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Adventní úvaha
Jako v‰echny tradice i Advent musel nûkdy vzniknout. Pr˘ pfii‰el do ¤íma nûkdy v 5. století z Galie, trval 6 t˘dnÛ
a byl povaÏován za dobu pÛstu. Teprve papeÏ ¤ehofi Velik˘ v 7. století jej omezil na ãtyfii nedûle pfied Vánocemi.
Konãit má na ·tûdr˘ den po setmûní. Postní charakter si v‰ak dlouho uchoval. V liturgicky zamûfien˘ch církvích
se to vyjadfiuje i barvami. Fialová nebo také purpurová (coÏ je smûs ãervené a modré ve stejném pomûru) je
barva pÛstu a pokání a je liturgickou kostelní barvou v onûch nedûlích, vyjma tfietí nedûle zvané Gaudete
(„radujte se“), kdy je povolena rÛÏová. V protestantsk˘ch liturgick˘ch církvích se v‰ak pro adventní nedûle vÏila
barva jasnû modrá, jakoÏto symbol nadûje a radostného oãekávání.
Advent, jako oãekávání pfiíchodu (Adventus) byl v‰ak pr˘ pÛvodnû spojen nikoli s narozením dítûte-JeÏí‰e,

n˘brÏ s oãekáváním druhého pfiíchodu Krista Krále v moci a slávû. Tomu by odpovídalo, Ïe pÛvodnû fiecky se
vánoãní svátky naz˘valy Epifania, coÏ znamená „zjevení“ . Zjevení  ve smyslu objevení se ãi vystoupení
mocného boÏstva nebo krále pfied zraky shromáÏdûného lidu. Pak ov‰em dává smysl jak pokání, tak radostné
oãekávání, tak i to slovo advent. Oãekávat pfiíchod nûãeho, co se uÏ stalo, smysl nedává.
Byla tedy tehdy mysl lidí - u pfiíleÏitosti narození JeÏí‰ova - obracena do budoucnosti. K tomu, co se má stát

a co je dÛvodem kfiesÈanovy nadûje. Bylo to v té dobû zvlá‰È zapotfiebí. Ve staletích po rozpadu ¤ímské fií‰e,
kdy jednotlivá mûsta a kraje se stávaly kofiistí barbarsk˘ch náãelníkÛ, se to mnoh˘m jevilo jako konec civilizace
a zánik svûta, ve kterém se dá Ïít. Je tfieba fiíci, Ïe církev v tûch opravdu drsn˘ch staletích nezpanikafiila,
nepropadla zoufalství a - byÈ za cenu mnoh˘ch ústupkÛ - v nov˘ch pomûrech nejen pfieÏila, ale vy‰la z nich
nakonec posílena. To proto, Ïe hledûla do budoucnosti s nadûjí, která se nedûsí hrÛz pfiítomné chvíle. Co pro
jiné znamenalo konec, byl pro tehdej‰í kfiesÈany jen zaãátek obtíÏné cesty na jejímÏ konci je království Kristovo.
Oproti tomu tradice adventního vûnce je pomûrnû mladá. Zaãala pfied 150 lety v sirotãinci na pfiedmûstí

Hamburku, kdyÏ vychovatel a teolog Johan Wichern povûsil nad vchod do sirotãince kolo se svíãkami na kaÏd˘
den Adventu.  Dûti pak vÏdy po ranní poboÏnosti zapálily jednu svíãku. Dole byla kasiãka na milodary. Zvyk se
rychle roz‰ífiil a pfienesl i do kostelÛ, ov‰em uÏ v dne‰ní podobû se ãtyfimi svícemi. Sv˘m poãátkem je to tedy
gesto pro chudé. A chudí se z nûho radují. Prostû a dÛstojnû. To je gesto chud˘ch. A to je zpfiítomnûlé
evangelium, neboÈ to je pfieci pfiedev‰ím pro chudé. Prost˘ a dÛstojn˘ - oproti ponûkud k˘ãovit˘m jesliãkám -
je i adventní vûnec.

Jan Kozlík - M‰eno u Mûlníka
***

Na poãátku stvofiil BÛh
nebe a zemi

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 ze 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.

Jan 1, 1-14
***

KdyÏ jsem letûl naposledy z Evropy do Kanady, tak se letadlo
na amsterodamském leti‰ti Schiphol nemohlo odlepit od
leti‰tní plochy. Nejprve chybûl nûjak˘ pasaÏér. Pak vyndávali
z letadla zavazadlo neletiv‰ího pasaÏéra. KdyÏ v‰e bylo
pfiipraveno ke startu, dvakrát poãítaã vypnul motory. Pfii
tfietím pokusu o start si pilot oddechl: „So far, so good!“ -
„Doposud dobré!“ Byl to jak˘si humor, kter˘ uklidÀuje nejen
posádku, ale hlavnû cestující. Nakonec jsme pozdû veãer
odstartovali a letûli jsme celou cestu z Amsterodamu do
Toronta za tmy, coÏ se málokdy stane. Vût‰inou se létá z
Evropy do Ameriky ve dne a opaãn˘m smûrem v noci. Byla
to neobvyklá zku‰enost, vidût mûsíc v okénku stále v jednom
bodû a pozorovat, jak se odráÏí dole v oceánu. âlovûk není na
to ani pfiipraven a neví, jak se má chovat. Má b˘t vzhÛru anebo
má spát? KdyÏ má rozsvíceno, ru‰í ostatní pasaÏéry; kdyÏ ale
bude spát, pfiijede do veãerního mûsta ponûkud rozespal˘... V
Torontu byla z toho zmatku unavená i profesionální  posádka.
Leti‰tû bylo skoro prázdné. I kdyÏ se nejednalo o nijak
dramatickou událost, byli i celníci mírní, leti‰tní hala byla
prázdná, a odpovûì vût‰iny znám˘ch: „Hlavnû, Ïe v‰e dobfie
dopadlo!“
Na ‰tûstí jsem mûl s sebou knihu Bene‰-Vaìura Pradûjiny,
kterou jsem koupil v Kalichu pro Edmunda Bauera. A tam se
pojednává o vzniku svûta. Autofii se pfiiklánûjí k tomu pochopit
zvûst vzniku svûta v dobovém kontextu. Autor první knihy
MojÏí‰ovi nemá na mysli ãasovou posloupnost, ale dÛleÏitost
tohoto aktu. Místo slovo „na poãátku“ navrhují autofii knihy
pouÏívat jiÏ zmínûné slovo „hlavnû“.
„Hlavnû stvofiil BÛh nebe a zemi!“
A pak nastává vyjmenovávání jednotliv˘ch fází a co je na této
zemi dÛleÏité. A ta dÛleÏitost se s pfiib˘vajícím ãasem zvy‰uje,
stává se to „hlavnûj‰í“ - dÛleÏitûj‰í. Zajímavé je rovnûÏ

Pokračování na str. 4

Sandro Botticelli: Madona

Veselé Vánoce
a v‰e dobré v roce 2011
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

Canada

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.

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: NejbliÏsí
bohosluÏby budou oznámeny - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: 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.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
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.  NejbliÏ‰í bohosluÏby:  12. 12. v 13
hod., 17. 12. v 17 hod., 24.12 v 16:30.
Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 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:
18. prosince 2010 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18. prosince 2010 v
17:00
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. prosince 2010 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou 26.12. 2010 o 17 hodinû.

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.

10. 12. (pá) 19:30
Nokturna v restuaraci Praha

J. Grossman za doprovou trumpety
***

11.12. (so)
Dûtská vánoãní besídka s filmy

Hala kostela sv. Václava
***

12.12. (ne) 11:00
Tradiãní vánoãní bazar na

Masaryktownu
***

16.12. (ãt) 18:30
Appreciation Night

Czech Tourism
1500-2 Bloor St. W.

***
19.12. (ne) 14:00

Otvorte srdcia dokoran
Hudobno poetické skvosty

Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

***
31.12. (pá) 18:00

JK Production - Silvester 2010
Restaurácia Cherry Hill

 680 Silver Creek Blvd.  - Mississauga
***

31.12. (pá) 18:30
Silvestr s Martinem Hrdinkou

Ramada Inn - London

2011
8.1. (so)
Potluck

Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava

***
15.1.(so)

·ibfiinky - Ma‰karní bál
Sokol Toronto

Hala kostela sv. Václava
***

22.1 (so)
Akce na podporu televize Slovensk˘ svet
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mississauga

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

6.2. (ne)
Dûtské ·ibfiinky

Zábava pro dûti- Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava

***
19. 2. (so)

Ples farnosti sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

***
26.2.(so)

Zimní sokolské hry
Sokol Toronto

***
27.2. (ne) 17:00

Kaprálové kvarteto
Nokturna v mûstû

Hala kostela sv. Václava
***

6.3.(ne)
V˘roãní schÛze Sokola

***
27.3. (ne) 17:00

Peter Stol - klarinet
Nokturna v mûstû

Hala kostela sv. Václava
***

10.4. (ne)
Oslavy 100 let trvání Sokola v Kanadû

***
28. 5. (so)

Dûtské gymnastické závody
Sokol Toronto

***
5.6. (ne)

V˘let s dûtmi- Sokol Toronto
***

25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den

Masaryktown - Scarborough
***

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

âeská centrála cestovního ruchu
zaji‰Èuje propagaci a

marketing âeské republiky jako atraktivní turistické destinace

 na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte CzechTourism Kanada:

2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2

Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991

E-mail: info-ca@czechtourism.com   www.CzechTourism.com



3December 9, 2010 Canada

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

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.

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
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:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.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

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

Financial

1 CDN $ 17,69 Kã
1 EURO 24,67 Kã
1 US $ 17,94 Kã
âNB - 22. 11. 2010

Kursovní lístek
100 Kã 5,61 CDN $
1 CDN $ 17,83 Kã
1 EUR 1,39 CDN $
1 CND $ 0,72 EURO
1 US $ 1,02 CDN $
1 CND $ 0,98 US $

Universal Currency Converter - 22. 11. 2010

19 otevfien˘ch ateliérÛ
art building

401 Richmond
(Spadina),Toronto

obrazy, fotografie

Jifií Tomí‰ka
Aurora King
Pavla Quinn

studio #436, ãtvrté patro
pátek 10.prosince 2010, 18-22
sobota 11.prosince 2010, 12-18

Vánoãní bohosluÏby
28.  l i s topadu se  kona ly  poprvé
bohos luÏby  âeskoslovenského
baptistického sboru v Evangelickém
kostele sv. Pavla na 1424 Davenport
Rd. v Torontu. Pfií‰tí bohosluÏby budou
na tomto místû aÏ 23. ledna 2011 o
17:30.
¤ímsko-katol ické bohosluÏby mimo
Toronto jsou oznámeny na stranû 2.
Vánoãní bohosluÏby v kostele sv.
Václava (496 Gladstone Ave.) se budou
konat  tak to :  24 .12.  -  · tûdr˘  den
(pÛlnoãní se zpûvem koled) ve 22 hodin.
25. 12. - Hod BoÏí vánoãní (se zpûvem
koled v 10:30. 26. 12. Svátek sv. rodiny
a sv. ·tûpána v 10:30. Ve stejn˘ den se
konají také bohosluÏby ve Vinelandu v
17 hodin. Na Silvestra 31. 12. jsou
BohosluÏby v 19 hodin. Vítání Nového
roku je 1. ledna 2011 ve 12 hodin a 2.
ledna jsou bohosluÏby jako kaÏdou
nedûli v 10:30.
Informace o slovensk˘ch katolick˘ch
bohosluÏbách zatím nebyly k dispozici
musíte se informovat na telefonních
ãíslech, která naleznete na str. 2.
BohosluÏby v evangelickém kostele
svatého Pavla (1424 Davenport Rd.)
budou v tûchto dnech: 24. 12. - ·tûdr˘
den v 18 hodin. 25. 12. - Narození Pánû
v 10:45 (VP), 26. 12. - Druh˘ svátek
vánoãní v 10:45. Následuje vystoupení
Collegia Musica. 31.12. - Star˘ rok o 18
hodinû. 1. 1. - Nov˘ rok v 10:45 (VP).
Program v evangelickém kostele sv.
Luká‰e (3200 Bayview Ave.) 12. 12. -
Adventní sluÏby ve 13 hodin. Pátek 17.
12. - Adventní veãírek v 17 hodin. Na
·tûdr˘ veãer jsou pak bohosluÏby o
16:30.

***

Podûkování panu Pichlíkovi
Bûhem odpoledne 21. listopadu 2010 v
Hale kostela sv. Václava se krajanská
obec rozlouãila s Jifiím Pichlíkem. Velmi
hezká byla obzvlá‰tû vzpomínka jeho
vnuãky Helenky. Na jednu vûc jsem v‰ak
nû jak  zapomnû l .  Ch tû l  j sem mu
podûkovat  za  to ,  Ïe  Prague-De l i
podporovalo krajanské organizace a
krajansk˘ tisk. Tak bych chtûl touto
cestou svoji chybu napravit. Jifií Pichlík
zemfiel 4. listopadu 2010 ve vûku 93. let.

***

Za Miroslavem Or‰ov˘m
Z mûsteãka La Sarré v Quebeku pfii‰la
smutná zpráva, Ïe 30. fiíjna 2010 zemfiel
dr. Miroslav Or‰ov˘. KdyÏ jsme pfii‰li v
roce 1980 do Kanady, pfii‰el s manÏelkou
Vûrou a dvûmi dûtmi i veterináfi Mirek.
Chodili s námi v Ottawû do ‰koly. Mirek
v‰ak Umûl francouzsky, protoÏe pÛsobil
pfied tím del‰í dobu v AlÏíru. Proto se
rozhodl i pro francouzsky mluvící oblast
Kanady. Vybudoval si v mûsteãku La
Sarré praxi a i kdyÏ jsme se od té doby
nevidûli, obãas jsme si telefonovali. Jeho
úmrtí mne zaskoãilo. Pofiád jsem si fiíkal,
Ïe se nûkdy musím za ním podívat.
PromiÀ Mirku, nûjak jsem to zkrátka
nestaãil.

***

Jozef Gabánek: Vánoce ve VAncouveru
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E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

poãítání dnÛ. Jakoby v‰e zaãínalo nult˘m
dnem, tak jako kdyÏ zaãal vycházet Satellite,
tak mûl nejprve nulté vydání. (Pfiesnûji fieãeno,
dovolil jsem si takov˘ mal˘ Ïert udûlat nejprve
minus druhé, pak minus prvé, pak nulté ãíslo
a pak se teprve odstartovalo na ostro.)
Kdyby se jednalo pouze o první kapitolu
Bible neboli První knihy MojÏí‰ovy ãili
Genese, pak by to v‰e skonãilo u stvofiení
ãlovûka. âlovûk je skuteãnû tím
nejdÛleÏitûj‰ím stvofiením na této zemi.
MÛÏeme mít sympatie s ochránci pfiírody, s
Brigitte Bardot, která se stará o zvífiata, s
rÛzn˘mi zelen˘mi aktivisty, s Vladimírem
Putinem, kter˘ pfiedsedal tygfiímu summitu,
jak zachránit sibifiskou ‰elmu. Pro jistotu jsem
si chtûl tuto zprávu ovûfiit a tak jsem se podíval
na internet.
Hned pod ãlánkem o Tygfiím summitu je jin˘
z roku 2008, jak Putin skolil tygra. ¤ekl jsem
si: „…a hle pokrytec jeden!“ Na ‰tûstí to bylo
jen uspávacím projektilem a tak jsem musel
uznat, Ïe i rusk˘ premiér dûlá nûco dobfie a
urãitû lépe neÏ jeho straniãtí pfiedchÛdci, ktefií
mûli lov tygrÛ jako svéráznou kratochvíli.
Pfiesto chtûl pisatel jasnû fiíci: Hlavní je ãlovûk
- lidská bytost. Podle biblického poãítání se
tedy jedná o den ‰est˘, kter˘m se také konãí
první kapitola Bible.
Nutno fiíci, Ïe rozdûlení na kapitoly a ver‰e je
pozdûj‰ího data a kdyby se jednalo o mne, dal
bych dûlení mezi první a druhou kapitolou aÏ
za tfietí ver‰ druhé kapitoly.
BÛh sedmého dne odpoãinul. Odpoãinutí je
tedy stejnû dÛleÏité jako ‰est dnÛ pfiedchozích.
Ne-li je‰tû dÛleÏitûj‰í. Pokud by nebyl ãas na
odpoãinutí, pak ta pfiedchozí dfiina se
stvofiením je zbyteãná. âlovûk má mít ãas na
obecenství s Bohem.
¤eãeno civilním jazykem. âlovûk pfiestává
b˘t ãlovûkem pokud si na duchovní hodnoty
neudûlá ãas.
Absurdnû to vyjádfiil Jean-Luc Godard ve
svém snímku Alphaville z roku 1965. âlovûk
pfiestává b˘t ãlovûkem, kdyÏ ztrácí du‰i. Ve
filmu, kter˘ se odehrává na jiné planetû jsou
lidé napojeni na centrální poãítaã. Agent
Lemmy Caution se snaÏí alespoÀ jednu bytost
zachránit i za cenu násilí.

V roce 1965 to byla jakási fantazie. Dnes, kdy
sedím kolikrát v kinû nebo na hokeji a vidím,
jak bûhem pfiedstavení diváci pohlédnou na
svoje black-berry, blue-berry ãi i-pody a
odevzdají tak svoji daÀ novému bohu, stále
více chápu Godardova hrdinu, kter˘ se proti
tomuto svûtu brání.
Není ãas na odpoãinutí, není ãas na obecenství
s Bohem. âastokrát se v poslední dobû
diskutuje o penzijní reformû. âlovûk by, pokud
má to ‰tûstí a doÏije se toho vûku, mûl mít ãas
a právo, aby tento svÛj Ïivot zreflektoval a
zamyslel se nad ním, pokud má je‰tû dostatek
sil. I jeho Ïivot by mûl mít ten sedm˘ den.
Nejde o to, jestli má podle sv˘ch zásluh na to
nárok, ale jde o pfiirozené právo ãlovûka. I zde
platí to, co je hlavní, co je dÛleÏité. Nejen
odvést urãitou práci na této zemi, ale mít ãas
toto své dílo zreflektovat. Zamyslet se nad
ním.
âtvrtá nedûle pfied Vánocemi je naz˘vána
první nedûlí advetní. Jedná se tedy o poãátek
nového církevního roku. Pro nás, v
âeskoslovenském baptistickém sboru, je to
také poãátek nûãeho nového. Poprvé se
scházíme zde na pÛdû kostela svatého Pavla.
A jsme vdûãní za to, Ïe tuto moÏnost máme.
Tato skuteãnost by nás mûla vést k pokofie.
Nepodafiilo se nám udrÏet místo, kde bychom
se scházeli. Nepodafiilo se nám udrÏet
pravidelnost nedûlních shromáÏdûní.
Jak jsme si fiekli v úvodu, slovo poãátek se
v‰ak mÛÏe nahradit tím, co je hlavní a co je
podstatné. Je teì na nás, abychom to, co je
podstatné hledali a doufali, Ïe BÛh dá tomuto
spoleãenství smysl.
Je tu tedy poãátek nebo-li stvofiení svûta,
poãátek církevního roku, poãátek na‰eho
nového spoleãenství a je tu také prolog z
Janova evangelia: Na poãátku bylo slovo…
A co kdybychom i tentokrát zkusili slova Na
poãátku nahradit slovy hlavní, podstatné,
nejdÛleÏitûj‰í…
Pak dostaneme: NejdÛleÏitûj‰í je slovo a to
slovo bylo u Boha. A to slovo byl BÛh. Jedná
se tedy o slib - zaslíbení.
A nyní, kdyÏ vynecháme ãasovou
posloupnost, musíme se ptát, co je
nejdÛleÏitûj‰í na evangeliu. Podobnû jako u
stvofiení je to sedm˘ den, tak v evangeliu je to
vzkfií‰ení.
MÛÏeme sly‰et mnohé teorie o tom, jak lze
dojít rÛzn˘mi cestami ke spasení ãi vzkfií‰ení.

Obãas se tyto teorie i hezky poslouchají a
nejsou v‰echny tak pfiiblblé jako televizní
reklamy, které nás obzvlá‰tû v dobû adventu
obklopují na kaÏdém kroku. Nikde není
fieãeno, Ïe pouze my máme pravdu.
Následování Krista spoãívá v obûti pro druhé
a klam je v tom, kdyÏ si myslíme, Ïe se této
obûti mÛÏeme vyhnout nebo Ïe tato cesta je
urãena pouze nám.
MÛj pfiítel, Jan Kozlík, kter˘ káÏe jednou
mûsíãnû ve M‰enû u Mûlníka, dokládá ve
svém záfiijovém kázání, Ïe Ïena Kananejská
svou vírou zmûnila JeÏí‰Ûv pÛvodní zámûr
zab˘vat se pouze Izraelem. JeÏí‰ nemá tedy
na zaãátku pevné dogmatické schéma. Není
zde tedy jakási nemûnitelnost, ãastokrát
vyÏadovaná dogmatick˘mi fundamentalisty,
ale dynamická víra.
Dostávám ãastokrát rÛzná varování a
upozornûní, jaké nebezpeãí hrozí na‰í
„kfiesÈanské civlizaci“ obzvlá‰tû od islámu.
Neobávám se toho, pokud budeme mít co
nabídnout, pak nám toto nebezpeãí nehrozí.
Pokud nebudeme a nahradíme evangelium
k˘ãem komerce, ãi silou zbraní, tak snad ani
nemá cenu tuto civilizaci zachraÀovat. A
moÏná jako u té pohanské Ïeny nalezne
evangelium pochopení nûkde jinde.
Co je tedy hlavní? Cesta ke vzkfií‰ení vede
pfies utrpení kfiíÏe. Jedno nelze od druhého
oddûlit. Nelze oddûlit krásu od o‰klivosti, jak
zpívá Karel Kryl, radost od bolesti, Ïivot od
smrti, kfiíÏ od vzkfií‰ení. V‰echny tyto pokusy
získat jedno bez druhého jsou pohanstvím.
Podobnû jako nelze oddûlit kfiíÏ od vzkfií‰ení,
nelze oddûlit JeÏí‰ovo uãení, obzvlá‰tû Kázání
na hofie, od jeho ukfiiÏování. Jedná se o to,
abychom to, co tvrdíme i existenciálnû ruãili.
Advent je také znakem pfiíchodu Vánoc. Pfies
ve‰kerou k˘ãovitost vánoãních stromeãkÛ,
jesliãek, svût˘lek v ulici a koled v obchodních
domech, je to období, kdy nûco oãekáváme.
Nûkdy se na‰e oãekávání naplní více, jindy
ménû, ale dÛleÏité je uvûdomit si - tak jak to
vysvûtlovali pfii stvofiení svûta dva teologové
a jak jsem se to snaÏil pfietlumoãit ãi
interpretovat i já - to, co je hlavní a co je
dÛleÏité.
A to dÛleÏité je, Ïe je zde pro tento svût, slovy
apo‰tola Pavla, stále víra, nadûje a láska.

Ale‰ Bfiezina
Kázání v âs. bapt. sboru dne 28. 11.2010

***

Na poãátku stvofiil BÛh
nebe a zemi

Pokračování ze str. 1

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00

Tel.: 416/689-9889
E-mail: info@slovakhouse.org

www.solvakhouse.org

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

1. 12. 2010 v 3:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

13. 1. 2011

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme!
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Hezké vánoce a PF 2011
pfieje
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Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!

Nynína‰e sluÏby smûfiují
nejen do v˘chodní Evropy,

ale do celého svût!

Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor

spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm

a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

Koncert na pamûÈ Patri‰ky ze Slaného
V nedûli 28. listopadu 2010 dr. Milo‰ Krajn˘
do leto‰ní série sv˘ch Nocturnes in the
City zafiadil koncert, sponzorovan˘
pozÛstalostí a rodinou Patri‰ky ze
Slaného, Vlasty Scheybalové, rozené
Provazníkové. O Vlastû vy‰el jak v
Satellitu, tak v CzechFolks ãlánek pfied
nûkolika mûsíci. A tak dnes jenom nûkolik
dat: narodila se v r. 1928 ve Slaném a tam
také v r. 2009 zemfiela. Strávila se sv˘m
manÏelem Franti‰kem a synem stejného
jména fiadu let v Torontu. Dnes v‰ichni spí
v rodinné hrobce na kouzelném hfibitÛvku
v ontarijském Boltonu. Osud - na pohled -
ne nepodobn˘ osudu mnoha ãesk˘ch ãi
slovensk˘ch rodin. AÏ na to, Ïe Ïivot
Scheybalovy rodiny byl tragicky
pfiedznamenán. A také proto, Ïe Vlasta
po sobû zanechala nezvykle hlubokou
stopu.
Jednak napsala kouzelnou knihu (své
pfiítelkyni, Milenû Îofkové, o ní fiekla, Ïe to
bylo to nejlep‰í, co v Ïivotû udûlala)
vzpomínek na dûtství, Patri‰ka ze Slaného
aneb âert si pfiece nûkdy schrupnul (vy‰la
v nakladatelství Atelier IM v Luhaãovicích,
kde také nedávno vy‰la jedineãná
sokolská kronika Jana Waldaufa pod
pfieskromn˘m titulem Malé dûjiny velké
my‰lenky). A také proto, Ïe jak za svého
Ïivota, tak ve své poslední vÛli bohatû
pamatovala na úãely a instituce v âeské
republice, ale hlavnû v Torontu. V âeské
republice to byl pfiedev‰ím dar Zoologické
zahradû v Praze. V Torontu je‰tû za svého
Ïivota zaloÏila v Robarts Library (University
of Toronto) oddûlení ve jménu svého syna,
Franka Josefa Scheybala, shromaÏìující
knihy o âeskoslovensku a âeské republice
vydané kdekoliv, která uÏ má pfies 20 000
v˘tiskÛ. (Koncertu 28. listopadu se
zúãastnilo nûkolik zástupcÛ Robarts
Library, vãetnû Chief Librarian Carole
Moore).
Poslední vÛlí a dovûtky (interpretovan˘mi
v úmluvû mezi dûdici, pfiipravené
advokátní kanceláfií, specializující se na
tento obor práva), vedle fiady men‰ích
darÛ (mezi nimi i Masarykovu ústavu a
kostelu sv. Václava), Vlasta Scheybalová
pamatovala vût‰ími ãástkami na tyto
organizace: Appleby College Foundation;
St. Ann’s Roman Catholic Church; the
Heart  and Stroke Foundation of Ontario;
the Schizophrenia Society of Ontario;
Covenant House; the Canadian National
Institute for the Blind, Southlake Regional
Health Centre Newmarket; Toronto
General & Western Hospital Foundation;
the Princess Margaret Hospital
Foundation; Holy Family Roman Catholic
Church, Bolton, Ontario; Laurel Hill
Cemetery, Bolton, Ontario; Mount Carmel
Spiritual Centre, Niagara Falls, Ontario;
Ontario Nature; Plan Canada;
Missionaries of Charity; World Wildlife
Fund Canada; Robarts Library (the legacy
to be used for the Frank J. Scheybal
Czech Collection). Tato úmluva musí b˘t
schválena nejen dûdici, ale také soudem.
Vskutku viditelná stopa. Îena, která ji po
sobû zanechává, málem nepfieÏila dûtství.
V ranném mládí (jak uÏ jsme se zmínili v
pfiede‰lém ãlánku, ale ta episoda je tak
rozko‰ná, Ïe stojí za opakování)
onemocnûla zá‰krtem a málem umfiela.
Ale nevzdala se. “Nevzdala jsem se,”
za‰eptám si. “Ani tenkrát. Ani teì. Dobrá
kmotfiiãka mi to fiekla správnû. ‘Narodila
jsi se jako ‰Èastná holka’ ...Brzy budu
zpátky se v‰emi, které mám ráda. Zase
budu hladit zvífiátka, vonût ke kytiãkám,
bûhat lesem a d˘chat pryskyfiici. Zase
zaãnu cviãit v Sokole, uãit se ve ‰kole a

bruslit ãím dál tím líp. âeká na mne stra‰nû
moc krásy, uãení a radosti.  Ale napfied se
na to na v‰echno musím pofiádnû vyspat.”
Nezaãalo to dobfie. Mojí vinou. V den
koncertu jsem mûl b˘t pfied vchodem do
kostela v 16:30 (mûl jsem na starosti víc
neÏ tfiicet lístkÛ) a dobelhal jsem se tam
chvíli pfied pátou. DÛvod: stafiecká
liknavost a neutû‰en˘ stav torontské
dopravy. ShromáÏdûn˘ zástup byl
pfiipraven mû zlynãovat. Na‰tûstí od svého
úmyslu opustil. Moc se omlouvám.
Koncert, v nûmÏ vystoupili pfiední ãesk˘
pianista Boris Krajn˘ a varhanice Dagmar
Kopecká, jeÏ pfied lety sklízela potlesk na
PraÏském jaru, byl uveden dr. Krajn˘m a
Ïivotopisnou skicou Vlastina Ïivota, kterou
pfiednesla Josífka Tichá. Vlastní koncert
zahájil Boris Krajn˘, kter˘ se proslavil
snad pfiedev‰ím svojí interpretací díla
Mozartova a Chopinova, skladbou
Johanna Sebastiana Bacha, Lieber Jesu,
wir sind hier... Dagmar Kopecká, která
byla ve v˘bûru skladeb (ale rozhodnû ne
v superlativním pfiednesu skladeb, které
zvolila), omezena kvalitou varhan, zvolila
Fantasia in G minor Jana Kfititele Kuchafie
a skladbu Cantilene and Prelude Gabriela
Pierneho. Boris Krajn˘ první polovinu
koncertu uzavfiel Vlastin˘mi oblíben˘mi
klasick˘mi melodiemi, které podle reakce
posluchaãÛ byly oblíben˘mi klasick˘mi
melodiemi i vût‰iny z nich. Mne nejvíc
(jako vÏdycky) chytila za srdce rozmarnû
posmutnûlá Humoreska.  V druhé polovinû
koncertu jsme sly‰eli Borise Krajného v
‰esti skladbách od ãtyfi rÛzn˘ch skladatelÛ:
v Beethovenovû Sonátû in C minor, op.13,
Patetique (nemyslím, Ïe jsem ji nûkdy
sly‰el hrát lépe); v Chopinovû Baladû in A
flat major,op.47, a Polonaise in A major,
op.53; ve dvou Smetanov˘ch polkách,
Polka in A minor a Polka in F major; a v
Toccatû Klementa Slavického. A ukázal
se mistrem v‰ech. Tento koncert - stejnû
jako Krajného loÀsk˘ koncert s Felixem
Slováãkem - je, alespoÀ pro mne,  zajímav˘
spojením nástrojÛ: letos to byl klavír a
varhany.  Podle ohlasu posluchaãÛ (vãetnû
skupiny z Torontské univerzity) to byl
koncert, na kter˘ budeme dlouho
vzpomínat. Snad i proto - ale to se mi asi
zdálo - Ïe v atmosféfie veãera zaznívalo
echo tragického, ale i vítûzného Ïivota
Vlasty Scheybalové a její rodiny.

Pofiad veãera byl filmován torontskou
filmovou skupinou Markéty Re‰ovské (s
kameramanem Igorem Re‰ovsk˘m). Tato
skupina v pondûlí po koncertû filmovala v
knihovnû Torontské univerzity, Robarts
Library, rozhovor s vedoucí knihovny
Carole Moore, o Vlastû Scheybalové a
sekci knihovny, nesoucí jméno Vlastina
syna a nav‰tívila i seminární síÀ na
nejvy‰‰ím poschodí knihovny, rovnûÏ

nazvané po Franku Josefu Scheybalovi,
kde je umístûna fotografie Vlasty
Scheybalové, nem˘lím-li se s  prezidentem
Václavem Klausem, kter˘ knihovnu F. J.
Scheybala symbolicky otevfiel. Patri‰ka
ze Slaného cestovala daleko ze svého
rodného mûsta. A neztratila se.

 Josef âermák
***
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Dûlal jsem jitrnice
ToÏ (to slovo jsem si zamiloval, protoÏe ho
hodnû uÏíval zakladatel státu, kter˘ (ani
zakladatel ani stát)  uÏ - bohuÏel - není
mezi Ïiv˘mi). PotûÏkejte si to slovo na
jazyku: ucítíte jeho hutnost, jeho závaÏnost,
jeho uÏiteãnost, jeho sobûstaãnost.
¤eknete “ToÏ” a vlastnû uÏ nic jiného fiíkat
nemusíte. Ale aby tomu tak bylo, musíte
b˘t moÏná Masarykem (Masaryk to vÛbec
s krátk˘mi slovy umûl: pamatujete se na tu
scénu v âapkov˘ch hovorech s TGM?
Nemám tu kníÏku pfied sebou a v tom
chaosu, ve kterém Ïiju, by mi trvalo asi tak
mûsíc, abych ji na‰el a tak se musím
spolehnout na svoji pamûÈ a v‰ichni víme,
jak  to s na‰í pamûtí po pûtaosmdesátce
vypadá. TGM a âapek sedûli v   lánském
parku v bfiezové besídce. Mlãeli. Byl
nádhern˘ podzimní (myslím, Ïe podzimní)
den. KdyÏ uÏ mlãeli hodnou chvíli, Masaryk
rukou ukázal pfied sebe a fiekl jediné slovo:
“To” a tím jedin˘m slovem - je‰tû o hlásku
krat‰ím neÏ “toÏ” - pro âapka objal v‰echnu
krásu toho okamÏiku.
To jsem se zase zatoulal. Ale to se mi

stává: zaãnu v Torontu, mám namífieno do
Oakvillu, ale kdyÏ tam dojdu, jsem v
Calgary...
ToÏ jitrnice. Podle titulku by se zdálo, Ïe

jsem ty jitrnice udûlal já. A to by nebylo
docela pravda. Ona by to vlastnû vÛbec
pravda nebyla. Já jen tak... Ale od zaãátku.
Pár krokÛ na sever od Davenport Road, a
o pár  krokÛ víc na západ od ulice Dufferin,
je kostel sv. Pavla, pln˘m jménem
Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburského vyznania sv. Pavla, v nûmÏ
Ïije (a pracuje) Rev. Ladislav Kozák se
svojí chotí Katarinou a - kdyÏ je tady -
synem Lackem (kter˘ je právû v Oxfordu a
je váÏné nebezpeãí, Ïe chudák skonãí s
vûdeck˘m doktorátem. A v tom kostele se
dûjí podivné vûci. KaÏd˘ rok poãínaje
polovinou listopadu  se v spoleãenském
sále kostela (normálnû se tam konají
spoleãenské a kulturní d˘chánky - to jsem
rád, Ïe si na mne to slovo vzpomnûlo, moc
se mi líbí) za tmav˘ch veãerÛ scházejí muÏi
a Ïeny k tajemné ãinnosti, která se nûkdy
roz‰ífií i k pastorovû rezidenci a garáÏi.

Jsou dny, kdy se z komínu valí tûÏk˘ d˘m
a cel˘ kostelní objekt vydechuje uzeninovou
vÛni. Podivné místo... A letos, t˘den pfied
koncem mûsíce listopadu, mû pastor Kozák
pozval, abych k nim veãer pfii‰el. S
pastorem Kozákem a mnou je to tak:
nesouhlasíme spolu skoro v niãem (snad

plechovou nádobou, z níÏ vycházel voÀav˘
koufi. MuÏi, v‰ichni zfiejmû hrdinové
dobrovolné práce i kdyÏ jasnû odborníci na
slovo vzatí, vysypali obsah nádoby (r˘Ïi)
na stÛl  nejblíÏe kuchynû a hned dorazili jiní
muÏové s dfievûn˘mi i jin˘mi (myslím)
lopatiãkami a zaãali r˘Ïi rozhrnovat. A  pak
pfii‰el zfiejmû hlavní kouzelník (a já si zaãal
pfiedstavovat, Ïe jsem ve filmu o Potterovi)
s jinou velkou kisnou a tam mûl spoustu
sáãkÛ, z nichÏ vyná‰el v hrstech v‰elijaká
vzácná kofiení, která po hromadû na stole
rozhazoval tak dokonale, Ïe se alespoÀ
prá‰eãek kofiení dostal na kaÏdé z milionÛ
zrneãek r˘Ïe.  A pfiicházeli dal‰í zruãní
muÏové s dal‰ími koufiícími nádobami a
vrchní kouzelník napájel hromadu na stole
v‰elijak˘mi lektvary a muÏi s lopatkami a
pak i vydrhnut˘ma rukama zaãali míchat
stále bohat‰í materiál na stole. Dlouhou
dobu jsem stál s otevfienou pusou
(alternativní název pro tento otvor by se tu
hodil líp), pak do mne nûco vjelo a já se
sám pasoval za ãlena hrdinné skupiny
kolem stolu a rukama (vydrhnut˘ma) zaãal
prohrabovat a pfiehrabovat a posouvat ty
záhadné materiály na stole s takovou vá‰ní,
Ïe ani jediné r˘Ïové zrníãko nezÛstalo
nedotãeno. Potom pfii‰ly dva dal‰í  pracovní
útvary nesoucí dûla. Na kaÏdé stranû stolu
umístili jedno dûlo, z dûla vytáhli velkou
prázdnou patronu, kterou aÏ na okraj
naplnili zpracovanou r˘Ïí, na hlaveÀ
nasadili stovky metrÛ dlouhé stfievo (nebo
nûco podobného), jeden z hrdinÛ nûãím na
dûlu toãil, z hlavnû vycházela  r˘Ïe rovnou
do stfieva. Vedle hlavnû stál zfiejmû
mimofiádnû vy‰kolen˘ pracovník a jak
stfievo procházelo jeho rukou, kaÏd˘ch 13
cm (pfiibliÏnû) stfievem podivnû zatoãil,
takÏe z jeho ruky stfievo pokraãovalo uÏ ve
formû jitrniãek, i kdyÏ je‰tû spojen˘ch. Pak
se tento v˘robek odnesl do kuchynû, hodil
do kotle nebo hrnce a znovu uvafiil. Dal‰í
dÛleÏit˘ krok v tomto neskonale
komplikovaném procesu: muÏi a Ïeny,
zfiejmû trénovaní v bûhu s pfiekáÏkami i v
bûhu ‰tafetovém z kuchynû vyná‰eli lavory
plné dosud neoddûlen˘ch jitrnic. Lavory
poloÏili na konci dlouh˘ch stolÛ, kde uÏ na
nû ãekali jiní odborní pracovníci s
krvelaãn˘mi noÏi a jakmile se lavor s
jitrnicemi pfied nimi objevil, kaÏd˘ se zmocnil
klubka jitrnic a citlivû pouÏit˘mi krvelaãn˘mi
noÏi pfiefiezávali pupeãní ‰ÀÛru mezi
jitrniãkami. Mojí partnerkou byla zvlá‰È
slavná operátorka, sama paní Margita
SadloÀová, jejíÏ kaÏd˘ pohyb jsem
úzkostlivû napodobil. Ale byla ke mnû
hodná, ani jednou mi nedala pohlavek.
Mohl bych o tomto jedineãném
dobrodruÏství psát je‰tû dva dny, ale jak
fiíkávali lidé skoro stejnû moudfií jako já: v
nejlep‰ím pfiestat!
Ale ne dfiív, neÏ se s Vámi podûlím o

informaci, nadmíru pertinentní: Kdo byli
hlavní herci v tomto pov˘tce slovenském
dramatu? Starosta bazaru, Michal Pavlis;
predseda církevneho sboru, Jan
Petkovsky; podpredseda: Jan Malinãik;
majstr  mäsiar, Daniel Lovas; hlavná
kuchárka RuÏena Lovasová. Pracoval tam
kdekdo: v‰iml jsem si Anny HloÏanové,
Viery Petkovske, Jaroslavy Malinãikové,
Margity SadloÀové. Také Katariny
Kozákove a pastora Ladislava Kozáka.
Ale ti dva dûlají pofiád. Se v‰emi se mi
krásnû pracovalo. No a jaké jsou v˘sledky?
Vyrobili jsme kolem 1120 jaternic a na

klobásy bylo zpracováno 98O kg masa. A
ani nevím kolik ‰peku. V‰ecko jsem to
ochutnal. MÛj odborn˘ závûr: jde vesmûs o
v˘robky prvotfiídní kvality. V sobotu na
bazaru skoro v‰ecko prodali.

Josef âermák
***

aÏ na obdiv k Masarykovu âesko-
slovensku), ale jsme kamarádi. Dokonce
dobfií kamarádi. Tak jsem ‰el. Byl veãer,
poãasí pozdnû listopadové (ale ne mûkce,
bezvûtrnû melancholické, jak nûkteré
listopadové veãery b˘vají). Pfii‰el jsem ke
kostelu. Byl obklopen desítky aut. Ze dvefií
kostela vycházela pfiíjemná kuchyÀská
vÛnû. Se‰el jsem do kostelního podsvûtí a
pfied oãima se mi rozevfielo panorama
okamÏiku pokoje a míru: tu a tam dva nebo
tfii lidi v milém rozhovoru, za stolem sedûli
muÏi a Ïeny a pochutnávali si na ovaru a
‰peku, kter˘ zapíjeli vínem a obãas i
náprstkem slivovice, uvnitfi u ploten bdûlo
nûkolik dal‰ích, trochu unaven˘ch, ale
radostn˘ch tváfií. V ráji to nemÛÏe vypadat
‰Èastnûji.
ToÏ jitrnice na Davenport Road. V podstatû

velikánská zabijaãka. Vlastnû zpracovávání
plodÛ zabíjaãky. U sv. Pavla nikdo nezabíjel.
PonûvadÏ jsem kluk z chalupy, o tûch
zabíjaãkách nûco vím. Ráno pfii‰el fiezník,
nejdfiíve se sekyrou, v pozdûj‰ích letech s
bambitkou a jednomu pfiíslu‰níku praseãího
rodu pfiedãasnû ukonãil  pozemsk˘ pobyt.
PfiestoÏe vím, Ïe v moudr˘ch knihách je
psáno, Ïe ãlovûku bylo svûfieno panství
nad v‰ím Ïiv˘m i neÏiv˘m na této planetû,
nikdy jsem se docela nezbavil pocitu - i
kdyÏ nepfiímé - viny za smrt ãehokoliv
Ïivého v mém okolí (i s utrÏením kvûtu
mám potíÏe - pokud není utrÏen, aby
nûkomu dûlal radost). S v˘jimkou
mravencÛ, kdyÏ mi lezou, kam nemají. Ale
pfiesto, Ïe mám tenhle u‰lechtil˘ pocit,
nevadí mi to, abych maso s chutí nejedl.
Prostû pokrytectví. Jedinou omluvu
nacházím v tom, Ïe nejsem sám. Je‰tû
vût‰ím pokrytcem v tomto smûru byl jeden
z m˘ch nejvût‰ích idolÛ, Winston Churchill.
Po jedné z vojensk˘ch poráÏek byl svojí
konzervativní stranou vystrãen za dvefie.
Koupil si rezidenci Chartwell Manor, kde Ïil
aÏ do smrti. Tam maloval, zedniãil, choval
kachny, husy a slepice, udûlal si rybníãek,
kde pûstoval kapry a psal svá nesmrtelná
díla. Mezi tou drÛbeÏí byl houser, kterého
Churchill povaÏoval za svého kamaráda.
AÏ pfii‰el den (a teì zaãínám, z lenosti,
opisovat ze své kníÏky Winston Churchill -
Nástin Ïivota: “AÏ  pfii‰el den, kdy paní
Churchillová usoudila, Ïe houserovo místo
je na pekáãi. V ten den, kdyÏ nic netu‰ící
Churchill usedl ke stolu, jeho paní pfiinesla
na tácu housera s Ïádostí, aby ho Churchill
rozkrájel. Zdrcen˘ Churchill odmítl: “Copak
mohu krájet svého dobrého kamaráda?”
To mu ov‰em nevadilo, aby dÛkladnou
porci svého kamaráda nesnûdl.”
ToÏ jitrnice v kostele sv. Pavla. Najednou

se z kuchynû vyfiítila skupina muÏÛ s velikou

J. Čermák a Jitrnice
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Z v˘stavy Standy Sedláka: GODS MUST BE CRAZY because WE ARE v The Local, 396
Ronceswalles

J.K Productions v spolupráci
s restaurací Cherry Hill

vás srdeãnû zvou na oslavu

Silvestra 2010.
do restaurace Cherry Hill 680 Silver Creek Blvd.

Mississauga
(severnû od kfiiÏovatky ulic Dundas a Cawthra).

31. prosince 2010 v 18.00 hod
 Jídelníãek: Buffet All you can eat  - pfiedkrm tfii  plné

veãefie, studené mísy zákusky. O pÛlnoci zelÀaãka.
Láhev vína pro dva a o pÛlnoci pfiípitek se ‰ampaÀsk˘m.
Hraje skupina Reflex - Janko Fusek a Zolo Lebo, JoÏko

Chlebniãan a Marka Rajná.
Rezervace: 905/812-5503.
 Cena lístku : 85 dolarÛ.

Novoroãní pozdrav z ãeského velvyslanectví
VáÏení pfiátelé,
V dobû blíÏící se vánoãní atmosféry a rodinn˘ch a pfiátelsk˘ch setkání se snad v‰ichni
snaÏíme najít si ãas na malé bilancování a ohlédnutí za na‰imi úspûchy a radostn˘mi
událostmi nebo se naopak pouãit z nepfiíli‰ vydafien˘ch momentÛ v na‰em soukromém
i pracovním Ïivotû. Proto bych se s vámi i já rád podûlil o malé zhodnocení uplynulého
období.
âeská republika proÏila velmi pestr˘ rok, bûhem nûjÏ jsme mûli moÏnost opût

rozhodovat  o politické reprezentaci na‰eho státu od místní po parlamentní úrovnû.
Bûhem voleb do Poslanecké snûmovny jste mûli moÏnost volit na zastupitelsk˘ch
úfiadech také vy, krajané Ïijící v zahraniãí. Velmi bych si pfiál, aby tuto pfiíleÏitost  - byÈ
v nûkter˘ch ohledech stále limitovanou, v budoucnu vyuÏívalo daleko více z vás vãetnû
mlad‰í generace.
DÛleÏit˘ch témat, které na‰e zemû v minulém roce fie‰ila a které se vzhledem ke své

komplexnosti budou objevovat i v následujících letech není málo, aÈ se jedná o
dÛsledky dlouhodobé ekonomické krize, hospodafiení státu nebo o pfiijetí dÛleÏit˘ch
reforem, které v˘znamnû ovlivÀují praktick˘ Ïivot nás v‰ech. Také v Kanadû jsme
proÏili velmi ãilé období ve v‰ech oblastech vzájemn˘ch vztahÛ a jedin˘ váÏn˘ problém
pfiedstavuje - bohuÏel - pfietrvávající vízov˘ reÏim. Vûfiím v‰ak, Ïe zapoãaté zmûny
doma i zde v Kanadû se budou ubírat správn˘m smûrem a vzájemnou spoluprací ná‰
v‰ech, obãanÛ âeské republiky, tomuto v˘voji napomÛÏeme.
VáÏení pfiátelé, dovolte mi, abych Vám v‰em jménem sv˘m i jménem celého

velvyslanectví âeské republiky v Ottawû popfiál klidné a pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ a hodnû zdraví a osobního ‰tûstí v novém roce 2011.

Ing. Karel Îebrakovsk˘
velvyslanec âR v Kanadû

V˘stavy

Obrázky Miro Mali‰e (na snímku) mÛÏete spatfiit do konce roku na Integrated Medicine Clinic (2921
Lakeshore Blvd. W) v Etobicoke. Jedná se, jak o star‰í vûci ze sedmdesát˘ch let, tak i o novûj‰í tvorbu.
Mali‰ si v nich pohrává, jak s pfiírodou, tak s podvûdomím ãlovûka. Jeho novûj‰í tvorba na rozdíl od
té star‰í vyniká pestrostí barev a jeho jablíãka jako by se více usmívala. Pfiijìte se podívat!

Veºvyslanec Slovenskej republiky v

Kanade

 Milan Kollár

a pracovníci veºvyslanectva

prajú v‰etk˘m ãitateºom Satelittu

spokojné a radostné preÏitie

 Vianoãn˘ch sviatkov v kruhu svojich najbliÏ‰ích

 ako i veºa ‰Èastia, zdravia a úspechov

v novom roku 2011.
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Sunny Shore's Dental

Pfiekladatelka Eva Mesticová
pfieje ãtenáfiÛm

Satellitu 1-416

krásné proÏití
vánoãních svátkÛ

a
‰Èastn˘ rok 2011.

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.

Julie Novotná pfieje sv˘m zákazníkÛm
krásné Vánoce a dobr˘ rok 2011

a zve na svÛj vánoãní  prodejní stánek v restauraci Praha
dne 12. 12. 2010.

Zahrada J. A. Komenského
a dal‰í ãeské památky v Berlínû

Za vlády HabsburkÛ v âechách a na Moravû, zejména pak v 16.-18.století, byl
vytváfien tlak na poddané, aby se stali katolíky, shodnû jako jejich panstvo.

Aby unikli pronásledování ze strana své vrchnosti se tudíÏ mnoho obyvatel
âeského království, zejména âesk˘ch bratfií  rozhodlo, Ïe svou zemi opustí, aby ve
své vífie mohli Ïít jinde.

Mikulá‰ Ludvík hrabû z Zinzendorfu (po matce byl potomkem krále Jifiího z
Podûbrad) jiÏ v roce 1722 v Horní LuÏici poskytl útoãi‰tû emigrantÛm z Moravy a
zaloÏil s nimi mûsteãko Ochranov.

Na pfiímluvu uvedeného hrabûte se prusk˘ král Bedfiich Vilém I. uvolil, Ïe do
Berlína a do jeho pfiedmûstí Rixdorfu pfiijme více neÏ 1000 emigrantÛ z âech. Prusko
bylo po tfiicetileté válce (1618 - 1648) vylidnûné a král potfieboval spolehlivé
pracovní síly, jimÏ za to slíbil poskytnout svobodu vyznání.

V ãeské vesnici v Rixdorfu na‰lo nov˘ domov 350 emigrantÛ z âech. Král jim
daroval 9 dvojdomkÛ pro 18 rodin. V pfiilehl˘ch stodolách byla dal‰í obydlí pro âechy
a jejich rodiny.

Král emigrantÛm na mnoho let poskytl dal‰í privilegia jako napfi. právo na vlastní
správu, vlastního ãeského rychtáfie, osvobodil je od vojenské sluÏby a od placení
daní. V roce 1737 tak v Rixdorfu u Berlína vznikla âeská vesnice.

Vût‰ina pfiíchozích âechÛ pocházela z v˘chodních âech, z okresu Ústí nad Orlicí.
JiÏ pfied listopadem 1989 se západoberlínskému mûstskému obvodu Neu-Kölln

(dne‰ní název pro nûkdej‰í Rixdorf) podafiilo uzavfiít druÏební smlouvu s mûstem
Ústí nad Orlicí. UváÏíme-li dnes, jak˘ prÛlom to znamenalo v tehdej‰í âSSR, ‰lo ze
strany potomkÛ dávn˘ch berlínsk˘ch âechÛ o opravdov˘ husarsk˘ kousek smûrem
k podpofie opûtovného nastolení svobody v zemi jejich dávn˘ch pfiedkÛ.

Mûsto Ústí nad Orlicí, mûstsk˘ obvod Neu-Kölln a Spoleãnost âeská vesnice v
Berlínû kaÏdoroãnû spoleãnû v Berlínû-Neu-Kölnu pofiádají dobroãinné a velmi
nav‰tûvované Vánoãní trhy v Rixdorfu, pfii nichÏ zní ãeské koledy a slavná Rybova
âeská m‰e vánoãní.

V památkovû chránûném domû v Rixdorfu, Kirchgasse ã.5, postaveném v roce
1753 jako âeská ‰kola a internát pro dûti âechÛ, ktefií pracovali v okolí Berlína, se
do roku 1909 nacházela ‰kola. Od roku 2005 je v nûm umístûno Muzeum âeské
vesnice.

Pruskému králi Bedfiichu Vilémovi I., jenÏ v Berlínû v 1. polovinû 18. století âechÛm
velkoryse poskytl útoãi‰tû, svobodu sm˘‰lení a klidn˘ Ïivot, potomci dávn˘ch
ãesk˘ch emigrantÛ v roce 1912 postavili pomník. Nikoliv náhodou jedna z postav na
pomníku nese v˘razné rysy J. A. Komenského. Ná‰ velk˘ uãenec se na sklonku
svého Ïivota zam˘‰lel pfiestûhovat do Berlína, ale k tomu jiÏ nedo‰lo. V Berlínû
posléze zemfiela jeho poslední Ïena a jeho vnuk se stal dvorním kazatelem
uvedeného pruského krále a - duchovním správcem âeské vesnice v Rixdorfu.

Poslední obyvatelé, ktefií v Rixdorfu je‰tû plynule ovládali ãe‰tinu, zemfieli za II.
svûtové války.

V roce 1987 vznikla my‰lenka zaloÏení Zahrady Komenského v Berlínû. Do
budoucí zahrady o v˘mûfie 7.086 m2 vláda âSR vûnovala sochu J. A. Komenského
v nadÏivotní velikosti. Tuto sochu slavnostnû odhalil Alexander Dubãek.

Zahradu v roce 1995 slavnostnû otevfieli praÏsk˘ primátor Jan Koukal a vládnoucí
starosta Berlína E. Diepgen.

Zahradu Komenského podle jeho my‰lenek mistrnû vytvofiila fiada renomovan˘ch
nûmeck˘ch zahradních architektÛ.

Zahradu i pfiilehlé stavební památky, jeÏ vyvolávající dojem nûkdej‰í vesnice a
historick˘ hfibitov ãesk˘ch emigrantÛ s témûfi padesáti dojemnou staroãe‰tinou
psan˘mi pÛvodními náhrobky z první poloviny 18. století neopomene nav‰tívit
Ïádná ze státních náv‰tûv z âR.

Mezi posledními náv‰tûvníky byl napfi. i ministr zahraniãních vûcí âR K.
Schwarzenberg, kterého zde mj. uvítali i zástupci jiÏ 10. generace potomkÛ dávn˘ch
ãesk˘ch emigrantÛ.

Krása Zahrady Komenského pfiitahuje pozornost i v zahraniãí. V souãasnosti v
dolnorakouském mûsteãku Waidhofen an der Thaya probíhají pfiípravy na uspofiádání
v˘stavy jejích fotografií. Potomci dávn˘ch ãesk˘ch emigrantÛ v Berlínû udrÏují a ‰ífií
povûdomí o tradici âeské vesnice v Berlínû.

P. Jelínek - Praha
***

Instalování sochy J. A. Komenského v Berlíně
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PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.

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

Veselé vánoce
a PF 2011

Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce  2011

pfieje

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

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

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

Trochu humoru pfied
Silvestrem

 Îena: “Dneska ráno v metru tfii chlapi
vstali, aby mi uvolnili  místo.”
 MuÏ: “A ve‰la ses?”

***
 Horsk˘ prÛvodce fiíká: “Kdyby dámy
na chvilku zmlkly, sly‰eli bychom fiev
vodopádÛ.”

***
 “Venku je tak krásnû,” povídá muÏ
manÏelce, “a ty se dfie‰ s parketami!
Mûla bys jít radûji na vzduch a um˘t mi
auto.”

***
Policista vyzve mladou sleãnu k tanci
a ptá se jí “Sleãno, Vy si taky  myslíte,
Ïe jsou policajti blbí?”
 “Ne,  a le  na  hymnu jsem je‰ tû
netancovala.”

***
Teroristická komanda oznámila, Ïe
Ïádn˘ útok na âR nechystají.
Jejich analytická skupina totiÏ zjistila,
Ïe po likvidaci vlády, parlamentu a
senátu by se na‰e Ïivotní úroveÀ zvedla
na trojnásobek.

***
Lísteãek za stûraãem zaparkovaného
auta:
 “Zpráva pro zlodûje: NádrÏ je prázdná,
rádio nemám a motor je vylágrovan˘.”
 Druh˘ den pfiibude dal‰í lísteãek: “Pro
majitele auta:
TakÏe kola jsou  ti  vlastnû  taky k
niãemu.

***
Mlad˘ adept právnického doktorátu
dostane u zkou‰ek otázku:
“Co je to podvod?”
Podvod je, jestliÏe mû teì necháte
propadnout.”
 “Jak to?”, ptá se profesor.
 “ProtoÏe paragraf  265 t restního
zákon íku  zn í :  Kdo zneuÏ i je
nevûdomosti nûãí aby jej po‰kodil,
dopustí se podvodu...”

***
Doktor prohlíÏí novorozence a  povídá.
 “To dítû je dost hubené. âím jej
krmíte?” “No matefisk˘m  mlékem.”
 “UkaÏte mi prosím prsa.”
 Doktor dlouze prohmatává pûkné
poprsí drÏící Ïenû a pak povídá.
  “Ale vÏdyÈ vy nemáte vÛbec Ïádné
mléko.”
  “A mûla bych? Já jsem jeho teta.”

***

 Studentka medicíny  sleãna Filipková
pfiedvádí na maketû porod kle‰tûmi.
 Profesor ji chvíli pozoruje a povídá :
“V˘bornû! Teì je‰tû tfiísknûte otce po
hlavû a vyvraÏdila jste komplet celou
rodinu!”

***
U lékafie doma zvoní telefon.
Ze sluchátka se ozve kamarádsk˘ hlas
jednoho  jeho  kolegy:
Co je s tebou? Potfiebujeme ãtvrtého
do pokeru.
Chví l i  vydrÏte, hned jsem u vás,
odpovídá lékafi.
KdyÏ si obléká kabát, manÏelka se ho
ptá : Je to váÏn˘ pfiípad?
Urãitû to bude nûco hodnû váÏného,
odvûtí lékafi.. UÏ jsou u toho tfii doktofii.

***
“Pane doktore, veãer nemÛÏu usnout.
Musím pofiád myslet na tisíc vûcí.”
“Tak tedy vypijte pfied spaním sklenku
kyselého mléka.”
“Pak budu klidnû spát?”
 “To sice ne, ale budete myslet jen na
jednu vûc.”

***
 Pozval si psychiatr paní Novákovou.
“Vá‰ manÏel mû poÏádal, abych Vás
vy‰etfiil.
 Pr˘  chod í te  veãer  po  by tû  se
zdviÏen˘ma rukama a roztaÏen˘mi
prsty.
 MÛÏete mi  k tomu nûco fiíct?”
 “Ale jistû. âekám, aÏ mi zaschne lak
na nehty.”

***
 Pane doktore, nûco se mnou není v
pofiádku. Stále bûhám za mlad˘mi
dûvãaty.”
 “Ale to je pfiece docela pfiirozené”,
uklidÀuje stafiíka psychiatr.

 “Ale já si nemÛÏu vzpomenout proã!”
***

Pacient: “Nemohu se rozhodnout mezi
operací a smrtí.”
Doktor: “S trochou ‰tûstí mÛÏete mít
oboje....”

***
“Nejsem si moc jist˘ diagnózou, pane
Nováku, ale pravdûpodobnû to bude z
nadmûrného poÏívání alkoholu.”
“Dobrá, pane doktore. Já pfiijdu zítra,
aÏ se z té opice vyspíte.”

***
Pfiijde mladá sleãna k doktorovi a
povídá:
“Pane doktore, já jak si dám skleniãku,
tak mám hned chuÈ padnout nûjakému
chlapovi do náruãe.
 Co mám dûlat?” Doktor vyndá láhev
vodky a povídá: “Nalejte si....”

***
Psychiatr se ptá alkoholika: Co pijete?
Ale pane doktore, já nejsem vybírav˘.
Nalejte klidnû, co máte!

Humor
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pfieje
Ivana Wells

 Group Quantum Realty Inc.
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since 1980

Cell: 416/464-0182

âeská a slovenská televize
na internetu!

Základy novej budúcnosti
Nadlak som nav‰tívil koncom septembra
2010, ked sa v nom uskutocnilo II.
stretnutie slovensk˘ch evanjelíkov
Ïijúcich v zahranicí. Evanjelick˘
luteránsky cirkevn˘ zbor v Nadlaku v
rámci tohto stretnutia zorganizoval
konferenciu pod názvom Doklad minulosti
- základ budúcnosti, ktorú podporila aj
slovenská vláda, respektíve Úrad pre
Slovákov Ïijúcich v zahranicí.
Cieºom trojdÀovej konferencie, ktorej sa

zúãastnili aj Milo‰ Klátik, generálny biskup
Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku (ECAV), Zoltán
Dezsö Adorján, biskup Evanjelickejl
uteránskej cirkvi v Rumunsku,
predstavitelia pravoslávnej,
rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi v
Nadlaku, vydavateºstva Tranoscius,
Evanjelickej Diakonie ECAV na
Slovensku, Krajanského múzea Matice
slovenskej a Svetového zdruÏenia
Slovákov v zahraniãí, bolo pripraviÈ
legislatívne podmienky pre zaloÏenie
ZdruÏenia slovensk˘ch evanjelikov
Ïijúcich v zahraniãí (ZSEZZ).
Iniciátormi jeho zaloÏenia sú Rev. Du‰an

Tóth z kanadského Toronta a Du‰an
Tillinger, farár Slovenského evanjelického
a.v.
cirkevného zboru v Prahe a

superintendent Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania v âeskej
republike. „Táto my‰lienka vznikla, keì
som cestoval spolu s Du‰anom Tóthom
z Detroitu do Toronta. Hovorili sme o
Slovákoch v zahraniãí a boli sme
frustrovaní z toho, Ïe sa slovenská ECAV
o nich nezaujíma. Som rád, Ïe Boh
poÏehnal tieto snahy a podarilo sa nám
zorganizovaÈ uÏ druhú konferenciu a
naãrtnúÈ fungovanie zdruÏenia,“ hovorí
Du‰an Tillinger, ãlen pripravného v˘boru.
Cieºom vznikajúceho zdruÏenia je

udrÏiavaÈ úzke väzby slovensk˘ch
evanjelikov a.v. v zahraniãí a ich cirkevno-
organizaãn˘ch jednotiek vo vzÈahu k
ECAV na Slovensku, prehlbovaÈ
vzájomnú komunikáciu a spoluprácu
medzi evanjelick˘mi cirkevn˘mi
in‰titúciami, alebo jednotlivcami, ktorí
svoju duchovnú ãinnosÈ rozvíjajú v
zahraniãí, mimo územia Slovenskej
republiky a hlásia sa k slovensk˘m
koreÀom. „Okrem toho si chceme
vymieÀaÈ skúsenosti z práce medzi
Slovákmi v zahraniãí a takto zefektívniÈ
prácu v cirkevn˘ch zboroch, ktoré pôsobia

mimo územia Slovenska. Budeme
pozorne sledovaÈ situáciu v oblasti
súãasného vysÈahovalectva Slovákov do
zahraniãia a v spolupráci s ECAV na
Slovensku sa usilovaÈ o to, aby zahraniãní
Slováci mali zabezpeãenú duchovnú
starostlivosÈ prostredníctvom zakladania
nov˘ch cirkevn˘ch zborov a pastorálneho
zaopatrenia. Chceme vyvíjaÈ aj
charitatívnu a misijnú ãinnosÈ v spolupráci
s organizáciami podobného zamerania,“
dodáva Du‰an Tóth, takisto ãlen
prípravného v˘boru.
Návrh stanov predloÏil prípravn˘ v˘bor

na ìal‰iu diskusiu a pripomienkovanie,
ktoré po vyhodnotení a spracovaní
prerokuje III. konferencia slovensk˘ch
evanjelíkov Ïijúcich v zahraniãí.
O mieste jej konania sa e‰te rokuje,

bude buì v Budape‰ti, alebo v Toronte.
Róbert Matejovic
Dimenzie 10/2010

***

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol v Nadlaku má
najvy‰‰iu veÏu spomedzi evanjelick˘ch kostolov
na Dolnej zemi.

Church
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Soud s komunistick˘m bachafiem
Socialistická minulost je jako kontinent, kter˘
jsme zanechali kdesi za zády. Halí ho mlhav˘
opar a závoje nízk˘ch mrakÛ, jeho kontury
se stále více a více rozostfiují, jen obãas se
vzduch podivnû projasní a my ustrneme v
pfiekvapení, jak je náhle zase zfieteln˘, jak je
opût blízko. Pokud si uÏ na‰i socialistickou
minulost pfiipomínáme, tak pfiedev‰ím v
takové té bulvární, groteskní rovinû. Netrápí
to, nebolí.
Proã ne, ale neznamená to, Ïe tím uteãeme

pfied jinou podobou této minulosti. Podobou
syrovûj‰í. Pfied takov˘m tím kostlivcem ve
skfiíni. I takhle se nám ta na‰e socialistická
minulost obãas pfiipomene.
Stalo se tak i 19. listopadu pfii zahájení

soudního procesu s bachafiem nechvalnû
proslulé vûznice v severoãesk˘ch
Minkovicích. Nûkdej‰í dozorce nápravnû
v˘chovného ústavu pod Je‰tûdem Josef
Vondru‰ka je obÏalován z t˘rání politického
vûznû Jifiího Wolfa. ObÏalovan˘ to v‰ak
kategoricky odmítá s tím, Ïe dodrÏoval
vûzeÀské pfiedpisy, které takové jednání
zakazovaly, a pak s Ïalobcem do styku
údajnû vÛbec nepfii‰el.
Vondru‰ka patfií mezi ty kádry b˘valého

reÏimu, které mohou zcela upfiímnû slavit
kaÏdé v˘roãí sametové revoluce. VÏdyÈ
kdyby mu tenkrát nûkdo zavû‰til hvûzdnou
kariéru poslance parlamentu, dost moÏná
Ïe by okusil jeho obávan˘ obu‰ek, neb by to
soudruh bachafi mohl povaÏovat za
opováÏlivou provokaci. UÏ jen proto, Ïe jeho
kádrov˘ profil kazila skvrnka v podobû
hodnocení coby: „nevyrovnan˘, impulzivní
a unáhlen˘“. Na druhou stranu zase získal
pracovní vyznamenání.
Tuhle slibnou kariéru v oboru mu ale politick˘

zvrat v roce 1989 dozajista pokazil. Nápravnû
v˘chovn˘ ústav Minkovice byl totiÏ záhy po
revoluci zru‰en. Jedineãná satisfakce pfii‰la
pak v roce 2006, kdy byl zvolen za KSâM do
Poslanecké snûmovny âR. Zdá se, Ïe
zvlá‰tû pro nûkteré z jeho b˘val˘ch chovancÛ
to pfiedstavovalo vrchol nejen politické, ale
vÛbec lidské drzosti. Tahle poslední kapka
vedla zfiejmû i k podání Ïaloby.
Podle zprávy ze soudní sínû se soudruh

Vondru‰ka projevuje velmi sebevûdomû, a
b˘val˘m politick˘m vûzÀÛm se dokonce
smûje. Coby absolvent Vysoké ‰koly SNB s
titulem JUDr. ví, Ïe je mu tfieba pfiímo na
konkrétním pfiípadû dokázat poru‰ení
tehdej‰ích zákonÛ. A to není vÛbec snadné.
VÏdyÈ kolik vody mezitím uplynulo v
minkovickém potoce! A kdo mu co mÛÏe
dosvûdãit? A ten jeho Ïalobce, Jifií Wolf,
mluví tak obecnû, nepamatuje se, dost
moÏná, Ïe i jeho vûrohodnost je nalomena
nûjak˘m tím poststresov˘m syndromem po
vûznûní trvajícím devût a pÛl let. Zjevnû si
nic nedûlá ani z pfiípadn˘ch svûdectví dal‰ích
b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ. Ty zatím soudce
ani nepfiedvolal. A Ïe by mûli co fiíct.
Ve shodû si stûÏují na bití ze strany dozorcÛ.

Jifií Kubík vypovídá stejnû jako Wolf, Ïe ho
Vondru‰ka mlátil v trestní kobce obu‰kem
do ledvin. V dÛsledku toho pak moãil krev.
UpozorÀuje také na nelidské pracovní normy
pro brou‰ení sklenûn˘ch v˘robkÛ pro lustry
národního podniku Preciosa. Vondru‰ka na
nespokojenost vûzÀÛ s normami  reagoval
fievem: „Dobytkové, mûli jste se chovat
slu‰nû na svobodû a nerozbíjet socialismus.
Máte, co jste chtûli.“
Míla Petrovsk˘, pfiipraven˘ proti b˘valému

bachafii svûdãit, uvádí, Ïe tenkrát tam mlátili
témûfi v‰ichni. A kdo byl „mûkãí“, nemûl
‰anci se mezi bachafii udrÏet.
Jifií Gruntorád k husákovsk˘m pomûrÛm v

Minkovicích dodává, Ïe tam ‰lo opravdu o
Ïivot.
K tomuto pracovnímu táboru, kde byli politiãtí

umísÈováni zámûrnû do spoleãnosti
odsouzencÛ za násilné trestné ãiny, se
vztahuje i jedna kapitola z houÏevnatého

odporu proti nespravedlnosti komunistické
justice. V hlavní roli byl Pavel Wonka.
Cílem jeho vûznûní zde bylo jej zlomit.

Definitivnû. Dost moÏná, Ïe to pro tamní
bachafie byla i prestiÏní záleÏitost. Zkrátka
Wonka tu proÏil jedny z nejhor‰ích chvil
svého Ïivota.
Ocitujme z jeho svûdectví proneseného u

Okresního soudu v Liberci v záfií 1987.
„Mimo to mi byly vytvofieny takové Ïivotní

podmínky, které jsou nesnesitelné a Ïivot
pro mû ztrati1 smysl. Jsem smífien se smrtí
a nejsem schopen dostát poÏadavkÛm, které
na mû klade denní reÏim tábora pro v˘kon
práce …
… v jin˘ch celách zavfieli okna, ale u mû ho

nechali otevfiené, a z cely se stala vûtrací
‰tola. PrÛvan mi rozdíral klouby, trpûl jsem
nesnesiteln˘mi revmatick˘mi bolestmi v
kyãlích a kolenou. Ve dnech mnû nohy ztuhly
a zmodraly, dostával jsem kfieãe a ztratil v
nich hybnost. V noci se pro prÛvan nedalo
spát … Do toho jsem zaãal drÏet hladovku,
prohlásil jsem, Ïe radûji zemfiu hlady neÏ
zimou.
…podmínky do kter˘ch jsem byl uvrÏen

byly zpÛsobilé mû donutit k sebevraÏdû a
jsem na jejím pokraji …Mám za to, Ïe je zde
evidentní úmysl zpÛsobit mi, respektive
pfiivodit mi smrt.“
Wonka Minkovice je‰tû pfieÏil. Byl odtud

pfievezen do vûzeÀské nemocnice. Umírá
v‰ak na embolii plic o nûkolik mûsícÛ pozdûji
v královéhradecké vazební vûznici. Do jaké
míry se na tom podepsalo t˘rání z Minkovic
se mÛÏeme jen domnívat.
Jednání soudu v kauze Wolf vs. Vondru‰ka

bylo odroãeno na leden 2011.
-©- miroslav petr- Hradec Králové

***

Czech Republic
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Náv‰tûva starého pána
Nastoupil jsem do éra spoleãnosti KLM, abych se opût,
bezmála po ãtyfiech letech, podíval do Prahy a do âech. V
dne‰ní dobû je leccos moÏné a tak jsem se z malé obrazovky
pfied sebou dozvûdûl, Ïe v dobû nepfiíli‰ dlouhé po startu
blíÏíme se k cíli rychlostí 1,060 km/hod.
Amsterodamské leti‰tû Schiphol je m˘m oblíben˘m k

pfiestupu. Tentokrát jsem na nûm ale byl, nepochybnû díky
vyhrÛÏkám fousatého Ládina, prohledán jako nikdy pfiedtím.
To je ov‰em nepochybnû lep‰í, neÏ pfiípadn˘ konec pouti ve
v˘‰ce tfieba deseti kilometrÛ nad zemí.
V letadle spoleãnosti âSA pokraãujícím do Prahy steward

stfiedního vûku neúnavnû vítal pasaÏéry ...Good afternoon,
sir, Good afternoon, madam ... Dobré odpoledne ... The best
seat for you, madam a podobnû.
K mému pfiekvapení na praÏském leti‰ti uÏ nebylo tfieba

projít pasovou kontrolou, jen si vyzvednout zavazadla. Po
patnáctiminutovém ãekání nastoupil jsem do autobusu ã.119
s koneãnou stanicí na Vítûzném námûstí. Po chvíli ãilé jízdy
autobus se ocitl mezi velmi zvolna se pohybujícími automobily.
Trpûlivost fiidiãe trvala jen krátce, neÏ vjel na koleje elektrické
dráhy, mnoho automobilÛ pfiedjel a posléze se opût pfied nû
zafiadil. To se mi líbilo. Na jeho koneãné stanici jsem pfiestoupil
na tramvaj ã. 26 a neÏ jsem dosáhl cíle, Strossmayerova
námûstí, celá cesta z leti‰tû trvala hodinu a byla zcela zdarma
(o tom dále).
Druh˘ den jsem se vypravil na Ol‰ansk˘ hfibitov, na

domluvenou schÛzku s kameníkem panem ·varcem, kvÛli
opravû spadlého náhrobního kamene na rodinném hrobû.
VÏdy pfii takové náv‰tûvû zastavím se u hrobu Jana Palacha
a nebylo tomu jinak ani v ten den. Cestou jsem pfiede‰el muÏe
a Ïenu, ti pak stanuli vedle mne u zmínûného hrobu. Vyfotil
jsem to a nahlédl do otevfieného fotoalba muÏe, kter˘ pfii‰el
téÏ k hrobu se svojí spoleãnicí. Bylo plné fotografické
dokumentace Palachova pohfibu a vûcí následujících,
smutn˘ch a ostudn˘ch, jak se o nû postarala Husákova
vláda.
MuÏ albem listoval a vykládal Ïenû po boku. Osmûlil jsem

se, oslovil ho a pak také mohl vidût pozoruhodnou a obsáhlou
dokumentaci té tragické události. Od pana Jifiího ·torka, jak
se mi ten muÏ pfiedstavil vizitkou (uvádûjící, Ïe je ãlenem
klubu sbûratelÛ autogramÛ Praha) dozvûdûl jsem se fiadu
zajímav˘ch detailÛ.
Hrob Jana Palacha, pfied kter˘m stál velik˘ strom, byl i se

stromem odstranûn v roce 1972, Palachovy pozÛstatky
pfievezeny do jeho rodi‰tû. Po ãase byly do ol‰anského hrobu
uloÏeny pozÛstatky osamûlé Ïeny paní Jedliãkové, za kterou,
a tedy ke hrobu, nikdo nedocházel. Tak tomu bylo do roku
1983. 26. fiíjna roku 1991 byl PalachÛv hrob obnoven, jeho
pozÛstatky sem navráceny. V albu pana ·torka jsem mezi
fotografiemi a texty vidûl kromû V. Havla i herce O. Vetchého
u té pfiíleÏitosti podpisovat jak˘si dokument.
„To je ohromná náhoda, Ïe jsem právû vás tady dneska

potkal,“ fiekl jsem panu ·torkovi. Odpovûdûl mi mil˘m
úsmûvem. Byla to skuteãnû pozoruhodná náhoda, Ïe jsem
na hfibitov ve‰el právû v téÏe chvíli jako tento muÏ, povaÏující
kdysi za nezbytné, aby na Jana Palacha nebylo zapomenuto.
Kameník pan ·varc se k rodinnému hrobu dostavil pfiesnû a

dohoda s ním byla rychlá a snadná. Nastoupil jsem do
tramvaje do stfiedu mûsta a dopfiál si zaslouÏen˘ obûd v
oblíbené restauraci na Betlémském námûstí (Restaurace U

Betlémské kaple), pfiíjemného to místa s dobr˘m a levn˘m
jídlem, plzeÀsk˘m pivem a spolehlivou obsluhou.
Není zde dost místa ani dÛvodu k popisu setkání s pfiáteli a

pfiíbuzenstvem, za zmínku ale stojí prÛbûh necelé hodinky jak
jsem ji proÏil jednoho odpoledne.
Bylo teplo a já, obtûÏkán ruksakem s odloÏenou bundou a ne

právû lehk˘m, klasick˘m fotoaparátem a igelitovou ta‰kou s
nákupem jídla a vûcí nakoupen˘ch dle seznamu dodaného
chotí ve Vancouveru, zamífiil jsem do prodejny knih na rohu
Václavského námûstí a Ulice 28. fiíjna, abych odtud pak
pokraãoval dále za nákupem ãesk˘ch filmÛ na levn˘ch DVD.
Ve tfietím patfie jsem si vybral jednoho Hrabala a jednoho
Vaculíka, o patro níÏ si koupil kávu a asi hodinu si v Hrabalovi
(Kluby poezie) ãetl. Po chvilce jsem shledal, Ïe její polovina
jsou pasáÏe z Pfiíli‰ hluãné samoty a nákupu zalitoval. Pak dal
knihu do igelitové ta‰ky (Vaculík byl v batohu) a v zamy‰lení
vy‰el z obchodu, abych se vydal pro DVD do Vodiãkovy ulice.
Po nûkolika krocích po Václavském námûstí kdosi mi poklepal
zezadu na rameno a fiekl: „Pane, vy pipate!“ Hezky ãesky, ale
s pfiízvukem. Z kapsy jsem vyjmul kamarádÛv mobil a mladíkovi
v ãerné bundû fiekl: „Nic nesly‰ím!“ „Copak ste to kopil?“ chtûl
vûdût. „Dvû knihy.“ „Kdepak je mate. A mate uãet?“ Ukázal
jsem na svá zavazadla, vyjmul penûÏenku, otevfiel ji... a tu
jsem si uvûdomil, Ïe mezi nûkolika úãty tento poÏadovan˘
nemÛÏe b˘t, protoÏe jsem v zamy‰lení knihy nezaplatil!
Ponûkud zkoprnûl˘ a v obavách, co se bude dít, vysvûtloval
jsem co se stalo, zdÛrazÀuje, Ïe starému ãlovûku se leccos
mÛÏe stát a Ïe nejsem Ïádn˘ zlodûj. „Musime spatky,“ fiekl
mladík a ‰li jsme tedy. Uvûdomil jsem si, Ïe jsem ve dvefiích
knihkupectví Ïádné pípání nesly‰el. „âetl jsem si tu jednu
knihu v kavárnû a pak v zamy‰lení vy‰el bez zaplacení, ale ne
v úmyslu krást!“ sdûloval jsem mladíkovi cestou. „Mate ale
knihu kaÏdou jinde, to je divne,“ fiekl. Ve druhém patfie mi
sleãna potvrdila, Ïe jsem si tam koupil kávu a asi hodinu si ãetl
nûjakou knihu. O patro v˘‰ v kanceláfii manaÏerky byla
nûjaká Ïena. ManaÏerka sdûlila, Ïe se se mnou nebude bavit,
to Ïe udûlá policie. Objevil se chlapík v bundû a ponûkud
brutálního vzhledu, zaãal cosi sepisovat, mému prÛvodci
fiekl, aÈ se se mnou nebaví. A ráznû místo opustil. „Doufám,
Ïe policie pfiijde brzy, v‰echno je tak, jak jsem uÏ fiekl. Velice
se omlouvám, ale to se mÛÏe stát kaÏdému, hlavnû starému
ãlovûku jako jsem já,“ fiekl jsem. Mladík znovu opakoval své
podezfiení zdÛvodnûné tím, Ïe jsem nemûl knihy pohromadû.
Dva policisté v ãern˘ch uniformách se dostavili v rekordním
ãase. Ten hlavní chtûl na mnû doklad. Dal jsem mu ãesk˘ pas
a opakoval svou obhajobu. Mlãky s pasem ode‰el do kanceláfie
vedoucí. „To je tak divné, Ïe ste mûl ty knihy kaÏdou jinde,“
znovu fiekl mladík. Policista se po chvilce vrátil s pasem. „Tak
pojìte,“ pravil mírnû. „V‰e vysvûtleno?“ zeptal jsem se.
Nefiekl nic. Sjeli jsme v˘tahem do pfiízemí. V návalu euforie
jsem pravil: „Chápu, musíme ven, policie v obchodû není nijak
Ïádoucí, i kdyÏ nemám pouta.“ Oba pfiíslu‰níci reagovali
mlãením. Ocitli jsme se pfied vchodem do obchodu, kter˘m
jsem nic netu‰ící pfied chvíli pro‰el. „Tak posly‰te,“ pravil
policista, mÛj pas stále v ruce. „Chápeme vás, vûfiíme vám,
ale aÈ tak ãi onak, dopustil jste se krádeÏe. Na to máme
pokutu tisíc korun. Ale vzhledem k okolnostem bude vás to
stát pût set. Máte je?“ Chvíli jsem mlãel. A snad v tu chvíli
kolem pro‰el nûjak˘ kouzeln˘ dûdeãek. A já opût pfiipomnûl
svou náhlou du‰evní nepfiítomnost a operaci, která nezÛstala

zcela bez následkÛ, vyhrnul si rukáv na levém pfiedloktí,
ukázal na jizvu zbylou po vyjmutí tepny a pravil: „Ano, ov‰em
... máte pravdu, ale ne‰lo by to za .... dvûstûpadesát?“ „Máte
dvûstû korun?“ pravil policista mírnû. V otevfiené penûÏence
byla jen tisícovka, pûtistovka a stovka. „Mám jen pût set a
sto,“ fiekl jsem. „Nemá‰ zpátky?“ obrátil se ten dobr˘ muÏ na
kolegu, kter˘ celé akci jen mlãky pfiihlíÏel. Ten vyjmul ‰rajtofli,
podal mi dvû bankovky, sto a dvû stû a pfiijal mojí pûtistovku.
„Tak tohle mi podepí‰ete,“ povídal ten star‰í a cosi vypisoval.
Podepsal jsem a obdrÏel potvrzenku na zaplacenou pokutu.
„Dûkuji a pfieju vám, abyste zÛstal co nejdéle mlad˘,“ fiekl
jsem a podal mu ruku, kterou v mírném údivu pfiijal. A já se po
pár krocích ocitl na místû, kde to v‰echno zaãalo. ·el jsem
dál, abych zakoupil nûjaká zmínûná DVD. A pojednou si
pfiipomnûl, Ïe je tfiináctého. Tfiináctka je moje ‰Èastné ãíslo. A
tu jeho pfiívûtivá síla vybavila se mi v nûkolika podobách: Mohl
mû místo hlídaãe zastavit podvodník, vyjmutou penûÏenku
vytrhnout a zmizet, mohl jsem zaplatit tisíc místo dvou set,
mohl jsem si odnést Hrabalovu knihu, jejíÏ polovinu uÏ znám.
Vrácení po zaplacení mohlo by b˘t moÏná problematické.
Teì byla vrácena s dokonalou samozfiejmostí. A celá záleÏitost
má mírnû pikantní nádech v podobû onoho mladíka v ãerné
bundû, nepochybnû pÛvodem Rusa ...
V‰e, co jsem chtûl pfii své náv‰tûvû udûlat, se mi udûlat

podafiilo. Kromû setkání s pfiáteli a pfiíbuzenstvem mojí Ïeny,
vyjel jsem si (zcela gratis) metrem a autobusem do Jílového
u Prahy a pak pû‰ky do‰el do Dolního Studeného, nalezl na‰í
chatu, kterou otec prodal nûkdy v roce 1950 a musí tedy b˘t
snad 70 let stará, neboÈ jí koupil uÏ zbudovanou, pro‰el pod
vysok˘m kamenn˘m mostem na Îampach na fiece Sázavû a
dál do Kamenného pfiívozu a zpût jel opût gratis, zajel jsem
autobusem do âeské Lípy, na‰el dÛm str˘ce, jeho Ïeny a
mého bratrance, pohovofiil se souãasn˘m majitelem panem
Kasalem, vyfotografoval námûstí mûsta, byl dovezen
bratrancem mojí choti do Luhaãovic, k pfiíbuzenstvu vzniklému
sÀatkem na‰eho syna s jejich dcerou.
 Po celou dobu nesplnila se prognóza ‰patného poãasí v

tuto dobu dost obvyklého, naopak, jeden pûkn˘ den následoval
dal‰í takov˘. K setkání s redaktorkou Polygonu, kde obãas je
pfiimhoufieno oko a vyjde mÛj elaborát, jsem vy‰el v poslední
odpoledne pobytu po natfiískaném Karlovû mostû. A tam se
chvíli kochal poslechem Bridge Bandu, hrajícím jazz a pohovofiil
krátce s vynikajícím saxofonistou comba, kter˘ se zná s J.
Traxlerem, dnes bezmála stolet˘m, stále svûÏím a Ïijícím v
Edmontonu. Atrakcí comba je star‰í pán nahrazující bicí
valchou, na níÏ prsty vybaven˘mi kovov˘mi náprstky dûlá
pravé rytmické divy.
Poslechl jsem si vynikající trio F. Uhlífie v pÛvabném

podzemním klubu Agharta v Îelezné ulici. Kromû zcela
fenomenální hry F. Uhlífie na basu, oslnil mne chorvatsk˘
kytarista, jehoÏ styl je zcela unikátní. Hraje v podstatû osmi
prsty, neboÈ na struny ponûkud níÏe poloÏené hraje pravou
rukou jako na piano. Absolutní záÏitek, doprovázen˘ solidnû
hráãem na bicí.
V Rudolfinu a UMPRUM je v˘stava Dekadence Now. Kromû

nûkolika málo exponátÛ celkem pfiíjemné erotické polechtání
pÛsobících, valná vût‰ina jen ukazuje podivnou a nechápavou
pokleslost autorÛ, ktefií kupfiíkladu nabídli náv‰tûvníkÛm pohled
na vyhfiezlé vnitfinosti Ïeny stejnû jako muÏe.
Zato stálá v˘stava ãeského a francouzského moderního

umûní ve VeletrÏním paláci probouzí pocit, Ïe jenom malost
a men‰í v˘znam mojí domoviny zabránila ãesk˘m mistrÛm
dosáhnout vûhlasu francouzsk˘ch kolegÛ.
Za náv‰tûvu stojí pfiedstavení Sugar, divadelní adaptace

slavného filmu Nûkdo to rád horké v Divadle pod Palmovkou.
Skvûlé je ale pfiedstavení v Semaforu Mamz’elle Nitouche (v
úpravû J. Suchého), kde mezi fiadou perfektních hereck˘ch a
pûveck˘ch v˘konÛ vyniká hlavnû kouzelná J. Molavcová.
Podafiilo se mi je‰tû shlédnout v Divadle Ungelt hru Picasso

pro dva herce (M. KÀaÏko a V. Cibulková obdrÏeli za role ceny
Thálie za rok 2006) a poslední vynikající film reÏiséra J. Herze
HabermannÛv ml˘n.
Na kaÏdé stanici tramvaje stále jsou velmi pfiehledné a

logické jízdní fiády a podle jejich dodrÏování si jeden mÛÏe fiídit
hodinky. Nikdy, v noci ani ve dne, neãekal jsem déle neÏ
patnáct minut. A pro na‰ince star‰ího sedmdesáti let je pak
cestování gratis hotovou zábavou, která zahrnuje i nûkteré
autobusové linky (viz zmínûn˘ v˘let do Jílového u Prahy). Sto
metrÛ od místa mého pobytu mohl jsem si vybrat z nejménû
sedmi tramvají a na stanici metra bylo to pût minut pû‰ky.
***
Z leti‰tû ve Vancouveru jsem domÛ jel nov˘m metrem (zde

Sky Train jménem Canada Line) jedním to z ocenûní hodn˘ch
ãinÛ vlády G. Campbella (kdo to ale ve skuteãnosti zaplatí
pfiesnû nevím), kter˘ v tûchto dnech rezignoval, nejspí‰ pod
tlakem sv˘ch voliãÛ, stejnû jako nûkter˘ch ãlenÛ svého
politického klanu.
Doma jsem byl za velmi rozumn˘ peníz v rekordním ãase ...

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Veselé Vánoce a vše nejlepší v roce 2011

přeje krajanům v Kanadě a přátelům v České republice
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PoÏehnané Vánoce
a v‰e dobré v roce 2011

pfieje

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

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‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

O peníze se lidi hlásí, chtûjí je po Mikulá‰i
Tfietí den po Mikulá‰ské nadílce se bude konat
dal‰í nadûlení: “Stávka na protest proti vládním
úsporn˘m opatfiením bude v âesku 8. prosince
2010 a bude celodenní, oznámilo dnes vedení
âeskomoravské konfederace odborov˘ch svazÛ
(âMKOS).”, ãtu v Lidovkách. Pohrajme si na
chvilku s tímto jevem, abychom nemûli k této
stávce státních zamûstnancÛ praÏádn˘ch
sympatií. Státnímu zamûstnanci se ve vyspûl˘ch
zemích fiíká civil servant, kter˘ vykonáváním
své úlohy slouÏí v‰em a proto je placen státem,
aby zaji‰Èoval fungování státu.

V âesku do této skupiny státních zamûstnancÛ
patfií 600 000 lidí, víc jak 10% zamûstnan˘ch.
Zádrhel spoãívá v tom, Ïe devût pracujících
mimo stát platí ze sv˘ch daní toho jednoho.
KdyÏ státní zamûstnanec má vy‰‰í prÛmûrn˘
plat neÏ ti, ktefií svou prací stát financují, dochází
k deficitu státního rozpoãtu a k zadluÏování,
protoÏe stát si na plat zamûstnancÛ vypÛjãí.

âesk˘ státní dluh je dnes 1 426 400 000 000
Kã, coÏ pfiepoãteno na 10,5 miliónÛ obyvatel
ãiní na kaÏdého vãetnû kojencÛ dluh 135 000
Kã, a tento dluh roste. Úmysl premiéra Neãase
spoãívá v tom, Ïe chce sníÏit platy státních
zamûstnancÛ o 10% a tím zabrzdit rÛst státního
dluhu tempem, jak˘m roste - o 32 100 Kã
kaÏdou minutu.

Logika tohoto vládního poãínání spoãívá v
tom, Ïe nûjak˘ch 10% procent státních
zamûstnancÛ opustí státní sluÏby, a nikdo to
nepozná, a odejdou vydûlávat více do privátního
sektoru.

V‰ak státní zamûstnanec nevnímá tuto logiku
jako daÀov˘ poplatník, ale dupe noÏkami po
dlaÏbû, a kfiiãí jako malé dítû, Ïe nedostává dost,
a jestli více nedostane, tak se nûco stane.

A zde ta paralela s Mikulá‰skou nadílkou:
pfiedstavme si, Ïe rodiãe, ktefií nadûlují, tak jako
stát nadûluje sv˘m státním zamûstnancÛm,
nemají dost penûz, a dítû kfiiãí a domáhá se.

Co udûlá rodiã? Buì si vypÛjãí a dítko svoje
uspokojí, a dítko bude chtít pfií‰tí rok více zase,
anebo fiekne ne a dítû plácne pfies zadek.

Ale jak plácnout pfies zadek víc jak pÛlmiliónu
státních zamûstnancÛ? Zde se nabízí vzpomínka
na presidenta Reagana, kter˘ vyhodil z práce
7000 navigátorÛ letecké dopravy a bûhem
jednoho t˘dne se jich 6500 vrátilo do práce a
dali pokoj.

Ironie v‰ech stávkujících, a jejich mentální
nedostateãnost, spoãívá v tom, Ïe nechtûjí svoji
práci opustit, aÈ uÏ z dÛvodÛ jak˘chkoliv, toliko
chtûjí víc za stejnou práci a tak svût nefunguje;
anebo funguje chvilku, neÏ nepfiimûfiené v˘platy
vytvofií dluh, kter˘ je neúnosn˘ pro
zamûstnavatele. A tato kalkulace platí o
soukromém ãi státním zamûstnavateli stejnû.

Stávkující státní zamûstnanec má v‰ak oproti
soukromému zamûstnanci jednu v˘hodu, totiÏ
státní funkce jsou monopolní, a kdyÏ hasiãi
stávkují - nic se nehasí.

A kdyÏ státní lékafii stávkují, pak se neo‰etfiuje,
a lid takto lékafii vydíran˘ je v panice. Donedávna
levicová vláda ustupovala mzdov˘m
poÏadavkÛm a národní dluh rostl.

Aby nerostl, musí se státní v˘daje sníÏit o 10-
15%, a to ve v‰ech sociálnû ‰tûdr˘ch zemích.

Jeden by si myslil, Ïe ãesk˘ státní zamûstnanec
je o tfiídu vy‰‰í zamûstnancem neÏ ten ¤ek, nebo
Francouz v zemích, které jsou na pokraji
finanãního bankrotu. Ale není to tak, a svat˘
Mikulá‰ se tento rok âesku vyhne, kdyÏ není na
rozdávání.

Dûti ov‰em budou fÀukat, ale to ve v‰eobecném
fÀukání stáních zamûstnancÛ úplnû zanikne.

Ross Firla - Sudbury
 ***

Mil˘ RosÈo,
minule jsi mû vyzval k ping-pongu, tak se ti pokusím

opût vrátit tvÛj servis. Tentokrát má‰ pravdu. Státní
dluh skuteãnû nyní za vlády premiéra Neãase roste.
V ãísle 12 z leto‰ního roku jsem dokazoval, Ïe se
jedná o relativní nárÛst, protoÏe pokud ãesk˘ státní
dluh poãítáme v kanadsk˘ch dolarech, pak v ãervnu
2009 byl 67,91 miliard kanadsk˘ch dolarÛ a v
ãervnu 2010 jiÏ jen 66,32 miliard dolarÛ. Dnes je to
skoro 78 miliard kanadsk˘ch dolarÛ. ZáleÏitost
státního dluhu je mnohem sloÏitûj‰í a souvisí to s

inflací. A státní dluh se likviduje vût‰inou právû
inflací. V âR je nûco jiného skrytá inflace a nûco
jiného pfiiznaná inflace.

Je to pfiesnû, co jsem pfiedpokládal a ãeho jsme
byli svûdky zde v Kanadû. Vláda, která hovofií o
tom, Ïe se musí ‰etfiit zadluÏuje zemi daleko víc neÏ
vláda, která o státním dluhu nehovofií. Dostat zemi
do pfiebytku se podafiilo pouze Paul Martinovi v
Chrétienovû vládû. Konzervativci v poslední dobû
Kanadu bohuÏel zadluÏovali mnohem více neÏ
liberálové a demokrati v Americe v minulosti mûli
men‰í deficit neÏ republikáni. Staãí srovnat ãísla
Carter-Reagan nebo Clinton-Bush.

Nechci hodnotit Obamu, protoÏe ten pfievzal zemi
díky Bushovi v katastrofální situaci a je pfiíli‰ brzy na
to ho hodnotit jiÏ po polovinû období.

Otázkou je, jestli Reaganova politika vÛãi leteck˘m
kontrolorÛm byla tak v pofiádku a jestli 11. záfií
nebylo v dÛsledku právû sníÏení bezpeãnosti na
americk˘ch leti‰tích.

Skuteãností je, Ïe Neãasova vláda zatím nic
nevyfie‰ila. Dobfie, kdyÏ jsme dali kredit Obamovi,
dejme i kredit Neãasovi, nemûl na to dost ãasu. Na
coÏ se vymlouvá kaÏdá vláda.

Problémem je, Ïe levicové vlády vytváfiejí
programy, které nefungují a pravicové vlády ru‰í ty,
které fungují. Ve jménu u‰etfiení penûÏ daÀov˘ch
poplatníkÛ provedl b˘val˘ ontarijsk˘ premiér Mike
Harris amalgamaci Toronta. V˘sledkem nebylo, Ïe
by se u‰etfiilo, danû naopak stoupaly a zvedly se v
Torontu dvojnásobnû, ale pfiedstaly fungovat vûci,
které doposud fungovaly; napfi. Toronto z nejãist‰ího
mûsta na svûtû kleslo aÏ na tfiicáté místo...

JestliÏe zru‰í‰ zamûstnání pro deset procent
státních zamûstnancÛ, je to právû tûch deset procent
na konci. To jsou zamûstnanci, ktefií - byÈ je to s
podivem - ale i ve státní sféfie makají. Klasick˘m
pfiípadem byla Art Gallery of Ontario, která byla rok
zavfiená jen kvÛli tomu, Ïe nebyli peníze na personál,
kter˘ se o galerii staral. A kdyÏ zru‰í‰ deset procent
pracovních pfiíleÏitostí ve zdravotnictví, nezmizí
administrativa, ale odejdou doktofii. Hlavnû
specialisti a nemocnice tfieba bez anesteziologa
nemÛÏe fungovat, takÏe bude zbyteãná. Co je tedy
dal‰í krok? Budou se muset noví odbornící vychovat
anebo nalákat z ciziny. Obû fie‰ení jsou draÏ‰í neÏ
pÛvodní.

Jak tvrdí‰, devût zamûstnancÛ v soukromém
sektoru Ïiví jednoho státního zamûstnance.
Zapomnûl jsi ukázat druhou stranu mince. Z tûch
devíti zamûstnancÛ v soukromém sektoru pracuje
osm na státních zakázkách a tûm se platy nesniÏují
a tam je také ten zakopan˘ pes. Zakázky pro státní
firmy jsou neuvûfiitelnû drahé.

Problém ve zdravotnictví nezpÛsobují totiÏ jiÏ tak
‰patnû placení lékafii, ale soukromé poji‰Èovny,
které vydûlávají peníze, jak na pacientech, tak na
lékafiích. A jsou zbyteãn˘m meziãlánkem mezi
státem a zamûstnanci ve zdravotnictví.

Tvrdí‰, Ïe kdyÏ státní zamûstnanec má vy‰‰í
prÛmûrn˘ plat neÏ ti, ktefií svou prací stát financují,
dochází k deficitu státního rozpoãtu. Podle mne
zadluÏování státu vzniká, kdyÏ je pfiíjem niÏ‰í neÏ
v˘daje. Proã nefie‰it celou problematiku radûji
zv˘‰ením pfiíjmÛ?

Pravicov˘ populismus tedy sniÏuje danû, aby
nalákal kapitál do regionu. To funguje pouze na
zaãátku. SníÏí-li se danû  v urãitém kraji, ale ve vût‰í
oblasti, pak jiÏ nikdo nikoho nikam nenaláká, protoÏe
v‰ichni mají nízké danû. Bohat‰í pak bohatnou a
chudí chudnou, jak se lidovû fiíká rozevírají se
nÛÏky, coÏ má za následek vût‰í kriminalitu, vût‰í
v˘skyt lidí s mentálním postiÏením, niÏ‰í v‰eobecné
vzdûlání, hor‰í zdraví atd.

Od roku 1980, kdy jsem pfiijel do Kanady, sly‰ím,
Ïe zemû s dobr˘m sociálním systémem jsou pfied
krachem. Podle Ïebfiíãku Legatum Prosperity Index
jsou na tom stále nejlépe Norsko, Dánsko a Finsko.
V Severní Americe pak staãí porovnat taková
rozlohou i geograficky rovnocenná mûsta jako
Vancouver a Seattle v rÛzn˘ch statistikách: témûfi
ve v‰ech aspektech, jako kriminalita, mentální
zdraví, vzdûlání, to vychází lépe pro Kanadu.
Nakonec i Kanada se umístila v této statistice na
sedmém, zatímco Spojené státy aÏ na desátém
místû.

V˘sledkem ‰krtÛ ve státním rozpoãtu je pak cpaní
penûz do represivních sloÏek: policie, armády a
popfiípadû do v˘stavby kriminálÛ, jak to navrhuje
Harperova vláda.

¤eknu-li to velice jednodu‰e a se v‰í úctou k
metafiÛm (vÏdyÈ toto povolání jsem také pfii ‰kole za
55 Kãs dennû dûlal), je mi milej‰í státní metafi, kter˘
za 300 Kã dennû uklízí ulici neÏ nezamûstnan˘
metafi, kter˘ je na podpofie za 250 Kã dennû nebo
v kriminále za 150 Kã dennû, ale kterého hlídá
bachafi za 1500 Kã dennû. (Pochopitelnû ãísla jsou
pouze ilustrativní.)

Proto nevidím, proã bych nemûl mít sympatie k
tûm, ktefií si vidí dál neÏ na ‰piãku nosu jako tfieba
premiér Neãas.

Ale‰ Bfiezina
***—-

Veselé Vánoce a v‰e nejlep‰í v Novém roce
pfieje
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Federer vyrovnal Lendla i Samprase
Turnaj turnajÛ! Tak je moÏné nazvat soutûÏ nejlep‰ích osmi tenistÛ
svûta podle momentálního Ïebfiíãku ATP, jejíÏ historie se zaãala
psát pfiesnû pfied ãtyfiiceti lety v Tokiu, kde tehdy zvítûzil Ameriãan
Stan Smith. A za léta se mûnila nejen jména slavn˘ch vítûzÛ, ale i
tohoto turnaje, kter˘ dnes nese název Barclays ATP World Tour
Finals a uÏ podruhé za sebou se jeho dûji‰tûm stala O2 Aréna v
Lond˘nû. Mimochodem hala, kde se v roce 2012 bude bojovat o
olympijské medaile v basketbale a v moderní gymnastice a jejíÏ
hledi‰tû pro sedmnáct a pÛl tisíc divákÛ bylo po cel˘ch osm dní této
velké tenisové pfiehlídky zaplnûné.
Pro nás v‰ak byl dÛleÏitûj‰í úplnû jin˘ fakt. Po osmi letech se do
turnaje tenisové elity probojoval ãesk˘ reprezentant. Naposledy to
byl v roce 2002 Jifií Novák v ·anghaji a nyní se tento husarsk˘
kousek povedl pûtadvacetiletému Tomá‰i Berdychovi. TfiebaÏe za
poslední ãtyfii roky poprvé nevyhrál jedin˘ turnaj ATP a ve druhé
polovinû leto‰ního roku nezaznamenal jedin˘ pronikav˘ v˘sledek.
Snad jen kromû toho, Ïe na srpnovém turnaji v Torontu sahal po
ãtvrtfinálovém vítûzství nad Federerem. Ale pfiedtím si znamenitû
vedl na grandslamov˘ch turnajích, kdyÏ v PafiíÏi postoupil do
semifinále French Open a tady v Lond˘nû aÏ do finále Wimbledonu.

Cesta za návratem?
Îádn˘ zázrak se tedy nyní v Lond˘nû od Berdycha neãekal. V‰ak
také v úvodním duelu rozdílem tfiídy 3:6, 3:6 podlehl Srbovi
Djokoviçovi a pfiiznal: “Byl jsem hodnû nervózní a navíc uÏ pfied
zápasem. KdyÏ hrajete tento turnaj poprvé, je to nûco zvlá‰tního.
Zejména kdyÏ jsem toho v poslední dobû vyhrál tak málo. Porazit
jsem ho prostû nemohl, protoÏe jsem na kurtû nic extra nedokázal.”
Za to ve druhém utkání Berdych udivil. I kdyÏ nastupoval proti
AmeriãanÛ Roddickovi s pasivní zápasovou bilanci 2:6, pfiiãemÏ
poslední ãtyfii zápasy prohrál. Jeho údery v porovnání s posledním
obdobím mûly mnohem vût‰í pfiesnost i dÛraz a nakonec zvítûzil
7:5, 6:3. “UÏ jsem si vûfiil o nûco víc a vûdûl jsem, Ïe musím b˘t
agresivnûj‰í,” prohlásil a pokraãoval: “MoÏná uÏ zaãínám hrát jako
dfiíve, ale tahle cesta bude je‰tû tvrdá. Ted mû ãeká první hráã
svûtového Ïebfiíãku Nadal. Budu riskovat je‰tû víc, abych se ho
pokusil porazit!”
A opravdu. Tomá‰ bu‰il do kaÏdého míãe s takovou silou a
sebevûdomím, jako kdyÏ mûl pfied pÛl rokem nejlep‰í formu. K zisku
prvního setu mu chybûl jen krÛãek. Velká ‰koda, Ïe za stavu 6:5 a

15:0 pfii Nadalovû podání po jeho druhém servisu ãesk˘ tenista
zkazil velmi lehk˘ return. Set prohrál v tie- breaku 3:7, takÏe
koneãn˘ v˘sledek hovofiil 7:6, 6;1 ve prospûch ·panûla Nadala.
Berdych tedy s Nadalem prohrál podobnû jako ve finále leto‰ního
Wimbledonu a svûfioval se: “Já to prostû na levoruké hráãe neumím.
Je to pro mû velk˘ nezvyk. Ale kdyÏ budete dÛvûrnû mluvit s leváky,
povûdí vám, Ïe i jim se ‰patnû hraje proti levoruk˘m soupefiÛm,
protoÏe takov˘ tenis nemají zaÏit˘! Ale celkové jsem spokojen˘.
VÏdyÈ jsem porazil Roddicka a mÛj v˘kon s Nadálém byl lep‰í, neÏ
ukazuje v˘sledek. Teì si musím koneãnû odpoãinout a pak zaãít
tvrdû pracovat, abych se v˘konnostnû dostal nazpût.”

Neporazitelná dvojãata prohrála
V lond˘nsk˘ch bojích mûl ãesk˘ tenis je‰tû jednoho zástupce a tím
byl Luká‰ Dlouh˘. Se sv˘m indick˘m partnerem Leandrem Paesem
se opût dostal do závûreãného turnaje osmi nejlep‰ích párÛ ve
ãtyfihfie. Vlastnû na rozlouãenou, protoÏe se po dvouapÛlletém
úspû‰ném pÛsobení rozcházejí a nyní kaÏd˘ bude mít jiného
spoluhráãe. BohuÏel se jim nedafiilo a v‰echny duely prohráli. S
Poláky Frystenbergem a Matkowskym 3:6, 6:7, s rakousko-
nûmeckou dvojici Melzer, Petzschner 6:7, 6:4, 8:10, kdyÏ ov‰em v
rozhodujícím super tie- breaku nevyuÏili vedení 8:4... A na závûr
ode‰li poraÏení i s americk˘mi dvojãaty Bryany 3:6, 4:6.
Sedmatfiicetilet˘ Paes na adresu o deset let mlad‰ího Luká‰e
zdÛraznil: “Je jako by byl mÛj bratr a tak to zÛstane navÏdy! Není
vylouãené, Ïe se k sobû je‰tû nûkdy vrátíme.” Dlouh˘ to potvrdil:
“Trochu si od sebe odpoãineme, já budu hrát s Australanem
Paulem Hanleyem a ãas ukáÏe...”
Hlavní favorité a dosavadní vítûzové sedma‰edesáti turnajÛ ATP
Bob a Mike Bryanovi ale svou roli nesplnili. V semifinále je totiÏ
vyfiadili Nestor se Zimonjiçem a tento kanadsko-srbsk˘ tandem
nakonec i ve finále zdolal Inda Bhupathiho s Bûlorusem Mirnym 7:6
(8:6), 6:4. Celkovû v‰ak ãtyfihry pfii své lond˘nské repríze stejnû
jako loni nenadchly. Asi se bude hodnû hovofiit o tom, zda v
programu tohoto turnaje zÛstanou i nadále.

LahÛdka jednoruãního bekhendu
Av‰ak zpût ke dvouhrám. Semifinále pfiineslo v˘konnostní
konfrontaci ãtyfi nejlep‰ích souãasn˘ch tenistÛ a hlavnû strhující
tfiísetovou bitvu trvající tfii hodiny a jedenáct minut, ve které Nadalova
neomylná levaãka pfiece jen udolala publikem mohutné
povzbuzovaného domácího miláãka Murrayho 7:6 (7:5), 3:6, 7:6

(8:6). Tohle byl absolutní vrchol leto‰ního turnaje a Andy Murray si
jen povzdechl: “Co jsem mohl zahrát je‰tû lépe? Je urãitû pûknû
vidût takov˘ zápas. Ale mnohem hor‰í je, kdyÏ v nûm prohrajete!”
A protoÏe neménû famózní ·v˘car Federer ve druhém semifinále
pfieválcoval Srba Djokoviçe 6:1, 6:4, turnaj turnajÛ pfiinesl finále
finálí! Co víc si diváci, organizátofii i tenisoví byznysmeni mohli pfiát?
Tenisovou válku Rafaela Nadala s Rogerem Federerem, ktefií z
posledních tfiiadvaceti turnajÛ Grand Slámu vyhráli jednadvacet
(·v˘car dvanáct a ·panûl devût) a v ãele svûtového Ïebfiíãku se
stfiídají uÏ tak dlouho, Ïe za posledních sedm let na nûj nepustili
nikoho jiného!
I tohle finále bylo instruktáÏí svûtového tenisu, jak se patfií. Na jedné
stranû udivující silové a pfiesnû umísÈované Nadalovy topspiny, na
druhé rovnûj‰í, b˘t neménû razantní údery Federera, kter˘m vévodil
oku lahodící bekhend hran˘ jednou rukou. Prostû paráda! Navzdory
tomu, Ïe v jejich dosavadním mûfiení sil ·panûl vyhrál o polovinu víc
stfietnutí (14:7), tentokrát se vy‰‰í herní kvalitou a vítûzstvím 6:3,
3:6, 6:1 prosadil ‰v˘carsk˘ tenista. A v tomto turnaji rovnûÏ pfiepsal
dûjiny. Po prvenstvích z let 2003, 2004, 2006 a 2007 sv˘m pát˘m
triumfem Federer vyrovnal legendy âechoslováka Ivana Lendla i
Ameriãana Peta Samprase. A o jejich pfiekonání se vzhledem ke
svému vûku devûtadvaceti let urãitû je‰tû pokusí. Svûdãí o tom i
jeho slova po utkání: “¤íká se, Ïe moje v˘konnost jde uÏ dolÛ. Ale
podívejte se na moje v˘sledky. Vyhrál jsem Australian Open i dal‰í
tfii turnaje a vûfiím, Ïe také rok 2011 pro mû bude velk˘. Ano, jsou
tady i dal‰í vynikající soupefii Djokoviç, Murray, Soederling nebo
Berdych. Ov‰em o historické zápisy teì bojujeme my s Nadalem.”

JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

Berdych nezopakoval Wimbledon,
 ale ani tentokrát v Lond˘nû nezklamal

Torontská vûÏ byla purpurová
Colorado-Dallas 2:1 (1:0, 1:1)

Poprvé od roku 1981, kdy se je‰tû na starém Exhibition Stadionu
hrálo finále NASL mezi Chicagem Stings a New York Cosmos,
které se skonãilo aÏ po samostatn˘ch nájezdech vítûzstvím Chicaga
1:0 (ve vítûzném muÏstvu hrál âech Charlie Fajkus) se hrálo
severoamerické finále v Torontu na stadionu, kter˘ se ironicky
jmenuje BMO (Bank of Montreal). Tentokrát proti sobû nastoupila
dvû muÏstva, která by nikdo ve finále neãekal: Colorado Rapids a
FC Dallas. Dala‰tí fotbalisté byli v tomto utkání mírn˘m favoritem i
kdyÏ bûhem regulérní sezóny se oba zápasy skonãily nerozhodnû
1:1 a 2:2.
První poloãas probíhal za mírné pfievahy DallasanÛ, ktefií také
vstfielili jedinou branku v 35. minutû, kdy Chavez zatáhl míã po
pravém kfiídle a Ferreira byl o zlomek vtefiin rychlej‰í neÏ brankáfi
Colorada Pickens. Coloradu se podafiilo vyrovnat na 1:1 v 57.
minutû. Po chybû dallaské obrany se k míãi dostal Jamie Smith,
podobn˘m zpÛsobem Chavez poslal míã z levé strany pfied branku,
tam v‰ak byl na poprvé úspû‰nûj‰í brankáfi Dallasu Hartman. Staãil
v‰ak vyrazit pouze pfied sebe a leÏící Conor Casey vyrovnal. V
zápûtí mûl Smith dal‰í ‰anci po trestném kopu, ale brankáfi Hartman
vyrazil na roh. Po 90 minutách byl stav utkání 1:1, prodluÏovalo se
a v 98. minutû pfii‰el na hfii‰tû Macoumba Kadji. Ten o devût minut
pozdûji se probil po pravé stranû do pokutového území Colorada a
jeho stfielu teãoval do vlastní branky George John. Pfii této brance
se v‰ak Kadji zranil a musel opustit hfii‰tû. Colorado dohrávalo tedy
o deseti hráãích a nastavovaly se dal‰í tfii minuty, pfii kter˘ch se
vyznamenal tfiemi skvûl˘mi zákroky brankáfi Colorada Matt Pickens.
Obzvlá‰tû stfiela ne‰Èastníka George Johna, která mífiila k tyãi
mohla je‰tû zvrátit v˘sledek utkání. V okamÏiku, kdy rozhodãí
Toledo odpískal konec utkání propukla obrovská radost hráãÛ
Colorada.
Po utkání trenér Dallasu Schellas Hyndman vyjádfiil pochvalnû o
Coloradu. Kapitán Hernandez se zastal autora vlastní branky
George Johna. A trenér Hyndman dodal, Ïe nemÛÏe nikomu nic

vyãítat, protoÏe v‰ichni hráãi nechali na hfii‰ti maximum. Za Colorado
odpovídali na tiskové konferenci trenér Gary Smith, kapitán Pablo
Mastroeni a MVP Conor Casey. Mastroeni vysvûtloval, jak sloÏit˘m
obdobím jeho klub pro‰el a Casey se vyjádfiil pochvalnû o torontském
publiku, které bylo více naklonûné Coloradu neÏ Dallasu.
Colorado: Pickens-Kimura, Wynne, Moor, Wallace (90. Beaudet)-
Mullan, Mastroeni, Larentowicz, Smith (90. Thomson) -Cumings
(98. Kandji), Casey.
Torontská vûÏ, která mûní své osvûtlení stfiídala barvy modrou s
purpurovou. Nakonec v‰ak dominovala purpurová podle dresu
fotbalistÛ  z Colorada
Dallas: Hartman-Goncalves (34. Lloyd), John, Ihemelu, Benitez-
McCarthy, Hernandez, Chavez (105. Avila), Shea (64. Cunningham)
- Ferreira, Harris
Branky: 57. Casey, 107. vlastní (John) - 35. Ferreira. Rozhodãí
Toledo. 21700 divákÛ.

Ale‰ Bfiezina, Toronto

Po utkání: trenér Gary Smith, kapitán Pablo

Mastroeni a MVP Conor Casey
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

Hockey

Tabuºka
1. Ko‰ice 32 116:53 78
2. Bystrica 31 109:71 65
3. Poprad 31 99:62 58
4. Zvolen 32 96:80 51
5. Trenãín 32 81:97 48
6. Skalica 32 95:95 47
7. Martin 32 85:103 45
8. Slovan 31 83:84 41
9. Îilina 31 73:96 34
10. Nitra 32 79:112 33
11. Orange 18 24:87 1

Slovenská hokejová
Slovnaft extraliga

25. kolo:  Slovan-Skal ica 2:6, Ban.
Bystrica-Poprad 0:2, Trenãín-Ko‰ice 2:4,
Îi l ina-Mart in 0:3,  Ni tra-Zvolen 2:4,
Skalica-HK Orange 20 7:2.
26. kolo: Poprad-Zvolen 5:4 (PP), Martin-
Nitra 1:2, Trenãín-Îilina 4:1, Skalica-
Ko‰ice 3:4 (SN), Ban. Bystrica-Slovan
4:2.
27. kolo: Slovan-Poprad 4:5 (PP), Îilina-
Skalica 2:4, Nitra-Trenãín 4:2, Zvolen-
Martin 0:2, Ban. Bystrica-HK Orange 20
6:1, Ko‰ice-Ban. Bystrica 5:2.
28. kolo: HK Orange 20-Zvolen 1:2 (PP),
Poprad-Martin 6:2, Zvolen-Trenãín 2:3,
Nitra-Skalica 2:7, Ko‰ice-Slovan 5:4
(PP). Îilina-Ban. Bystrica odloÏeno na
14.12.2010
29. kolo: Ko‰ice-Poprad 3:1, Slovan-
Îi l ina 2:0, Ban. Bystr ica-Nitra 5:3,
Skalica-Zvolen 5:2, Trenãín-Martin 5:2
30. kolo: Poprad-Trenãín 4:1, Martin-
Skalica 5:3, Zvolen-Ban. Bystrica 5:3,
Nitra-Slovan 4:3, Îi l ina-Ko‰ice 2:3.
Slovan-Orange odloÏeno na 1.12. 2010.

***

Tabulka
1. Vítkovice 27 83:61 53
2. Tfiinec 26 89:66 50
3. Liberec 27 76:69 47
4. Brno 26 66:61 47
5. Pardubice 26 75:62 46
6. Zlín 27 87:75 40
7. K. Vary 26 80:75 40
8. Budûjovice 26 75:71 39
9. Litvínov 26 62:82 37
10. Slavia 26 66:67 35
11. Sparta 28 58:80 27
12. PlzeÀ 26 81:85 25
13. Kladno 26 47:86 13
14. Boleslav 27 68:73 9

âeská hokejová
 Tipsport extraliga

21. kolo: Kladno-Liberec 5:3, PlzeÀ-Slavia
4:5 (PP), Pardubice-Vítkovice 4:3, Tfiinec-
Litvínov 10:1, Boleslav-Karlovy Vary 9:5,
Zlín-Sparta 3:2, Brno-Budûjovice 4:3.
22. kolo: Liberec-Boleslav 0:6, PlzeÀ-
Kladno 3:2, Zlín-Budûjovice 5:3, Litvínov-
Sparta 2:1, Karlovy Vary-Tfiinec 3:2 (SN),
Brno-Vítkovice 3:2, Slavia-Pardubice 5:4
(SN).
23.  ko lo:  Z l ín -V í tkov ice  2 :3 ,  Brno-
Pardubice 3:2, Boleslav-PlzeÀ 4:7, Kladno-
Slavia 3:1, Litvínov-Karlovy Vary 0:2,
Tfiinec-Liberec 3:4 (SN), Sparta-Budûjovice
3:4.
24. kolo: Slavia-Tfiinec 4:3 (SN), Karlovy
Vary-Zl ín 3:5, Vítkovice-Boleslav 4:1,
Budûjovice-Litvínov 4:6, Pardubice-Kladno
5:2, Brno-PlzeÀ 4:5, Liberec-Sparta 4:1.
25. kolo: Sparta-Vítkovice 1:4, Tfiinec-
PlzeÀ 4:0, Brno-Kladno 3:0, Budûjovice-
Karlovy Vary 3:2 (PP), Litvínov-Liberec 0:1,
Boleslav-Slavia 2:3, Zlín-Pardubice 3:4.
26. kolo: Boleslav-Pardubice 2:4, Vítkovice
Tfiinec 3:2, PlzeÀ-Zlín 4:1, Kladno-Litvínov
1:5, Karlovy Vary-Sparta 3:4 (SN), Liberec-
Budûjovice 3:1, Slavia-Brno 3:4 (PP).

***

NHL
Marná snaha

 Patrika Eliá‰e
Toronto-New Jersey 3:1

 (0:0, 2:1, 1:0)
Rozhodujícím momentem utkání byl zfiejmû
závûr první tfietiny, kdy hostující Rolston ‰el
dvanáct vtefiin pfied pfiestávkou na trestnou
lavici. Hned po pfiestávce totiÏ toront‰tí zamkli
hosty v jejich obranné tfietinû a ‰est vtefiin
pfied koncem pfiesilovky vystfielil Kulemin,
Brodeur staãil jeho stfielu vyrazit pouze ke
Grabovskému a Bûlorus svou pátou brankou
v leto‰ní sezónû otevfiel skóre. Druh˘ gól
pfiipojil o ‰est minut pozdûji z levého kfiídla
Kessel. Devils se v‰ak z tohoto ‰oku dokázali
vrátit zpût do utkání v polovinû druhé tfietiny,
kdy Zubrus sníÏil teãovanou stfielou na rozdíl
jediné branky. Dal‰í zbyteãné vylouãení
Correnta v závûreãné tfiet inû a branka
Versteega, pfii které asistoval Tomá‰ Kaberle
ukonãily nadûje na bodov˘ zisk Devils v
Torontu. Ti se potácejí na pfiedposledním místû
ve  V˘chodn í  kon fe renc i .  S  v˘s ledkem
pochopi te lnû neby l  spoko jen˘ as is tent
kapitána Devils Patrik Eliá‰: Utkání musím
hodnotit negativnû. Torontu se také nedafií a
nebyli jsme schopní získat dva body. Asi proto,
Ïe jsme nebyli  dostateãnû agresivní. Jedním
slovem bylo to ‰patné.
ABE: Jednalo se o defenzívní utkání, bylo
to tím, Ïe Toronto mûlo lep‰í obranu?
PE: Dali dva góly z pfiesilovek. A my jsme
nepokryli v druhé tfietinû jejich útoãníky, coÏ
znamenalo dvoubrankov˘ náskok a pro nás je
v souãasné dobû neobyãejnû tûÏké dávat góly.
Pokud musíme dotahovat, tak je to vÏdy
nepfiíjemné, protoÏe nám tam teì nic nepadá.
Ztratili jsme sebedÛvûru.
ABE:  âím je  zpÛsobena ta to  z t rá ta
sebedÛvûry?
PE: Pfies léto nám ode‰li tfii obránci, máme
‰est, sedm mlad˘ch hráãÛ z farmy, to se
odrazí na hfie. TûÏko se to vysvûtluje, protoÏe
nûkteré zápasy hrajeme dobfie. Jindy nám
chybí energie a právû ta sebedÛvûra, coÏ je
zpÛsobeno tím, Ïe se nedafií. Není to v
individualitách, ale v muÏstvu.
ABE: Pfiesto jste na ãele kanadského
bodování v muÏstvu…
PE: O to vÛbec nejde, jde o to abychom hráli
nûkde na pfiedních pfiíãkách. Skuteãnû nejde
o individuální hodnocení, ale o t˘m a tomu se
nedafií.
ABE: Pfieji, aby to pfií‰tû bylo lep‰í neÏ
dnes.

Ale‰ Bfiezina, Toronto

PlzeÀ rozjela stíhaãku
 za body

Boleslav-právo-Tfii muÏstva doplatila na chyby
v registraci hokejistÛ v˘razn˘m odeãtem bodÛ,
jejich duel v Boleslavi byl hlavnû o tom, kdo
dfiív zaãne ‰plhat ze spodních pater tabulky.
PlzeÀ‰tí je‰tû na konci druhé tfietiny prohrávali
1:3, ale srovnali pfiesilovkov˘mi góly bûhem
86 sekund a v polovinû tfietího dûjství dokonale
otoãili skóre.
„Pfiedvedli jsme víc odhodlání neÏ soupefi, ani
za nepfiíznivého stavu jsme nic nezabalili,“
vyprávûl Martin Straka, jenÏ dva góly dal a na
dal‰í dva pfiihrál. „Jedinû takhle vede cesta
nahoru. KaÏd˘ zápas musíme dfiít do úmoru a
urvat co nejvíc bodÛ,“ doplÀoval Tomá‰
Vlasák, a pfiiznal, Ïe po páteãním verdiktu o
odebrání 19 bodÛ Plzni na nûj dolehla v kariéfie
dosud nepoznaná bezmoc.
MoÏná i ten pocit ho pfiimûl k ostré kritice
fieditele extraligy.
„Z pana ·ulce se podle mne stala jen taková
loutka lidí, ktefií sami neprojeví vlastní názor.
Nikdo v Plzni nepopírá administrativní chybu,
taky kvÛli tomu rezignoval fieditel klubu
Zavoral, ale v kontextu událostí mûl ·ulc
udûlat to samé. Ale on se tam drÏí a jen to
shazuje na j iné. ·krtat body se mi zdá
neadekvátní. MoÏná jsem to fiekl pod vlivem
emocí, ale za názorem si stojím,“ prohlásil
Vlasák a jeho slova mûla odezvu i mezi
fanou‰ky.
Na zaãátku utkání cel˘ stadión vyvolával
Vlasákovo jméno. „Poprvé v Ïivotû o mnû
takhle skandoval i kotel fanou‰kÛ soupefie a
bral jsem to jako podporu. Teì uÏ se ale chci
soustfiedit na hokej, vlastnû nám play off
zaãalo uÏ v polovinû listopadu,“ usmál se
Vlasák, jenÏ nepfiehlédl v hledi‰ti transparent:
My fandíme hokeji, ·ulc zase razítku.
Mladoboleslavsk˘ útoãník Tomá‰ Diví‰ek také
netajil frustraci: „Nûkolikamûsíãní práce pfii‰la
jedním ‰krtem od stolu vniveã, teì uÏ hrajeme

jen o to, vyhnout se baráÏi. ·koda, Ïe jsme
ale ztratili tak dobfie rozehran˘ zápas...“
PlzeÀsk˘ trenér Marian Jelínek uÏ ale pfii‰el
do kabiny s novou motivací: „¤ekl jsem
klukÛm, aÈ to zkusí vytûsnit z hlavy a nastavit
si nov˘ cíl. Loni jsme mûli Prezidentsk˘ pohár,
teì by pro nás stejnou hodnotu mûlo dosaÏení
10. místa, které je‰tû staãí na pfiedkolo play
off.“ (PlzeÀ ztratila 19 bodÛ, Boleslav 22 a
Kladno 6)

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

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.20.satellite1-416.com

www.20.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca

***

Rosti
Brankovsky

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.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

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

Veselé Vánoce
hodnû pohody od Vánoc

do konce roku
a hodnû úspûchÛ v roce 2011

pfieje

 Gambrinus liga - 17. kolo
Baník zlomil prokletí
brnûnského hfii‰tû

Brno-Ostrava 0:2  Fotbalisté Baníku dokázali po
témûfi sedmnácti letech porazit Zbrojovku na jejím
hfii‰ti. V moravské bitvû t˘mÛ, které se na podzim
pohybovaly na konci tabulky Gambrinus ligy,
rozhodli o v˘hfie dvûma góly ve druhém poloãase.
„O tom, jak hroznû dlouho se uÏ Baníku nepovedlo
v Brnû zvítûzit, jsme samozfiejmû dobfie vûdûli.
ZároveÀ jsme si ale fiíkali, Ïe tak dlouhá série uÏ
musí jednou skonãit. Povedlo se,“ usmíval se po
utkání ostravsk˘ záloÏník Martin Luke‰.Mnohem
ponurej‰í nálada zavládla v domácí kabinû. BrÀané
po ‰esté domácí poráÏce v sezónû uÏ mají jistotu,
Ïe pfiezimují na sestupové pfiíãce. Kolem
osmdesátky brnûnsk˘ch fanou‰kÛ hlasitû
protestovalo pfii zápasu Zbrojovky s Baníkem v
okolí stadiónu proti mimofiádn˘m bezpeãnostním
opatfiením, která provázela duel rivalÛ. „V Brnû uÏ
chodí na fotbal jen hrstka vûrn˘ch. A klub se je je‰tû
snaÏí odradit takov˘mi nesmysly. Proto jsme utkání
bojkotovali,“ nelíbilo se zbrojováck˘m skalním, Ïe
vstupenky, které si bylo moÏné obstarat pouze v
pfiedprodeji, se navíc prodávaly v˘hradnû po
pfiedloÏení obãanského prÛkazu. Akce se obe‰la
bez incidentÛ, k nimÏ nedo‰lo ani na stadiónu.
Stfietnutí pfiihlíÏelo v de‰ti pouze 2109 divákÛ, z
nichÏ asi 250 pfiicestovalo ze severu Moravy. âasto
problémoví pfiíznivci Baníku se tentokrát vyvarovali
jak˘chkoliv excesÛ. Branky: 53. Neves z pen., 62.
·enkefiík.
Teplice-Jablonec 1:2 Teprve v závûru utkání se
podafiilo pût minut pfied koncem sníÏit domácímu
Mahmutoviãovi. Obû branky Jablonce vstfielil
Kovafiík
Mladá Boleslav-Slavia 3:1  Ani náznak úniku ze
zl˘ch ãasÛ. Skoro aÏ na samé dno propadli fotbalisté
Slavie po nezdaru v Boleslavi. Vzplanutí po pauze
v podobû vyrovnání Koubsk˘m netrvalo dlouho.
Exslávista Toleski vrátil vedení StfiedoãechÛm a
v˘hru stvrdil matador Kuliã. Jako zl˘ sen se fandÛm
ãervenobíl˘ch, zvykl˘ch na boj o titul, jeví hrozba
pádu do druhé ligy. Kdo ví, co v‰e klub zaÏije na
jafie. A vlastnû uÏ teì v zimní pauze. „Myslím
pozitivnû,“ reagoval kouã Slavie Michal Petrou‰ na
dotaz, v jakém rozpoloÏení smûfiuje do t˘dnÛ
zápasového volna, zároveÀ údobí zásadních zmûn
v klubu stiÏeném ekonomick˘mi trably i herními
nezdary.
Sparta-âeské Budûjovice 2:0 Branky Sparty
vstfielily dvû ãerné perly v 17. minutû Kweuke a v
57. minutû Wilfried.
Olomouc-Pfiíbram 3:1 V‰echny branky padly v
prvním poloãase: 17. Petr, 18. Hubník, 43. Murín -
33. HuÀa.

Hradec Králové-Slovácko 0:0 4325 divákÛ v
Mal‰ovicích branku nevidûlo.
Liberec-Ústí nad Labem 3:0 V severoãeském derby
zvítûzili jasnû domácí. Hosté pfiezimují na posledním
místû. Branky: 36. Breznaník, 62. Nezmar, 68.
Bosanãiã.
Bohemians-PlzeÀ 1:0 V páteãní pfiedehrávce mûli
hosté smÛlu, kdyÏ jim rozhodãí neuznal regulerní
branku. PlzeÀ zÛstala na ãele ligové tabulky.

(Podle práva abe)

TABULKA
1. PlzeÀ 17 13 2 2 43:16 41
2. Sparta 17 12 1 4 29:11 37
3. Olomouc 17 9 4 4 34:14 31
4. Jablonec 17 9 3 5 31:19 30
5. Boleslav 17 8 6 3 31:21 30
6. Teplice 17 7 4 6 22:23 25
7. Liberec 17 6 5 6 24:21 23
8. Bohemians 17 6 4 7 19:20 22
9. Slovácko 17 6 2 9 17:27 20
10. Ostrava 17 5 4 8 19:23 19
11. Hradec 17 4 6 7 12:19 18
12. Pfiíbram 17 4 6 7 11:19 18
13. Budûjovice 17 4 6 7 13:28 18
14. Slavia 17 3 7 7 18:25 16
15. Brno 17 5 0 12 22:35 15
16. Ústí 17 2 6 9 13:37 12

Slovenská CorgoÀ liga
17. kolo: FK Senica-M·K Îilina 2:1, FC Nitra-
Banská Bystrica 0:2, MFK RuÏomberok-Slovan
Bratislava 0:0, Tatran Pre‰ov-Dunajská Streda 1:0,
MFK Dubnica-FC Zlaté Moravce 0:4, Spartak
Trnava-MFK Ko‰ice 0:0.
18. kolo: MFK Ko‰ice-Tatran Pre‰ov 4:0, FC Zlaté
Moravce-FC Nitra 1:2, Banská Bystrica-MFK
RuÏomberok 1:0, Slovan Bratislava-FK Senica 2:2,
Dunajská Streda-MFK Dubnica 0:0, M·K Îilina-
Spartak Trnava 1:1.

Tabuºka
1. Îilina 18 10 7 1 38:16 37
2. Senica 18 9 4 5 22:19 31
3. Bystrica 18 8 6 4 23:12 30
4. Trnava 18 7 8 3 22:9 29
5. Slovan 18 6 7 5 28:17 25
6. Zl.Moravce 18 6 6 6 20:20 24
7. Dun.Streda 18 6 6 6 16:16 24
8. Nitra 18 6 4 8 15:26 22
9. RuÏomberok 18 5 5 8 14:22 20
10. Ko‰ice 18 4 5 9 18:27 17
11. Pre‰ov 18 4 5 9 12:22 17
12. Dubnica 18 4 3 11 13:35 15

Pfiátelská mezinárodní utkání
Dánsko-âesko 0:0, Slovensko-Bosna a
Herzegovina 2:3.


