhy o podvodnících nûãím, co od nás „Îádn˘. Je to jízda bez cíle. “
mladiãké reÏisérky Katarzyny Roslaniec a stﬁechách domÛ a film od Marie
Západ oãekává? Je v tom lenost Jízda bez cíle je melodie, která uná‰í film zahájil svou pouÈ po svûtû uÏ letos v záﬁí PoledÀákové si nûmecké publikum
scenáristÛ vymyslet jiné pﬁíbûhy neÏ ty o postkomunistick˘ch zemí. Na takové jízdû na MFF v Torontu. V Cottbusu získal vychutnalo. Divácké filmy, pro nûkoho
sniperech a outsiderech? Máme snad je i Bûtka, která v ãesko-slovensko-irském jednu z hlavních cen - za Ïensk˘ hereck˘ moÏná povrchní, mají v kinematografii
pocit, Ïe dvacet let poté nelze v zemích filmu Miry Fornay Li‰tiãky zkou‰í ‰tûstí v˘kon. Film popisuje, jak si skupina zásadnûj‰í dÛleÏitost neÏ si pﬁipou‰tíme.
postkomunistické Evropy mnohdy odli‰it jako au-pair. Li‰tiãky hájily v Cottbusu ãtrnáctilet˘ch dívek, gymnazistek hledá v Zejména v dobû, kdy film jako obrazové
podnikatele od zlodûje? MoÏná ano, kdyÏ ãeské barvy v hlavním soutûÏním nákupním centru své “sponzory”. Jedna médium dostává dennû nové konkurenty
si uvûdomíme, Ïe tﬁi ãtvrtiny âechÛ se programu na své cestû mezi MFF v potﬁebuje od sponzora peníze, druhou na internetu.
podle internetového serveru aktualne.cz Benátkách a lednov˘m MFF v Rotterdamu trápí panenství, protoÏe se chce záhy To, co v˘chodoevropsk˘ film potﬁebuje,
dvacet let po pádu zdi obávají nejisté a získaly jednu z men‰ích cen za zaãít naplno vûnovat prostituci. Dal‰í si je zbavit se nálepky tûÏké, depresivní
podívané a podivínech a ztroskotancích.
ekonomické budoucnosti. Dvû tﬁetiny z
A tak buìme rádi za kaÏd˘ dal‰í filmov˘
nich vidí, Ïe demokracie nefunguje
hit, kter˘ vrací diváky do kin. Jinak budou
správnû, 86 procent si myslí, Ïe se situace
perspektivy na‰ich filmÛ trudné a dojde k
ve spoleãnosti nevyvíjí správn˘m smûrem,
tomu, co popsal v Cottbusu ãestn˘
pﬁípadnû Ïe nesmûﬁuje nikam. A podobnû
prezident festivalu, oscarov˘ maìarsk˘
nebo je‰tû hÛﬁe je tomu i v dal‰ích
reÏisér István Szabó. Ten na otázku, co
postkomunistick˘ch zemích.
pro nûj je v˘chodoevropsk˘ film,
Komando, které stﬁílí zajatce
odpovûdûl takto: „Dﬁív jsem to vûdûl, ale
Ve vítûzném filmu festivalu Obyãejní lidé
dneska to uÏ nevím. Dﬁív jsem v Budape‰ti
od srbského reÏiséra Vladimíra Peri‰iãe
mohl vidût polské nebo ãeské filmy, dneska
se minimalistick˘m zpÛsobem, v podstatû
ne. Zmizely z kin, nikdo je nepromítá.
na jednom natáãecím místû, vypráví pﬁíbûh
V˘chodoevropsk˘ film potﬁebuje získat
zvlá‰tního vojenského komanda, které
zpátky ztracenou dÛvûru divákÛ.“ A Ïe lze
dostane za úkol stﬁílet zajatce. Zajatce
filmovou podívanou a dÛleÏit˘ obsah
vozí v pravideln˘ch intervalech dodávky,
skloubit do pestrého, nenudícího pásma,
muÏi se sklopen˘mi hlavami jdou v ﬁadû
o tom není pochyb. Umí to tﬁeba Jan
za sebou na smrt, nikdo pﬁíli‰ neprotestuje,
Svûrák nebo Jan Hﬁebejk a v Cottbusu to
nikdo se nevzpouzí, protoÏe v
dokázala i polská reÏisérka Katarzyna
bezprostﬁedním dotyku smrti je na
Roslaniec.
jakoukoli vzporu pozdû. Rekruti, kteﬁí trest
Z filmu Katarzyny Roslianec: Kočky z obchoďáku
Radovan Holub, Cottbus
smrti vykonávají, jsou vût‰inou mladí lidé,
***
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V˘let
Cel˘ nasledujúci zmäten˘ blábol venujem svojim dvom
súpútnikom - úãastníkom v˘letu. Pekovi, zvanému Majster,
ktor˘ svoj vroden˘ ‰arm, ba aj nadobudnutú charizmu vÏdy s
úspechom pouÏíval na balamutenie autorít, a v‰etci jemu
blízki ºudia z toho vìaãne profitovali. Dnes je úspe‰n˘m
kapitalistom a ãaro jeho osobnosti ani teraz nezaháºa. ªubovi,
známemu ako UãeÀ, ktor˘ sa vÏdy nebojácne vybral na
ak˘koºvek nezvyãajn˘ vylet za hranice v‰edn˘ch dní, hoci aj
na cudzí pas a so zmenenou vizáÏou. Toho ãasu je neboh˘
a urãite bez prestania cestuje; pas pravdepodobne
nepotrebuje.
Za socializmu sme boli mladí. Síce bez ideálov o prekrásnom
novom svete, av‰ak silní, pekní a bujarí. Zúrila mladosÈ a
moÏno aj pochabosÈ. Bezfarebná, sivá realita v‰edn˘ch dní
prvej polovice 70-tych rokov. Iniciatívni jedmci, ba i celé
kolektívy sa usilovali bohatnúÈ rozliãn˘mi, ãasto svojráznymi
spôsobmi. Zúrila normalizácia, pred nami diplomovky, ‰tátnice,
povinná vojenská prezenãná sluÏba a nie celkom jasné
perspektívy.
PridruÏená v˘roba akéhosi JRD v trenãianskom okrese sa
zmocnila lukratívnej zákazky - vybudovaÈ urnov˘ háj pri
novootvorenom bratislavskom krematóriu. Stavbyvedúcim
tohto megaprojektu bol str˘ko ná‰ho spoluÏiaka, ktor˘ nám,
vtedaj‰im ‰tvrtákom ãi piatakom na univerzite, dohodil finanãne
neuveriteºne v˘hodn˘ k‰eft. A tak sme kopali, ‰alovali,
betónovali a finalizovali ako v kapitalizme. Stavbyvedúci mal
veºmi pozitívny vzÈah ku konzumácii mocn˘ch osvieÏujúcich
nápojov, ão v praxi znamenalo, Ïe nás nie príli‰ ãasto pracovne
usmerÀoval. Rovnako mocne inklinoval k príslu‰níãkam
opaãného pohlavia. A do krematória, ãi vlastne do uÏ
jestvujúceho urnového hája, chodilo smútiacich vdov
neúrekom. Mnohé z nich uvítali prejavy úãasti a pochopenia
najeho úlisnej brunátnej tvári. Ná‰ mil˘ ‰éf na rozdiel od nás
nefajãil. Mnohé z jeho potenciálnych snúbeníc v‰ak áno.
Cigarety sme poskytovali my. Odvtedy sa aj datuje nie veºmi
poetická dvojzmyselná hlá‰ka: „Fajãil bych jak vdova.”
Verbálny sprievod jeho filantropickej prezentácie sme si
nane‰Èastie nikdy nemohli vypoãuÈ, pretoÏe sme sa museli
pretvarovaÈ, Ïe sme usilovní a neobyãajne pracovití
budovatelia posledn˘ch príbytkov zosnul˘ch. Oãividne sa mu
v‰ak darilo. Napriek tomu dielo pokraãovalo, zrejme podºa
plánu, pretoÏe sme dostávali tuãnú v˘platu. Nie síce pravidelne
a naãas, o to príjemnej‰ie sme boli prekvapení, Ïe vôbec. A
tak sme jedného dÀa mohli radostne kon‰tatovaÈ: peniaze na
krku a Vianoce tieÏ. Ked’Ïe celá finanãná machinácia
prebiehala akosi nezávisle od úãtovn˘ch kníh milého JRD,
ná‰ predák, nami nie veºmi seriózne zvan˘ „Majster”, dostal
guãu stokorunáãok (v tom ãase bankovky najvy‰‰ej nominálnej
hodnoty), ktorú sme si pod blízkou bránou rozdelili, a hybaj do
Krymu, kaviarne vedºa univerzity, kde sme ãasto hosÈovali.
AÏ priãasto.
Zaãal hodokvas. Okolo pracovit˘ch budovateºóv krematória
sa zhrãilo niekoºko spriatelen˘ch kolegov opilcov. Po bliÏ‰ie
neurcenom ãase, niekoºk˘ch v˘padkoch pamäti a in˘ch
ne‰pecifikovan˘ch radovánkach nastala závereãná. Z na‰ej
veselej pospolitosti zostalo len torzo. Majster, traja
nekrematórnici (z nich jedna dáma) a ja. Vd’aka intenzívnej
spotrebe nie celkom u‰ºachtil˘ch nápojov a svalnat˘ch
kaviarensk˘ch reãí o ‰portov˘ch v˘konoch v akomkoºvek
odvetví niekto zo zúãastnen˘ch, moÏno ja, zaãal prorocky
blúzniÈ o zasºúbenej krajine, kde majú lacné lyÏiarky rakúskej
proveniencie zn. Kästinger. Krajina snov bola NDR.
Predvianoãné obdobie, takmer zasneÏená Bratislava, nie
celkom zaostrené pohºady. âas ako stvoren˘ na spanilú
jazdu k spriatelen˘m teutónskym susedom.
Bolo ãosi pred polnocou. Tu‰ili sme, Ïe ak˘si noãn˘ vlak
chodí okolo pol jednej nadránom odkiaºsi z Budape‰ti do
Berlína. Do toho ná‰ho. Vychodného. Nevedno preão, traja z
nás mali so sebou pasy. Pravdepodobne preto, Ïe bdelí
príslu‰níci VB vás mohli hocikde a kedykoºvek legitimovaÈ. A
problém by bol na svete. DÍÏka vlasov, porast na tvári, zúfal˘
stav obãianskeho preukazu, za v‰etky tieto zloãiny boli postihy.
Od pokuty cez nútenú úpravu úãesu ãi ochlpenia aÏ po
v˘sluÏku obu‰kom. Pasy boli predsa len menej amortizované
a spolu s indexom ako potvrdením, Ïe nie ste príÏivník,
stráÏcov poriadku väã‰inou uspokojili. Kamarát Ivan, podºa
pasu 188 cm vysok˘ chasník s modr˘mi oãami, mal pas,
nemohol v‰ak ísÈ. ªubo, zvan˘ UãeÀ, nemal síce pas ani
modré oãi, o v˘‰ke ani nehovoriac, mal v‰ak v krvi niekoºko
promile a neodolateºnú chuÈ cestovaÈ a spoznávaÈ nepoznané.
Pas doãasne zmenil majiteºa.
Rozlúãili sme sa s útuln˘m Krymom a vybrali sa na stanicu.
Tu‰ili sme, Ïe cesta to bude nároãná, v jedálenskom vozni
budeme môcÈ konzumovaÈ za koruny a v spriatelenej ãasti
b˘valého rajchu nám na‰e hmotné statky vymenia za
dederónske platidlá, ktoré my obratom zhodnotíme za
kapitalistické lyÏiarske topánky. Jazykovo sme boli adekvátne
vybavení. Plynulo sme zo seba sypali dôleÏité konverzaãné
zvraty: Wo ist Gestapo?, Achtung, partisanen!, Schnaps,
Bier a Skischuhe.

Story
Cesta prebehla bez zádrheºov. AspoÀ o nijak˘ch nevieme,
pretoÏe pamäÈ nám slúÏila asi tak po Malacky, potom dlhé
zotavujúce niã. AÏ zrazu prekraãujeme hranicu v‰edn˘ch dní
a sme v cudzom svete. Spriatelenom síce, ale inom.
Nemeckom.
Disproporcie v jednom z na‰ich pasov si ostraÏití stráÏcovia
hraníc akosi nev‰imli a z nás sa stali svetáci.
Uvodné dojmy boli prí‰erne smädné. Vyrie‰ili sme ich
chlapsky v staniãnom bufete. S jasn˘mi pohºadmi sme si
zaãali obzeraÈ spojeneckú krajinu, ktorá rozpútala niekoºko
svetov˘ch katastrof. Odchovaní sovietskymi bojov˘mi a na‰imi
partizánskymi filmami sme sa pozerali na okoloidúcich
übermenschov dosÈ cez prsty. Neboli sme vôbec uveliãení.
Skôr naopak. Súc potúÏení v ‰tedrom staniãnom bufete nám
akoby narástli krídla a zaãali sme cviãnú konverzáciu v
cudzom jazyku. Komunikácia celkom viazla, napriek na‰ej
verbálnej podkutosti. Jednoduchá, starostlivo artikulovaná
otázka Wo ist hier Gestapo? oãividne zmiatla statn˘ch árijcov,
ktorí od nás boãili e‰te väã‰mi ako predt˘m. Ani varovanie o
v˘skyte partizánov sa nestretlo s vd’aãn˘m porozumením.
Len informácie o útuln˘ch osvieÏovniach s ponukou Bier und
Schnaps sme dostali pomeme ºahko, najmä ked’ sme
ochotn˘ch informátorov posunkovou reãou pozvali na trúnok.
Nevedno ako, ale zrazu sme sa ocitli v strede p˘chy
v˘chodonemeckej socialistickej architektonickej predstavy o
centre súãasného modemého poºud‰teného veºkomesta, na
Alexander Platzi. Obrovská pustá betónová planina s falick˘m
symbolom televíznej veÏe, odkiaº sa ‰írilo optimistické
vysielanie nemeckej demokratickej televízie. Gazdinky a iné
nenároãné publikum v celom socialistickom tábore vÏdy
spozorneli, ked’ zaznela znelka Ein Kessel Buntes. Revuálny
program s úãasÈou polonah˘ch chutn˘ch taneãníc a hviezd
popmusic typu Karla Gotta, Helenky Vondráãkovej ãi Jiﬁího
Koma. V‰etci sme sa veºmi te‰ili, ako na‰i znamenití umelci
dob˘jajú veºk˘ svet. ZaslúÏilí aj národní. Asi si podobne ako
súãasn˘, pomeme známy euroskeptik profesor Klaus povedali,
Ïe peniaze nesmrdia a nieão také ako ‰pinavé peniaze
vlastne ani nejestvuje. Za peníze v Praze dÛm. Nebo alespoÀ
u Prahy. Jeden z mála kapitalistick˘ch „hviezd” v tomto
programe bol ist˘ Dean Reed, ktor˘ sa preslávil najmä t˘m,
Ïe z Ameriky emigroval do NDR. ªudia sa smiechu nezdrÏali.
A my sme zrazu boli pod veÏou, odkiaº tieto kultúme úderky
vnikali do na‰ich siv˘ch domácností. Bolo Ïe to radosti.
Okoloidúci smetiar, neúspe‰ne predstierajúci pracovitosÈ,
dotlaãil svoj v˘robn˘ nástroj — akúsi dvojkolesovú káru aÏ k
nám a sp˘tavo sa na nás zahºadel. V jeho oãiach sme vytu‰ili
hÍbku plnú smädu. Pozvali sme ho, aby sa pripojil k na‰im
nároãn˘m radovánkam. Vd’aãne to uvítal a pustil sa do
konzumácie. Nem˘lili sme sa. Bol smädn˘. Zrazu sa z niãoho
niã spamätal, stra‰ne sa preºakol a kamsi utiekol. Nevedno,
ãi si spomenul na svoju dobrodruÏnú mladosÈ plnú Ïeleznej
disciplíny, ãi uÏ v SS alebo v sovietskom gulagu. Káru nám
tam nechal. âas plynul a my sme pomaly zaãali zabúdaÈ na
pôvodn˘ ekonomick˘ úãel ná‰ho osvetovo-náuãného zájazdu
za kaÏdodenné, v‰edné obzory.
Na‰i v˘chodonemeckí krãmoví hostia sa ãasto menili. Len ão
ãulá (posunková) debata skÍzla do chúlostivej politickej roviny,
priateºskí dederónski zh˘ralci sa zaãali kamsi nepríãetne
náhliÈ. Dokonca sa nám ani nepodarilo preloÏiÈ prez˘vku
vtedaj‰ieho ‰éfa NDR Waltera Ulbrichta. (Pre pamätaíkov:
Kobra, ãiÏe K...t bradat˘.) Príjemne strávené chvíºky neb˘vajú
veãné a v ktoromsi z nás sa prebudil pocit zodpovednosti, o
ktorom ani netu‰il, Ïe ho má. Spomenul si na Skischuhe. NuÏ
teda hybaj. Taxík a od obchodu do obchodu, kde by podºa
taxikára mohli onen tovar maÈ. Vlastne nejedného taxikára,
pretoÏe kaÏd˘ z nich, keì sme mu naznaãili, aby pred
obchodom ãakal, si vyp˘tal prejazdenú sumu plus zálohu za
ãakanie, a ked’ sme boli z dohºadu, zmizol. Skischuhe sme
nena‰li. Aj nemeckí nadºudia nám zaãali liezÈ na nervy. Stále
ãosi mleli a nevedeli po slovensky. Ba ani po ãesky. DosÈ bolo
teutónskych súdruhov. X-t˘ taxikár nás zaviezol na stanicu.
Bol tam prívetiv˘ v˘ãap a my sme bystro usúdili, Ïe ‰tyri
hodiny strávené v kolíske tozliãn˘ch izmov sú dostatoãn˘ ãas
na to, aby sme sa vybrali nazad. Tam nám aspoÀ kaÏd˘
porozumie. Teda, takmer kaÏd˘.
Pri‰iel vlak. Jedálensk˘ vozeÀ otvoren˘, personál zhovorãiv˘
reãou zrozumiteºnou, jednoducho raj. A e‰te k tomu v
Nemecku. Nastala druÏná veselica. Niekoºko poldecákov od
nás k tamtomu sympatickému stolu, naspäÈ fl’a‰a sektu pre
nás. A vlak uháÀal cez ãervenkasto hnedé Sasko k Sudetám.
âas radosti a hojnosti na stole.
Ako to uÏ b˘va, v‰etko dobré je na nieão zlé. V socialistick˘ch
dráhach b˘vali síce vymoÏenosti v podobe nie príli‰ hygienicky
nezávadn˘ch toaliet, nevedno preão v‰ak potrebného papiera
nebolo. Toto v‰etko som vedel, a ked’ sa ma zmocnil náhly a
intenzívny fekálny poryv, zhrabol som za hrsÈ papierov a
vybral sa za dobrodruÏstvami na tzv. veºkú stranu. Nevenoval
som príli‰nú pozomosÈ obsahu tlaãív, ktore som po samotnom
akte, v rámci ãiastoãnej oãisty, pouÏil. Ako znovuzroden˘
som sa vrátil do víru bujarej zábavy. Zrazu hranica. Nastúpili
prísni, uniformovaní úradníci oboch krajín, ba i oboch pohlaví.
AÏ pri kontrole dokladov sme si tro‰ku hmlisto uvedomili, Ïe
jeden z nás je v zahraniãí vlastne ilegálne. Najmä vtedy, ked’
vysvitlo, Ïe colné vyhlásenie nelegálneho migranta som
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pouÏil na spomínanom sociálnom zariadení. To uÏ presahovalo
chápanie predpisov dbal˘ch byrokratov. Neveriacky krútili
hlavami. O to väã‰mi, ked’ zistili, Ïe nemáme nijakú batoÏinu.
Na‰Èastie vlaky by mali dodrÏiavaÈ cestovn˘ poriadok. AspoÀ
teoreticky. Neboli sme ani ozbrojení, ani príli‰ drzí.
Pravdepodobne ‰armantní na samotnej hranici únosnej miery.
Mávli nad nami rukou a nev‰imli si nezrovnalosti v jednom z
pasov. MoÏno aj vd’aka ná‰mu nechcenému úhybnému
manévru.
Medzinárodn˘ dopravn˘ prostriedok sa rozh˘bal. Vzápätí
zastal a po chvíºke sa opäÈ pohol. Nev‰ímali sme si tieto
zanedbateºné okolnosti a zaãali sme oslavovaÈ úspe‰n˘
návrat do vlasti. Vlak ru‰al k Ústí nad Labem. Kamarát
Majster sa kamsi vytratil. Inteligentne sme sa domnievah, Ïe
zavítal na oné zariadenie, v ktorom som ja pred chvíºou
znehodnotil úradn˘ dokument. Zapáãilo sa mu natoºko, Ïe
tam naberá ãerstvé sily; normálna vec v na‰om stave,
Intenzívna a zábavná debata pokraãovala. Obãas niekto z
nás okrajovo spomenul neprítomného Majstra. Zaãula to pani
pri vedºaj‰om stole a sp˘tala sa:
„Vy hledáte toho hezk˘ho hocha v t˘ Ïlut˘ ko‰ili?” Pritakali
sme. „Jo, tak toho v Dûãínû zatkli.” Nechápali sme. Sympatická
pani nám pomaly a dôrazne, aby sme to naozaj dôkladne
pochopili, vysvetlila, ão sa prihodilo. Milého Majstra natoºko
dojala benevolentnosÈ úradn˘ch orgánov, Ïe sa im rozhodol
vrúcne pod’akovaÈ. Najmä Ïenskej ãasti úradného komanda.
V prejavoch náklonnosti pokraãoval na peróne, ked’ sa vlak
pohol. V milom Majstrovi sa prebudila driemajúca du‰a
kaskadéra. Plavn˘m skokom sa vy‰vihol na schodíky
miznúceho vagóna. Naplánoval si v‰etko perfektne, pretoÏe
to nebolo po prv˘ raz, ão mu vlak mizol v diaºke. Doteraj‰ie
pokusy vÏdy dopadli ako-tak vydarene. V Dûãínû jeho
kalkulácie zlyhali. Netrafil, kam chcel, a padol na koºajnice.
Medzinárodn˘ r˘chlik Malmö-Sofia okamÏite zabrzdil.
Zodpovední príslu‰níci ozbrojen˘ch síl boli na‰Èastie stále
dosÈ blízko, aby sa postarali o ná‰ho dobrodruha. Po svojom.
Zavolali príslu‰níkov ÎO VB a tí ná‰ho naskakovaãa bez
okolkov zadrÏali. Po ‰esÈminútovom zdrÏaní sa vlak pohol v
ústrety d’al‰ím neoãakávan˘m príhodám svojej púte. My
sme, prirodzene, netu‰ili vôbec niã a neru‰ene hodovali
d’alej. Vlak pomaly brzdil v Ústí nad Labem. Jóbova zvesÈ
postupne prenikala do na‰ich mozgov˘ch závitov, pretoÏe
Majstrova bunda s dokladmi a peniazmi leÏala vedºa nás na
sedadle. OpustiÈ hodokvas v najlep‰om je vÏdy nároãné.
Vystúpili sme aj s Majstrov˘mi proprietami. Taxík do Dûãína.
Taxikár bol z nás napriek slu‰nému k‰eftu ak˘si rozpaãit˘.
Odmietol nám dokonca zastaviÈ v hospodách, ktoré sme
míÀali cestou, a obávali sme sa, Ïe podobne ako pre ãlenov
cyklistického peletónu, aj pre nás by sa dehydratácia mohla
staÈ osudnou. PreÏili sme strastiplnú púÈ sudetsk˘mi
krkahájmi, aby sme na déãínskej stanici, v úradovni
Ïelezniãného oddelenia bezpeãnosti, uzreli scénu ako
vystrihnutú zo surrealistickej komédie. Dvaja ‰tátni
ochrancovia poriadku hrajú hru pre intelektuálov - ‰ach a
zatknut˘, ktor˘ uÏ horko-ÈaÏko rozli‰oval farbu poliãok, im
kibicuje. Neúspe‰ne, pretoÏe jeho favorit s vy‰‰ou ‰arÏou
prehral. Porazen˘ ‰achista starostlivo skontroloval zloãincove
doklady, na‰e tieÏ a hlboko sa zamyslel. Téma v‰ak
pravdepodobne presahovala jeho inteligenciu, pretoÏe svojmu
podriadenému prikázal, aby nad nami bdel, a kamsi sa
odobral. Chvíºu sme sa márne pokú‰ali nahovoriÈ zdatnej‰ieho
‰achistu na krat‰iu exkurziu do staniãného v˘ãapu, kde e‰te,
aspoÀ podºa akustického efektu, vládol ãul˘ ruch ãi skôr
nepríãetn˘ rev. Príslu‰ník odolal poku‰eniu, hoci oãividne
nerád. Prem˘‰ºav˘ osoÏák sa vrátil s rozradostnenou tvárou.
Zapeklit˘ problém zaÀho niekto vyrie‰il. Dozvedeli sme sa, Ïe
za ‰esÈminútové me‰kanie medzinárodného expresu musíme
zaplatiÈ pokutu 100 Kãs za kaÏdú minútu, a potom pod
dohºadom úradn˘ch osôb nastúpiÈ do najbliÏ‰ieho r˘chlovlaku
a uÏ sa nikdy neukázaÈ v ich rajóne. Ponuka to bola lákavá.
Peniaze sme mali, trestné oznámenie, prípadne nelichotiv˘
prípis do ‰kôl, ktoré sme nav‰tevovali, nehrozili, a Ïivot sa na
nás zaãal opäÈ usmievaÈ. Bol to v‰ak rozpaãit˘ úsmev. Ak
zaplatíme, priveºa nám nezv˘‰i na uhasenie ãoraz
nástojãivej‰ieho smädu. Nerie‰iteºná situácia. Zdanlivo. Bez
toho, aby sme sa poradili, sme sporn˘ spletenec vyriesili
unisono. Chlapsky. Odmietli sme zaplatiÈ, pretoÏe prázdny
gágor je prisilná, hrôzostra‰ná predstava. Na‰e rozhodnutie
nepríjemne zaskoãilo ozbrojen˘ch ‰achistov. Noãná mora
papierovania, ktoré ich ãakalo, sa na ich nad‰enie mala
premeniÈ na neoãakávan˘ príjem. Odhadli nás celkom
správne, usudzujúc, Ïe nebudeme chcieÈ potvrdenie o
odovzdanej pokute. HraÈ ‰ach v pracovnom ãase a vyplÀovaÈ
nekoneãné formuláre o zadrÏaní zloãinca a jeho dvoch
komplicov sú dve podstatne rozdielne kratochvíle.
Nerozm˘‰ºali pridlho. OÏelieÈ uÏ takmer ist˘ príjem a e‰te sa
samozamestnaÈ úradn˘mi tlaãivami, to uÏ bolo priveºa. S
jadrn˘mi, hoci nie veºmi spisovn˘mi povelmi nás vyhnali na
perón a spolu s nami mrzli na nástupi‰ti, aÏ k˘m nepri‰iel
najbliÏsí vlak na‰ím smerom. Na‰Èastie to netrvalo pridlho,
ani na‰a rozlúãka nebola srdeãná a znovu sme sa ocitli v
jedálenskom vozni. A bolo dobre. Závratnou r˘chlosÈou sme
ru‰ali na rodnú totalitnú hrudu.
Ivan Zná‰ik - Toronto (Rak 5/2009)
***
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Davis Cup: ·Èastn˘ ãlovûk Nadal popﬁál ·panûlÛm ‰Èastné a veselé vánoce
Poslední krok nevy‰el
Bon Nadal, záﬁily neony po celé Barcelonû a pﬁály
·Èastné a Veselé Vánoce. Av‰ak tﬁímiliónová katalánská
metropole Ïila také Rafaelem Nadalem, v souãasné
dobû druh˘m nejlep‰ím tenistou svûta a jeho spoluhráãi,
kteﬁí bojovali proti âechÛm ve finále Davisova poháru.
·panûlé tuto nejstar‰í a jednu z nejcennûj‰í sportovních
trofejí na svûtû, které se také ﬁíká salátová mísa a o níÏ
se hraje uÏ od roku 1900, získali do této chvíle v posledních
devíti letech tﬁikrát. V první padesátce svûtového
tenisového Ïebﬁíãku mají nyní devût hráãÛ a nedávná
svûtová jedniãka i vítûz grandslamového turnaje v PaﬁíÏi
Juan Carlos Ferrero (pozor: neplést si ho s Davidem
Ferrerem, kter˘ se postaral o oba body ve dvouhrách) se
do jejich ãtyﬁãlenného t˘mu vÛbec neve‰el! Nebylo tedy
pochyb o tom, kdo je favoritem. TﬁebaÏe âe‰i Radek
·tûpánek a Tomá‰ Berdych se letos sv˘mi vítûzstvími v
Ostravû nad Francií i Argentinou a v Poreãi nad
Chorvatskem postarali o mal˘ tenisov˘ zázrak, kter˘ jim
vynesl postup aÏ do finále. A pﬁiblíÏili se tak k triumfu
âeskoslovenska, které v roce 1980 s dnes uÏ tenisov˘mi
legendami Ivanem Lendlem, Tomá‰em ·mídem, Pavlem
SloÏilem a Janem Kode‰em DavisÛv pohár vyhrálo.
Ne‰Èastná Berdychova tﬁináctka
UÏ úvodní dvouhra Nadala s Berdychem odhalila realitu.
âesk˘ tenista mûl ‰anci pouze v prvním setu. KdyÏ v‰ak
za stavu 5:5 ·panûl prolomil jeho podání, uÏ nebylo, co
ﬁe‰it. Nadal vynikal jistotou úderÛ od základní ãáry,
skvûle se pohyboval a vyvíjel trval˘, aÏ drtiv˘ tlak. Berdych
kazil pﬁedev‰ím z bekhendové strany, prohrál
neuvûﬁiteln˘ch tﬁináct gamÛ za sebou a lze ﬁíct, Ïe závûr
zápasu tentokrát témûﬁ vypustil. A to u nûho zvykem
neb˘vá. On sám to vidûl takto: “Ztráta prvního setu mû
hodnû rozhodila. Zkou‰el jsem, co jsem mohl, ale
nezabralo nic. Nadal ukázal, proã je svûtovou dvojkou.”
B˘k se brzy u‰tval
To ·tûpánek vlétl na dvorec proti Ferrerovi jako b˘k
vypu‰tûn˘ do proslulé ‰panûlské corridy. S maximální
pﬁesností rozhazoval míãe tûsnû k ãárám, ukázkov˘mi
kraÈasy hran˘mi s krajním rizikem si Ferrera pﬁitahoval k
síti a následn˘mi prohozy z nûho dûlal tenisového

Czechoslovakia:
The State that Failed
The author of the book “Czechoslovakia: The State
That Failed”, Mary Heinmann, is an American
historian teaching at the Strathclyde University in
Scottland. Her book was published by the Yale
University Press.
According to the review (an example of how reviews
should be written) in the Economist (Nov. 21,
2009), Ms Heinmann sees the former
Czechoslovakia as a political entity, which was
born out of trickery and died in failure; as an artificial
creature, essentially a fraud, and the willy duo
responsible for the fraud, Tomas Masaryk and
Edward Benes, who duped the victorious Western
allies into creation of a new country, which ignored
the interests of all ethnic groups (particularly the
Germans) except Czechs and Slovaks; its treatment
of the Sudeten Germans in the First republic as the
ultimate cause of the first Czechoslovak Republic’s
downfall; following the Munich agreement, it
engaged in antisemitism, which - in her view - was
simply continuation of existing tendencies; and the
work of Edward Benes and Jan Masaryk during the
Second World War she sees as a story of Czech
guile and Western gullibility, while describing the
three postwar years before the communist seizure
of power as a horrible period of racial revenge,
rape, robbery and deportation inflicted on guilty and
blameless Germans alike. And the Prague Spring
was simply a by-product of a factional fight in the
Communist Party.
The Economist reviewer mentions the Czech music,
literature and “glorious architecture”, as well as the
three betrayals of Czechoslovakia by its Western
allies (1938, 1948, 1968) as the ‘hooks’ explaining
the West’s sympathy for Czechoslovakia. He gives
Ms. Heinmann credit for excellent research, he
acknowledges her right “to hightlight the messy
opportunism in the breakup of the Habsburg empire”.
He agrees that Czechoslovakia was an artificial
creature “but so, in the end, are all countries.” And
this is what he has to say on the Czech treatment
of Germans and Jews: “The inter-war
Czechoslovakia treated Germans badly. But it was
still a far more attractive country in terms of civil
rights (for example in the treatment of Jews) than
any of its neighbors, especially Hitler’s Germany.”

uãedníka. Jaká lahÛdka! Vlastnû nejsvûtlej‰í bod ãeského
úãinkování na antuce sportovního paláce Sant Jordi,
kterou si domácí tenisté pro finále logicky zvolili. ·koda,
Ïe ·tûpánkova aktivita nevydrÏela je‰tû o nûco déle.
KraÈasy uÏ smysl nemûly
Ferrer je v‰ak hráãem takov˘ch kvalit, Ïe po dvou hladce
prohran˘ch setech 1:6, 2:6 jeho probuzení bylo naprosto
logické. RovnûÏ jeho doménou zaãal b˘t tlak do základní
ãáry a naopak ·tûpánkov˘m handicapem tradiãnû slab‰í
forhend. Ale tentokrát i taktika, kterou nedokázal zmûnit
ani s pﬁispûním nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila.
Konkrétnû ‰lo o uÏ zmiÀované zkracování hry, které se
mu totálnû pﬁestalo daﬁit a pﬁi pokusech o stopboly
dlouhé míãe z jeho rakety létaly v podstatû aÏ do poloviny
kurtu jeho protivníka... Tato prohraná, a zﬁejmû zbyteãnû,
pûtisetová bitva po ãtyﬁech hodinách a 18 minutách
znamenala uÏ po prvním dnu ‰panûlské vedení 2:0.
Jednoduchá vítûzná filozofie
TakÏe po pÛlnoci z pátku na sobotu zcela vyãerpan˘
Radek ·tûpánek ﬁíkal: “V prvních dvou setech to byl ode
mû tak odváÏn˘ tenis, jak˘ jsem je‰tû nikdy nehrál!
Nechal jsem tam srdce a nemám se za co stydût.
Kdybychom b˘vali vyrovnali, na‰e ambice by byly vysoké.
Takhle musíme udûlat v‰echno proto, abychom jiskru
nadûje vykﬁesali aspoÀ ve ãtyﬁhﬁe. Jak vidíte, stále je‰tû
chodím, d˘chám a mluvím. Znovu do toho pÛjdu naplno.”
Sly‰et se nechal i David Ferrer: “Tohle je asi nejdÛleÏitûj‰í
vítûzství mojí tenisové kariéry.” A nehrající kapitán
‰panûlského celku Alberto Costa, kdyÏ se ho novináﬁi
zeptali, jakou radu po dvou tûÏce prohran˘ch setech
Ferrerovi dal, su‰e sdûlil: “Byla jednoduchá. Povûdûl
jsem mu, Ïe sice teì prohrál dva sety, ale poﬁád má
nadûji, aby vyhrál zápas. A podívejte, jak to zabralo...”
·koda nepromûnûného setbolu
âesk˘ optimismus pro ãtyﬁhru mûl bohuÏel také jepiãí
Ïivot. Vlastnû jen do konce prvního setu. V jeho maximálnû
dramatickém tie-breaku ·tûpánek s Berdychem nejdﬁíve
odvrátili tﬁi setboly, pak naopak jeden nevyuÏili, aby jej
nakonec ztratili pomûrem 7:9. Pak uÏ ale ‰lo o
jednoznaãnou záleÏitost levoruk˘ch ·panûlÛ Feliciana
Lopeze a Fernanda Verdasca, kteﬁí promûnili nûkteré

He finds the postwar punishment of the Germans
deplorable (“but the aftermath of wars is often
messy) and the Czechoslovak Communists possibly
exceptionally revolting (“but the democrats were
often magnificent”) His conclusion: Yes,
Czechoslovakia was a state that failed. But only to
a point; the story of the revival of the Czech language
in the 19th century deserves more than mockery;
when describing the dissolution of Czechoslovakia,
“the reader can almost hear her applauding”; it
does not help her book to be spiteful; the Czechs an
Slovaks have much to be ashamed of. But also
much to be proud of.
I don’t intend to read Ms. Heinmann’s book: at 85,
I have no time for spiteful books. Nor will I try to
argue with her. Instead, I’ll introduce views of men,
who are familiar with the subject Ms. Heinmann is
writing about, and include a few of my own.
On Czechoslovakia Professor S. Harrison Thomson (University of
Colorado) in an article published in the University of
Toronto Quarterly, July, 1949: “It had a scant twenty
years of existence. Yet in that time, with the many
faults of which Masaryk was perhaps more
conscious than any other, it went further toward the
goals he set in his philosophy of life than any other
state in our Western political history. We cannot in
fairness demand more than that of a people”.
On Tomas Guarrigue Masaryk
George Bernard Shaw saw him as the only man
capable of being the President of a United States of
Europe.
Winston Churchill writes about him as the “great
Masaryk”.
S. Harrison Thomson (in University of Toronto
Quarterly, July, 1949): “There is no man in the
history of modern civilization who better exemplifies
the ideal of Plato’s philosopher-king than Thomas
Masaryk, first President of the Czechoslovak
Republic... Yet he came from one of the smaller and
almost unknown peoples of Europe... But size is
not quality and history ultimately judges quality.
Fifth century Greece was small, even in its own day,
but it produced men and ideas, a society, and a
culture we humbly envy and accept today...”
On Edward Benes
Winston Churchill (in “Closing the Ring”): “In all his
thoughts and aims he consistently sustained the
main principles on which Western civilization is

momenty utkání dokonce v úÏasnou exhibici. Pﬁi smeãích
ãeského páru oba vraceli tûsnû od ohrádky s reklamami
balóny zpût z neuvûﬁiteln˘ch pozic a ﬁadu z nich i vyhráli.
Nejvût‰í rozdíl mezi obûma páry spoãíval ve hﬁe na síti.
âeské voleje vût‰inou postrádaly dÛraz a mnohdy byly
pouze, jak tenisté ﬁíkají, obranné.
Kus antuky nevyrvali
V‰ak se také Radek ·tûpánek svûﬁoval: “KdyÏ vám míãe
létají tak vysoko nad hlavou a soupeﬁi stojí u plotu, museli
byste dát takovou ránu, aÏ byste vyrvali kus antuky.
Hlavnû Verdasco byl tak vynikající, Ïe se proti nûmu
skoro nedalo hrát. Pﬁí‰tí rok chceme ná‰ úspûch
zopakovat, ale udûlat je‰tû o krok víc!” Ano, ·panûlé si
hned po ãtyﬁhﬁe pﬁed jásajícím publikem zatanãili vítûzné
koleãko. Ov‰em tenisté âeské republiky je napodobili a
pﬁitom si zpívali: “My tu mísu stejnû vyhrajem, stejnû
vyhrajem...”
Îít s národem
Pochopitelnû, Ïe na vrcholu blaÏenosti byl Rafael Nadal.
“Vyhrát DavisÛv pohár je ohromná ãest. ProtoÏe tahle
soutûÏ reprezentaãních t˘mÛ vás uãí Ïít se sv˘mi
spoluhráãi i se sv˘m národem. V kaÏdém pﬁípadû jsem
‰Èastn˘ ãlovûk. A zdaleka nejen z toho dÛvodu, Ïe jsme
âechy porazili. Tenis je totiÏ m˘m koníãkem a zároveÀ
zamûstnáním. KdyÏ se kaÏdé ráno probudím, cítím, Ïe
chci ve své hﬁe nûco zlep‰ovat. A pokud tohle necítím, tak
si jdu rad‰i zahrát golf nebo se pustím do nûãeho jiného.”
âeská teãka s náhradníky
Závûreãn˘ den se hrálo uÏ jen na dva vítûzné sety.
Zatímco ·panûlé i za rozhodnutého stavu poslali do
dvouher Nadala i Ferrera, ãesk˘ t˘m barcelonskou teãku
mírnû devalvoval náhradníky Janem Hájkem a Luká‰em
Dlouh˘m. Koneãn˘ v˘sledek 5:0 jen podtrhl ‰panûlskou
suverenitu v Davisovû poháru a v˘jimeãnou vizitku prvního
desetiletí 21. století se ziskem salátové mísy v letech
2000, 2004, 2008 a 2009!
V˘sledky: ·panûlsko - âeská republika 5:0 (Nadal Berdych 7:5, 6:0, 6:2, Ferrer - ·tûpánek 1:6, 2:6, 6:4, 6:4,
8:6, Lopez, Verdasco-·tûpánek, Berdych 7:6 (9:7), 7:5,
6:2, Nadal - Hájek 6:3, 6:4, Ferrer - Dlouh˘ 6:4, 6:2).
JAROSLAV KIRCHNER, Barcelona
***

founded, and was ever true to the cause of his
native land, over which he presided for twenty
years. He was a master of administration and
diplomacy. He knew how to endure with patience
and fortitude long periods of adverse fortune. Where
he failed - and it cost him and his country much was in not taking a violent decision at the supreme
moment. He was too experienced a diplomatist, too
astute a year-to-year politician to realize the moment
and stake all on victory or defeat.”
Margaret McMillan (“Paris 1919”) describes him as
a man who, though not charismatic, by sheer hard
work achieved much for his country.
On Jan Masaryk
William Shirer (in „The Rise and Fall of the Third
Reich: a history of Nazi Germany“): Following Neville
Chamberlain’s announcement in the House of
Commons on September 28, 1938, that he would
accept the Munich Agreement (greeted by wild
throwing of order papers in the air and many people
being in tears), Winston Churchill begged to differ:
We have suffered a total, unmitigated defeat. Jan
Masaryk asked Mr. Chamberlain and the Foreign
Secretary, Lord Halifax, if Czechoslovakia would
be invited to Munich. Both men replied in negative.
Masaryk’s response (perhaps the noblest ever
made by a representative of a state, which had just
been abandoned by its allies): “If you sacrificed my
nation to preserve the peace of the world, I would
be the first to applaud you. But if not, gentlemen,
God help your souls.”
On antisemitism in inter-war Czechoslovakia
By all accounts, in the period between the two
wars, Prague was the centre of a probably
unrepeatable cultural milieu, during which Czech,
Jewish and German cultures coexisted in creative
peace. Men like Franz Kafka and Max Brod formed
the Prague Circle, which met at the Arco Café
where they were often joined by Franz Werfel and
E. E. Kisch. Brod helped his German writing friends,
Franz Werfel as well as Franz Kafka, to reach the
world audience, at the same time introducing to the
German public Jaroslav Ha‰ek’s The Good Soldier
Schweik and Leo‰ Janáãek’s music.
Similarly affirming view about life in Masaryk’s
Czechoslovakia came from composer Oskar
Morawetz, and more recently from two of the only
one hundred survivors of the Nazi concentration
camp in Terezin, George Brady (who inspired the

book (and now also a movie), „Inside Hana’s
Suitcase“, and
John Freund (the author of such books as „Once
Again“ and „Údolí stínÛ smrti / The Valley of the
Shadows of Death“/ and a participant in the
documentary film „I Will Not Die“).
On Jews and Czechoslovakia after the Munich
Agreement
If it were true that, after the Munich Agreement,
Czechoslovakia engaged in antisemitism, it would
be difficult to explain why - when the Czechoslovak
National Council in London, headed by President
Benes, called upon army reservists in allied and
neutral countries to enlist - many Jews, including
some 2000 Czech Jews in Palestine, enlisted in the
Czechoslovak army units with the Allied Middle
East forces, constituting, in fact, a majority in these
units; and similarly, in some units of the
Czechoslovak Division later established in the Soviet
Union, up to 70% of the members were Jews.
On punishment of the Sudeten Germans after the
war
I agree with the Economist reviewer that the
punishment of the Sudeten Germans in
Czechoslovakia after the war was deplorable, even
though no punishment visited on the Sudeten
Germans comes close in scale and brutality to the
actions of the Nazi: all men in villages executed and
their homes burnt (in Czechoslovakia, for example,
Lidice and LeÏáky), thousands executed or more
slowly killed in concentration camps. In the case of
the Jewish population, the numbers are numbing:
the number of Jews deported from Bohemia and
Moravia - 80,614; the number of Jews who died in
Theresienstadt - 6,392; the number of Jews who
were murdered in extemination camps - 64,172. At
the end of the war 10,000 Jews registered as
returning deportees. Of the Jews who had not been
deported, 5,201 were either executed, committed
suicide, or died from natural causes and 2,800
survived...
I agree with the Economist reviewer that the Czechs
and Slovaks - like everyone else - have much to be
ashamed of, but also much to be proud of.
I would beg to suggest that the Germans have
much to be proud of, but also - particularly in the
twentieth century - much, much to be ashamed of.
Josef âermák
***
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NHL
Rozhodlo prostﬁední dûjství
Toronto-Atlanta 5:2 (0:0, 5:0, 0:2)
Tﬁi rozdílné tﬁetiny se odehrály bûhem utkání,
kdy se do Toronta vrátili b˘valí toront‰tí hráãi
Nick Antropov a Pavel Kubina. V první
dominovali oba brankáﬁi Ondﬁej Pavelec i
Vesa Toskala. V druhé ãásti hry vycházelo
v‰e torontsk˘m a Maple Leafs dokázali pûtkrát
skórovat (branky Stempniak, Stajan,
Grabowski a dvakrát Ponikarovsk˘). V tﬁetí
ãásti hry pro zmûnu Thrashers dvakrát
skórovali (Littlem a Reasonerem), ale náskok
Toronta byl dostaãující. Po prvé po dlouhé
dobû proti sobû nastoupili Pavel Kubina a
Tomá‰ Kaberle, oba zaznamenali po jedné
asistenci. Brankáﬁ Atlanty Ondﬁej Pavelec
chytal ãtyﬁicet minut a v poslední tﬁetinû byl
vystﬁídán ·védem Johanem Hedbergem
pﬁesto se nevyhnul pozápasovému rozhovoru:
OP: Teì se to tûÏko hodnotí po tom v˘sledku,
kter˘ jsme udûlali. První tﬁetinu jsme zaãali dobﬁe,
ubránili jsme oslabení tﬁi na pût a skonãila se 0:0.
Potom jsme zcela pﬁestali hrát. Hlavne jsme nehráli
pﬁed vlastní brankou, zatímco Toronto bylo silné v
útoãné tﬁetinû. Jednalo se o pût stejn˘ch branek. Je
to ‰koda, Ïe jsme druhou tﬁetinu nezvládli. BohuÏel,
dnes to nevy‰lo.
ABE: Celkovû se v‰ak Atlantû daﬁí, jste na
postupovém místû, co je nového v muÏstvu?
OP: Pár nov˘ch hráãÛ, v obranû Pavel Kubina, v
útoku Afinogenov a Antropov. Dva z nich pﬁi‰li z
Toronta. Zatím jsme na postupov˘m místû, ale je
pﬁed námi dlouhá sezóna. Uvidíme, jak se to
v‰echno vyvine.
ABE: Nebylo to ponûkud ne‰Èastné utkání pro
hráãe, kteﬁí pﬁi‰li z Toronta? Nebyli trochu
nervózní?
OP: Neﬁekl bych, Ïe byli nervózní, ale chtûli
dokázat, Ïe to byl omyl, Ïe je vymûnili nebo Ïe jim
nepodepsali smlouvu. Pro nû to byl tûÏ‰í zápas a
urãitû nás to kvÛli nim mrzí. Neﬁekl bych, Ïe byli
nervózní nebo Ïe zklamali. Antropov i Kubina hráli
dobﬁe, ale nevy‰lo to celému t˘mu.
ABE: Jak se soustﬁeìujete pﬁed utkáním?
OP: Já jsem trochu jin˘ a nemám Ïádné rituály
jako vût‰ina brankáﬁÛ. Vím, Ïe hodnû gólmanÛ je
má, ale já se snaÏím tomu vyh˘bat, protoÏe to mÛÏe
jen svazovat a do zápasu pak jdete nervózní, kdyÏ
na nûco zapomenete. To jde mimo mne. Pﬁed
kaÏd˘m utkáním mohu dûlat nûco jiného. Asi jiÏ jin˘
nebudu.
ABE: KdyÏ hraje hokejov˘ brankáﬁ fotbal, hraje
vût‰inou v útoku, jak je to s vámi. Zkou‰el jste
hrát fotbal a zkou‰el jste také chytat ve fotbalu?
OP: Samozﬁejmû, kdyÏ jsem byl mal˘, tak jsem
hrál jen fotbal a hokej. Pak jsem si musel vybrat.
Celou tu dobu, co jsem hrál fotbal, tak jsem byl v
bránû. Jednou jsem ‰el do útoku a skonãil jsem na
t˘den v nemocnici s otﬁesem mozku. Tak uÏ mne
pak do útoku nikdy nepostavili.
ABE: Chcete ﬁíci, Ïe bezpeãnûj‰í je chytat v
hokeji neÏ hrát v útoku ve fotbale?
OP: Samozﬁejmû. I kdyÏ mne Kessel dnes trefil
také do ramena a do hlavy. To taky nebylo nic
pﬁíjemného, ale v tom fotbalu to bolí taky. Fotbal v
útoku uÏ pro mne nebude.
ABE: Tomá‰ Vokoun byl zranûn vlastním
obráncem, kdyÏ ten chtûl vzteky zlomit hokejku
po obdrÏené brance. Bylo to právû v utkání s
vámi? Co ﬁíkáte tomu, kdyÏ hráã projevuje
emoce tímto zpÛsobem?
OP: Tak mnû se to na ‰tûstí nestalo a doufám, Ïe
se mi to ani nestane. Bylo to absolutnû zbyteãné a
ne‰Èastné. Obránce by si mûl dávat pozor a krotit
emoce nebo tﬁeba by mûl pouÏit mantinelu. V
kaÏdém okamÏiku se mÛÏe nûco stát a na ‰tûstí to
dopadlo pro Tomá‰e dobﬁe. Mûl v uvozovkách
pouze stehy v uchu. Nepﬁekvapilo mne to, protoÏe
jsem to vidûl uÏ po druhé.
ABE: BlíÏí se olympiáda, je ‰ance, Ïe budete
hrát na olympiádû?
OP: To je otázka spí‰ pro trenéry, ale v ‰ir‰í
nominaci jsem. A bojuji o místo na ní. Uvidíme 30.
prosince.
A jak hodnotil utkání navrátilec do Toronta Pavel
Kubina:
PK: Je to vÏdycky takov˘ zvlá‰tní pocit a ãlovûk je
nervózní. Mluvím s lidmi. Je pûkné vidût známé,
vÏdycky to bude nûco speciálního.
ABE: Jaké bylo setkání s Tomá‰em Kaberlem?
PK: Nemluvili jsme spolu, pouze jsme si vymûnili
pár eSeMeSek. Tomá‰e vÏdycky rád vidím a pﬁeji
mu, aby se mu daﬁilo.
ABE: V ãem byla rozdílnost jednotliv˘ch tﬁetin?
PK: První byla vyrovnanûj‰í a doufal jsem, Ïe po
oslabení tﬁi na pût se trochu zvedneme a dáme
nûjakou branku, coÏ se nám nepodaﬁilo. V druhé
tﬁetinû nás pﬁehráli ve v‰em a zaslouÏenû vyhráli,
i kdyÏ nûkteré góly byly náhodné doráÏky. Ty ‰ance
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tam byly. Nûkolikrát se nám letos podaﬁilo vrátit do
zápasu, ale dnes uÏ to ne‰lo. Pût gólÛ byl velk˘
rozdíl a uÏ jsme na to nemûli.
ABE: Dá se srovnávat situace v Torontu a v
Atlantû?
PK: To se dá tûÏko srovnat. KaÏdé muÏstvo je
jiné. Máme lep‰í útok, máme tam Antropova a
Afinogenova.
ABE: Hrajete zde s Nickem Antropovem, s
kter˘m jste hrál v Torontu, jak vám to pomáhá.
PK: Byl jsem velice rád, Ïe ve stejn˘ den, co mne
tradovali podepsali i Nicka Antropova. On je nejen
v˘born˘m hráãem, ale skvûl˘m ãlovûkem. Byl jsem
s ním velk˘ kamarád jiÏ v Torontu.
ABE: Olympiáda?
PK: Minul˘ t˘den jsem mluvil s panem Jandaãem,
asistentem trenéra, jinak s nik˘m.
***

Milan Michálek: Byli jsme ãtyﬁi
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AÈ se máte od Vánoc do konce roku
lépe neÏ v tomto roku
a v pﬁí‰tím roku aÈ se máte je‰tû lépe
neÏ od Vánoc do konce leto‰ního roku
pﬁeje

Viera Kononenková
Mortgage Specialist
Royal Bank of Canada

Toronto-Ottawa 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Toronto tﬁikrát vedlo a Ottawa tﬁikrát
dotahovala. KdyÏ se po tﬁetí rozsvítilo ãervené
svûtélko pÛl minuty pﬁed koncem normálního
ãasu za zády torontského brankáﬁe Toskaly,
rozhodãí odjel k telefonu, vyÏádal si
dobrozdání rozhodãích u videa a pak branku
neuznal. Maple Leafs pak jiÏ v˘sledek 3:2
uhájili. Skuteãností je, Ïe po návratu Phil
Kessela, kter˘ vstﬁelil v tomto utkání druhou
branku a v leto‰ní sezónû jiÏ dvanáctou hrají
Maple Leafs podstatnû lépe a s urãitou
sebejistotou. Tomá‰ Kaberle vy‰el tentokrát
naprázdno, ale s 31 body je stále nejlep‰í v
kanadském bodování mezi Maple Leafs a
druh˘ mezi obránci v NHL. V hostujícím
muÏstvu hráli obránce Filip Kuba a útoãník
Milan Michálek, kter˘ letos vstﬁelil jiÏ 15 branek,
coÏ je nejvíce z ãesk˘ch hokejistÛ v NHL
(celkovû nejvíce branek vstﬁelil Slovák Marian
Gáborik - 22) a Milan byl v tomto hodnocení
pﬁed tímto zápasem na 15-19 místû. Zeptali
jsme se ho na zhodnocení utkání.
MM: Chtûli jsme vyhrát, protoÏe v poslední dobû
jsme nemûli moc dobré v˘sledky, bohuÏel to
nevy‰lo. Mûli jsme hodnû ‰ancí vyrovnat za stavu
2:3, nepodaﬁilo se to, navíc nám rozhodãí neuznali
jednu branku, takÏe to bylo ‰patné.
ABE: V leto‰ním roãníku patnáct branek, jak
jste spokojen˘ s ãasem na ledû?
MM: Zatím si nemohu stûÏovat, hraji dost, zvykl
jsem si pomûrnû rychle, ale v poslední dobû se mi
tolik nedaﬁí. Doufám, Ïe to tam zase zaãne padat.
Musím tvrdû pracovat a doufám, Ïe to zase pﬁijde.
ABE: V obranû hraje Filip Kuba, teì jiÏ
pravidelnû, ale ze zaãátku nenastupoval, proã?
MM: Na zaãátku roku byl zranûn˘, ale v souãasnosti
je to ná‰ nejlep‰í obránce, takÏe teì hraje hodnû,
jak v oslabení, tak pﬁesilovky. Je ãasto na ledû a my
jsme spolu poﬁád i mimo led, takÏe je to super, Ïe
jsme dva âe‰i v muÏstvu.
ABE: Jak hodnotíte ottawskou zimu?
MM: Je to zcela jiné neÏ v San Jose a uÏ v Ottawû
napadl nejen sníh, ale je i pﬁes den - 10 °C. TakÏe
je to skuteãnû nûco jiného. Musím si na to zvyknout.
ABE: Pocházíte z Jindﬁichova Hradce, kolik
hokejistÛ v NHL je z tohoto malého mûsta?
MM: Byli jsme ãtyﬁi, já mÛj bratr, Ale‰ Kotalík a
Jirka Novotn˘, kter˘ je teì v Rusku.
ABE: Sledujete nadále hokej v Jindﬁichovû
Hradci? Jednu dobu hrál dokonce ligu.
MM: To se pamatuji moc dobﬁe. Bylo to v roce
1993 a já byl mal˘ kluk. S tátou a bráchou jsme byli
na kaÏdém zápase. Docela to sleduji a daﬁí se jim
v druhé lize.
ABE: Pﬁed tím jste strávil cel˘ ãas v Západní
konferenci nyní hrajete ve V˘chodní, vidíte v
tom rozdíl?
MM: Je to tûÏké porovnávat. Hodnû lidí ten rozdíl
vidí. Podle mne je hokej v‰ude stejn˘. ZáleÏí na
t˘mu. KaÏd˘ t˘m hraje jinak. Nûkter˘ je víc ofenzívní,
jin˘ defenzívní, ale to je v obou konferencích.
ABE: Co ﬁíkáte rozvrhu NHL, do olympiády to
není je‰tû tak zlé jako po olympiádû?
MM: My jiÏ teì hrajeme kaÏd˘ druh˘ den. Cel˘
prosinec leden, to bude podobné. KvÛli olympiádû
je to dost na‰lapané, ale nedá se nic dûlat. KaÏdé
muÏstvo má stejné podmínky. Musíme to vydrÏet.
ABE: Jste nejlep‰ím stﬁelcem z ãesk˘ch
hokejistÛ, kontaktoval vás nûkdo pﬁed
olympiádou?
MM: Zatím jsem s nik˘m nemluvil. Nemám Ïádné
informace, ale udûlám v‰e, co bude v m˘ch silách,
abych se do muÏstva dostal. Budou tam nejlep‰í
hráãi z celého svûta. Rád bych byl pﬁi tom.
ABE: A jaké je dal‰í pﬁání?
MM: Tak ta olympiáda a pak udûlat s Ottawou
dobr˘ v˘sledek. Udûlat play-off a jít, co nejdál.
Zatím jsme na postupové pozici, doufám, Ïe nám to
vydrÏí.
Ale‰ Bﬁezina
***

T.416-857-0330
F. 905-823-6047

pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu
Veselé Vánoce
a
v‰e nejlep‰í v roce 2010
SETKÁNÍ V PRAZE,
S VRAÎDOU
Nebo se sebevraÏdou? Jak se‰el ze svûta muÏ s temnou
minulostí? Detektivní pﬁíbûh podle stejnojmenného
románu Z.Salivarové a J.·kvoreckého, která zachycuje
osud Anky Lomnické, torontské kadeﬁnice s modrou krví,
která zavítá poprvé od svého odchodu do exilu v r. 1968 do
porevoluãní Prahy. Stává se svûdkem okolností, které
zasahují i do nedávné komunistické doby. ¤e‰ení pﬁípadu
je klíãovou otázkou napínavého filmu, mimochodem plného
jazzové muziky, nikoliv jen proto, abychom odhalili vraha,
ale kvÛli politiku celé kauzy. Jde o to, jak vést ãáru za
minulostí, kdo má právo trestat, kdo se vyh˘bá soudu.
Hrají: P. Li‰ka, I. JanÏurová, J. Menzel, J. Tﬁíska, P.
Landovsk˘, J. Ka‰par, L. Vondráãková, F. ¤ehák, P. KﬁíÏ,
J. Pohan, O. Brancuzsk˘ a dal‰í.
ReÏie J. Nûmcová

KANADSKÁ NOC
Dramatick˘ pﬁíbûh rodiãÛ a mladíka, kterého svûdomí
dohnalo aÏ k cestû pﬁes oceán. Psychologické drama ze
souãasnosti. Pﬁíbûh rodiny, kterou otﬁásla tragická událost,
která nabrala neãekan˘ zvrat. Podkladem tohoto pﬁíbûhu
je skuteãná událost, kterou autorka scénáﬁe, Hana Cielová,
domyslela do v‰ech dramatick˘ch dÛsledkÛ. V hlavní roli se
pﬁedstaví Dagmar Havlová a Viktor Preiss.
Dále hrají F. Cíl, J. Grafnetr, T. Voﬁí‰ková aj.
ReÏie Zdenek Zelenka
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@rogers.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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âeská hokejová extraliga

Financial

30. kolo: Litvínov-Zlín 2:4, Liberec-Pardubice 2:1,
Kladno-Brno 5:3, PlzeÀ-Budûjovice 5:1, Karlovy
Vary Boleslav 2:3 sn., Tﬁinec-Vítkovice 4:0, SlaviaSparta 3:1.
31. kolo: Vítkovice-Kladno 3:2, Liberec-Sparta 4:0,
Brno-Tﬁinec 4:2, Budûjovice-Slavia 3:4 pp., ZlínKarlovy Vary 3:2, Boleslav-PlzeÀ 3:4 pp., Pardubice
Litvínov 3:4.
32. kolo: Budûjovice-Brno 0:1 sn., Tﬁinec-Zlín 2:3
sn., Litvínov-Vítkovice 2:3 sn., PlzeÀ-Pardubice 3:2
pp., Sparta-Boleslav 7:4, Kladno-Slavia 3:2 sn.,
Liberec-Karlovy Vary 3:1.
33. kolo: Slavia-PlzeÀ 5:7, Karlovy Vary-Tﬁinec
2:4, Vítkovice-Brno 2:3, Sparta-Zlín 2:5, LiberecLitvínov 1:4, Boleslav-Kladno 2:1 sn., PardubiceBudûjovice 5:0
Pﬁedehrávky 35. kolo: Zlín-Kladno 3:2 sn., Karlovy
Vary-Litvínov 6:2.
***

Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EUR
1 CND $
1 US $
1 CND $

6,00 CDN $
16,66 Kã
1,55 CDN $
0,65 EURO
1,05 CDN $
0,95 US $

Universal Currency Converter - 11. 12. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $

16,63 Kã
25,75 Kã
17,48 Kã

âNB - 11. 12. 2009

Tabulka
101:83
102:87
103:81
111:90
102:93
95:91
104:97
99:94
85:94
89:93
105:129
97:107
88:107
76:111

64
64
59
58
56
53
52
49
48
47
46
43
37
26

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

pﬁeje
Ivana Wells

Slovenská extraliga
27. kolo: Zvolen-Ban. Bystrica 1:6, Slovan-Spi‰.
Nová Ves 3:2, Skalica-Trenãín 5:2, Martin-Nitra
4:1, Îilina-Ko‰ice 2:1. 28. kolo: Nitra-Ko‰ice 5:2,
Trenãín-Martin 4:5, Ban. Bystrica-Skalica 4:3, Spi‰.
Nová Ves-Zvolen 3:2, Poprad-Lipt. Mikulá‰ 4:2. 29.
kolo: Slovan-Poprad 2:3, Skalica-Spi‰. Nová Ves
5:0, Martin-Ban. Bystrica 2:5, Ko‰ice-Trenãín 4:5
pp., Îilina-Nitra 1:2 sn. 30. kolo: Spi‰. Nová VesMartin 3:2 sn., Îilina-Trenãín 1:4, Ban. BystricaKo‰ice 4:7, Poprad-Zvolen 4:5, Lipt. Mikulá‰-Slovan
1:4.

Tabulka slovenskej extraligy
1. Slovan
2. Bystrica
3. Skalica
4. Poprad
5. Martin
6. Ko‰ice
7. Nitra
8. Îilina
9. Zvolen
10. Mikulá‰
11. N. Ves
12. Trenãín
13. Orange

27
28
28
28
28
29
27
27
27
26
29
28
24

21
17
15
15
13
14
11
8
9
9
8
8
2

2
6
2
0
2
1
4
5
0
1
2
2
1

0
1
1
3
4
2
1
3
5
3
3
2
0

4
4
10
10
9
12
11
11
13
13
16
16
21

116:53
108:73
100:81
88:73
90:84
110:86
77:71
79:86
62:73
72:99
80:107
86:100
48:130

67
64
50
48
47
46
42
37
32
32
31
30
8

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

34
33
33
33
33
33
33
33
34
33
34
33
34
33

Ossington Ave.

1. Zlín
2. PlzeÀ
3. Vítkovice
4. Pardubice
5. Tﬁinec
6. Liberec
7. Slavia
8. Sparta
9. Budûjovice
10. Boleslav
11. Litvínov
12. K. Vary
13. Kladno
14. Brno

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Sales Representative
since 1980
Cell: 416/464-0182

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.22.satellite1-416.com
www.22.zpravy.ca
***

Sparta vyﬁazena z EL

Kalendáﬁ

V posledním utkání v Evropské lize prohrála Sparta
na Letné s FC KodaÀ vysoko 0:3. Branky hostÛ
vstﬁelili v 22, a 30. minutû N’Doye a v 54. minutû
Gronkjar z penalty. JelikoÏ Sparta prohrála v
pﬁedchozím utkání v Eindhovenu vlastní brankou
¤epky z nastaveného ãasu 0:1, je z dal‰ích bojÛ v
EL vyﬁazena. Zápas Lille-Slavia se hrál po uzávûrce.

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Veselé Vánoce
a v Novém Roce
mnoho ‰tûstí a zdraví
v‰em ãtenáﬁÛm pﬁejí
zubní lékaﬁi
Jiﬁí a Catherine Zaãalovi

Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

