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PetrÛv sen

Petr mûl sen, zdálo se mu, jak sestupoval po toãit˘ch schodech do podzemí. Spatfiil na
nich ãernocha podobného Jimi Hendrixovi. Ve‰el do velikého sálu, kde hrálo najednou
padesát elektrick˘ch kytar. Neznal v‰echny, co hráli, ale mûl pocit, Ïe kaÏdého z nich
nûkdy vidûl. Stál tam a hledûl na nû a najednou jakoby v‰ichni zkamenûli. V‰echno se
zastavilo. Kytary jako na povel utichly.
Nerozumûl tomu. Strãil do jednoho kytaristy, ale ten se ani nepohnul, Stále stejnû pevnû
drÏel svou kytaru. Opatrnû zmáãkl jednu strunu a sálem zaznûl její tón, ale o to hor‰í bylo
ticho, které se ozvalo potom. Padesát elektrick˘ch kytar mlãelo.
Pak uvidûl ten podivn˘ gramofon, u kterého byla jediná deska. Byl to skoro obyãejn˘
gramofon, jako byly gramofony na zaãátku tohoto století. Jen z jedné strany byl upevnûn
soustruÏnick˘ nÛÏ. Nev‰iml si toho a nasadil desku. Jakmile se v‰ak pfiiblíÏil pfienosku,
z druhé strany pfiijel soustruÏnick˘ nÛÏ a zaãal desku soustruÏit. SoustruÏil pfiesnû a
vÏdycky jen o jeden fiádek, takÏe desku bylo moÏné vyslechnout, ale po pfiehrání zÛstala
na gramofonu jen hromada ãern˘ch pilin a kotouã se toãil dál.
Musel dobfie poslouchat. Ozvaly se varhany a pak hlas, kter˘ fiíkal: „Tito mrtví budou
vzkfií‰eni, aÏ nûkdo spodobní jejich obraz ze snûhu a z ledu jim vytvofií kytary, na které
by mohli hrát. Musí vytvofiit v‰ech padesát postav najednou, ale pozor, jakmile by na
jednoho z nich zapomnûl, není uÏ nadûje pro nikoho z nich a on zahyne s nimi!“
Podíval se do sálu. Vidûl je v‰echny a snaÏil si je zapamatovat: Brian Jones, Jimi
Hendrix. Na pódiu stáli Otis Reding a Janis Joplin… A v‰ichni jakoby se dívali na nûj a
on jim sliboval: „Ano, já vás zachráním!“ Pak jiÏ to nemohl vydrÏet. Vybûhl ven. Dvefie,
kter˘mi vybûhl za ním nezadrÏitelnû zapadly. Probudil se a musel do ‰koly. Dny bûÏely.
KaÏd˘ den byl stejn˘ jako pfiedchozí. Nûkdy pr‰elo, jindy zase byla nedûle. V‰echny dny
byly beze smyslu a prázdné. AÏ jednou napadl sníh. Ale vûdûl, Ïe se nesmí nechat
chytnout do léãky, protoÏe první sníh nevydrÏí dlouho.
Pfii‰ly vánoce a Petr odejel na hory. Vidûl mnoÏství snûhu a dal se do práce. Tvofiil jako
sochafi a pracoval celé hodiny bez rukavic, aby práce rychleji ub˘vala. Zvykl si na to, ale
koncem roku pfii‰la pfiece jen obleva a chybûlo mu je‰tû patnáct soch a první sochy jiÏ
zaãínaly tát.
V noci ze Silvestra na Nov˘ rok ne‰el spát a stavûl. Ani si nev‰iml, Ïe chaty svítí dlouho
do noci. Ani ho nenapadlo, Ïe zaãíná nov˘ rok. Pak pfii‰la skupina lidí a vidûla sochy ze
samého snûhu a uvidûla podivného sochafie uprostfied noci a zaãala stavût. A za chvíli
stálo v‰ech padesát soch a kaÏdá mûla kytaru z ledu, jako kdyby chtûla nûco fiíci. Pak
ztratil vûdomí. KdyÏ se probudil leÏel na palandû v horské chatû a nûjaké dûvãe hrálo na
‰panûlku Hey Joe! od Jimi Hendrixe. Posadil se a zeptal se jí: „Ví‰ od koho to je?“ Dûvãe
zavrtûlo hlavou: „Ne, ale líbí se mi to!“
Pak odjel domÛ a sochy roztály, ale Jimi Hendrix byl vzkfií‰en a s ním i ostatní. KaÏdému
se totiÏ splní jeho sen, jenÏe jinak neÏ si pfiedstavuje.
Ale‰ Bfiezina- 1973
***

Sláva na v˘sostiach Bohu
Pokoj blízkym i vzdialen˘m,
pokoj smútkom poranen˘m,
pokoj krehk˘m sneÏn˘m voãkám,
pokoj iskrám v detsk˘ch oãkách,
pokoj vrchom, pokoj stráÀam,
pokoj ‰achtám, pokoj baniam,
pokoj t˘mto hºbinám.
Sláva na v˘sostiach Bohu Narodil sa Kristus Pán!
Pokoj moriam, pokoj sú‰i,
pokoj kaÏdej Ïivej du‰i.
Pokoj vetru, pokoj vánku,
pokoj zemi v tichom spánku.
Pokoj Vianoc, pokoj BoÏí
nech sa v‰etk˘m do s⁄dc zloÏí.
Pokoj, pokoj v‰etk˘m nám!
Pokoj t˘mto tich˘m chviºkám,
pokoj t˘mto sekundám.
Sláva na v˘sostiach Bohu Narodil sa Kristus Pán!
Svätoboj Kasar-Danielis
Nad obzor - Tranoscius
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: P.Dolinsk˘
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev.M. âajka.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a,
(Luteheran Church of St. Luke), 3200
Bayview Ave. (Bayview a Finch), Toronto.
BohosluÏby: 12.12. v 12:30 a 24.12.. v
17:00..

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA
Milované krajanské spoloãenstvo, bratia a sestry,
radostnú nádej viery, v príchod ná‰ho Spasiteºa chceme - prosiac Pána Boha
spoloãne a navzájom preÏívaÈ. MaÈ Ním danú istotu, Ïe dieÈa narodené v Betleheme
nás v‰etk˘ch spája pre Ïivot spasenia. Bratsko-sesterské spoloãenstvo ná‰ho
cirkevného zboru sv. Pavla chce oslavovaÈ HOSPODINA v prichádzajúcich
sviatkoch :
SLUÎBY BOÎIE V KOSTOLOCH
Sv. PAVLA - Toronto a Sv. KRÍÎA (Holy Cross) - Kitchener

VIANOCE-·TEDR¯ VEâER 24.decembra 2003
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE o 18:00
***
NARODENIE PÁNA 25. decembra 2004
SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA) o 10:45
***

II. SVIATOK VIANOâN¯ 26. decembra 2004 Svät˘ KríÏ,
Kitchener
SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE -(VEâERA PÁNOVA) o 16:30

**
KALENDARNE SVIATKY
STAR¯ ROK 2004 - 31.decembra 2004
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE - o 18:00
***
NOV¯ ROK 2005 - 1. januára 2005
SVIATOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE-(VEâERA PÁNOVA) od 10:45
Pánom poÏehnan˘ kalendárny rok 2005.

âeskoslovensk˘ baptistick˘ kostel
na 200 Annette St. v Torontû Vás v‰echny srdeãnû zve k
pﬁedvánoãním a vánoãním programÛm:
* Veãer Vánoãních koled v sobotu, 18. prosince v 18:30
* Slavnostní shromáÏdûní Adventního období 19.12. v 11:00.
* Vánoãní banket v nedûli, 19. prosince ve 12:15, po kterém následuje
* Vánoãní muzikál ve 14:00
* Vánoãní bohosluÏby v sobotu, 25. prosince v 11:00
* Novoroãní bohosluÏby v nedûli 2. ledna v 11:00

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a
(Lutheran Church of St. Luke),

3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto
Rev. Du‰an Tóth
BohosluÏby na ·tedr˘ veãer
24.12..2004 v 17:00.

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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Vánoãní
koncert
Small Chamber
Harmony
v sobotu
18. prosince 2004
v kostele sv. Václava

se nekoná
Rezervujte si místo
pro

Silvestrovskou
zábavu
v

No. 5 Highway,
Waterdown
Telefon: (905) 689-6013
TANEC AÎ DO RÁNA
VELK¯ BUFFET PO
CELOU NOC
RANNÍ KÁVA
Vstup jen s rezervací. Vyzvednûte si
lístek u nás, co nejdﬁíve. Budeme Vám
drÏet poãet míst, která objednáte, bez
ohledu na to, kdy pﬁijdete.
Tû‰íme se na Vás!

Kalendáfi
17.12. (pá) 18:30
Vánoãní veãeﬁe
na Masaryktownu
Hraje Eda Vokurka
***
18.12. (so) 18:30
Vánoãní koledy
âeskoslovensk˘ bapt. kostel.
***
19.12. (ne) 11:00, 14:00
Vánoãní muzikál a banket
***
22. 12. (st.) a 23. 12. (ãt.)
Eda Vokurka
v Montreal Bistro
***
24.12. (pá) 23:00
PÛlnoãní m‰e - Kostel sv. Václava
***
31.12. (pá) 19:00
Silvestrovská zábava
Kostol sv. Cyrila a Metoda
***
31.12. (pá) 18:00
Silvestrovská zábava
Bohemian Restaurant
Waterdown
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
14.112.2004 v 17:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
14.1.2005

December 16, 2004

Toronto/Canada/USA

Vánoãní a novoroãní bohosluÏby
farnosti svatého Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
·tûdr˘ den: pátek 24. 12. 2004 v 23:00
PÛlnoãní m‰e svatá se zpûvem koled
Slavnost Narození Pánû: sobota 25. 12. 2004
v10:30 M‰e svatá
15:00 M‰e svatá v Burlingtonu
Svátek svaté rodiny a sv. ·tûpána: nedûle 26. 12. 2004
v 10:30 M‰e svatá
15:00 M‰e svatá v Burlingtonu
Památka sv. Silvestra I.: pátek 31. prosince 2004
v 18:00 M‰e svatá
Slavnost Matky BoÏí: sobota 1. ledna 2005
v 10:30 M‰e svatá
15:00 M‰e svatá na Masaryktownu
Slavnost Zjevení Pánû: nedûle 2. ledna 2005
v 10:30 M‰e svatá
15:00 M‰e svatá v Burlingtonu

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv. Marie

Nativity of The Mother of God
257 Shaw Street, Toronto
Piatok, 24. december
8:00 p.m. Vianoãné koledy - 9:00 p.m. Sv. liturgia
Sobota, 25. december
11:00 a.m. Sv. liturgia
Nedeºa, 26. december
11:00 a.m. Sv. liturgia- 12:00 Vianoãná divadelná hra
Pondelok, 27. december
10:00 a.m. Sv. liturgia
Piatok, 31. december
6:00 p.m. Sv. liturgia
Sobota, 1. január
11:00 a.m. Sv. liturgia
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Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a Metoda

Czech &Slovak Institutions

(R.C. Church of St. Cyril and Methodius)
5255 Thornwood Drive, Mississauga, ON L4Z 3J3

Czech Embassy

24. 12. 2004
24:00 -PÛlnoãní m‰e
25. 12. 2004
9:00 - anglicky
11:00 -slovensky
26. 12. 2004
Nedûlní program

31. 12. 2004
Veãerní bohosluÏby - 18:00
1. 1. 2005
9:00 - anglicky
11:00 - slovensky
2. 1. 2005
Nedûlní program

âeské velvyslanectví
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

Cathedral of the Transfiguration
of Our Lord
10350 Woodbine Ave (Major Mackenzie & Hwy 404)
CHRISTMAS AND NEW YEAR’S SCHEDULE
CHRISTMAS EVE
9:30 p.m. Christmas Carols - God-With-Us-Service
10:00 p.m. Christmas Eve Liturgy
DEC 25th - CHRISTMAS DAY DIVINE LITURGIES
10:00 a.m. Slovak
11:00 a.m. English
DEC 26TH - SYNAXIS OF THE MOTHER OF GOD
10:00 a.m. Slovak
11:00 a.m. English
DEC 27th - FEAST OF ST. STEPHEN
10:00 a.m. English
NEW YEAR’S EVE - DIVINE LITURGY OF
THANKSGIVING
8:00 p.m. English
NEW YEAR’S DAY DIVINE LITURGIES
10:00 a.m. Slovak
11:00 a.m. English
—————
CHRISTMAS BLESSINGS TO PARISHIONERS & FRIENDS
MOST REV. JOHN S. PAZAK, C.Ss.R., BISHOP
FR. JOHN FETSCO, C.Ss.R., FR. MIROSLAV âAJKA, C.Ss.R.

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

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

festival českých filmů
festival of czech films
25.4.- 1.5. 2005

v jednom týdnu...
v jednom městě...
v jednom festivalu...

VŠE O ČESKÉM FILMU
Finále Plzeň | Dominikánská 3 | 301 12 Plzeň, Czech Republic
tel: +420 377 995 211 | fax: +420 377 995 210 | e-mail: festival@finaleplzen.cz

www.finaleplz en.cz

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg, MB R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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Veselé vánoce
a PF 2005
PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

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

Dr. Petr
Munk

December 16, 2004

O jednom pﬁedvánoãním zastavení
Vianoãn˘ strom ty ná‰, jak svieÏi si a krásny
veãitou zeleÀou si nádej na‰a sama
oh, skvitni ovocím, ão neuvädnú mrázmi
roz‰ír sa nad zemou pevn˘ma haluzama.

zaãnu vybírat básnû, uÏ mám na mysli
konkrétního ãlovûka, kter˘ ji bude recitovat.
Potom to pﬁizpÛsobuji samozﬁejmû, ale v‰imla
jste si, Ïe ti, kteﬁí jsou v náboÏenském
pﬁesvûdãení jistí a silní, tûm jsem pﬁedestﬁela
Vianoãn˘ strom ty ná‰
velmi silnû pÛsobící náboÏenské básnû, a ti,
oh, viì deti skrahnuté bez lásky slova, ‰atu
kteﬁí hledají, dostali básnû, které byly zase jim
vlastní. ProtoÏe kaÏd˘ interpret musí báseÀ
potras Ïe ihliãím, nech radost s teba padá
a neÏne prikryje i nejbiednej‰iu chatu
pﬁednést skrze sebe. JestliÏe si ji jen obléká,
tak potom báseÀ zní fale‰nû.“ Stejnû jako na
Vianoãn˘ strom ty ná‰, ão ãiaha‰ ku nebesiam
minul˘ch setkáních s poezií i tentokráte
dnes v‰etci na zemi zrak k tebe upierame
program svazoval velice citlivû a vnímavû
klavírista Milan Ichniovsk˘. „... Milan není
nech dáva ‰tedre dar mdl˘m rukám, srdciam,
profesionál, ale je ãlovûk, kter˘ hodnû a rád
pleciam to nevyãerpatelné, dobré tvoja ramä.
(Vianoãn˘ strom, Emil B. Lukáã) zpívá. Má nádhern˘ syt˘ hlas a tûmi sv˘mi
pﬁedûly nejen Ïe vytváﬁí jakési mosty mezi
jednotliv˘mi básnûmi, ale vlastnû básnû tak
dotváﬁí a svazuje do jednoho celku cel˘
program,“ ﬁíká reÏisérka a dodává, Ïe to
v‰echno dûlá proto, Ïe sama poezii má ráda.
A i obû holãiãky Andrejka a Sa‰enka
Nesnídalovy si vedly velice dobﬁe. Na jevi‰tû
nebály vystoupit, byly jednodu‰e mil˘m
zpestﬁením veãera.
Nu a na konec to nejlep‰í. Bez nadsázky,
protoÏe takov˘ bonbónek si nechá líbit kaÏdá
poetická du‰e - byl jím nádhern˘ lyrick˘
soprán Zdenky Jaro‰ové. Té pûvkynû, o které
se ﬁíká, Ïe zpívá svou du‰í. Setkali jsme se s

ní na koncertech seskupení Small Chamber
Harmony, které hraje barokní hudbu. Na tomto
veãeru pﬁirozenû zpívala písnû vánoãní, a
poÏitek to byl stejnû velik˘. „Vybrala jsem si ji
pro její interpretaãní kvality. Její hlas je krásnû
zabarven˘, úÏasn˘, navíc je Zdenka team
player, tvoﬁí pﬁímo s básnûmi,“ charakterizuje
paní Valika kvality pûvkynû.
Slovenská komunita má ve Veãerech s poezií
velice vhodnou pﬁíleÏitost obohacovat a
upevÀovat staré kulturní tradice a rozvíjet
rodn˘ jazyk. Lze si jen pﬁát, aby spoleãnosti s
názvem Kanadská základina pre umenie a
divadlo hned tak brzy nedo‰ly síly a aby ve
své komunitû nalézala i onu nezbytnou dávku
kladné odezvy i pﬁesto, Ïe iniciátoﬁi tvrdí, Ïe
v‰echno to dûlají pro vlastní potû‰ení a radost.
A jestli mi dovolíte, tak jako obdivovatel v‰eho
tvoﬁivého musím dále docenit i dobrou
organizaci veãera se „v‰ím v‰udy“ - s
programem do ruky, se seznamem obsazení
„hercÛ“ do rolí, se zpûvníãkem snad
nejzpívanûj‰í vánoãní písnû Tichá noc, s
pﬁipraven˘m obãerstvením po programu, a
koneãnû i s prodejní v˘stavou pﬁenádhern˘ch
obrázkÛ a prací talentované Anny Vicherkové,
která si v‰eobecnû zaslouÏí na‰í pozornosti
ponûkud více, takÏe snad pﬁí‰tû.
Text a foto Vûra Kohoutová
***

Recitovala Eva Slatkovská s oãima v
soustﬁedûní upﬁen˘ma nûkam do daleka. Byla
jednou ze ‰esti spoleãnû se SoÀou
Almanovou, Martinem Danãovsk˘m,
Du‰anem Tóthem a holãiãkami Andreou a
Sa‰ou Nesnídalovou, kteﬁí pod reÏijním
vedením Valérie Tóthové, která byla souãasnû
i dramaturgyní a scénáristkou, pﬁipravili pásmo
vánoãní poezie a hudby. K tûm básníkÛm,
kteﬁí dále tvoﬁili repertoár tohoto veãera, patﬁili
D. M. Gabul, P. V. Hronec, Janko Jesensk˘,
Milan Jurão, Kamil Peteraj, Martin Rázus, S.
H. Vajansk˘ a nám uÏ znám˘ Milan Rúfus.
„Dne‰ní veãer byl pro mû jak˘msi zaãátkem
Vánoc,“ ﬁíká o své práci a jejím zámûru
reÏisérka Valéria Tóthová. „Chtûla jsem, aby
obecenstvo pocítilo, Ïe zaãínající vánoãní ãas
není jen shánûní dárkÛ a nakupování, ale Ïe
je to ãas i jakéhosi tichého soustﬁedûní se nad
krásami Ïivota.“
MoÏná nûkomu nepﬁijde tûÏké vybrat báseÀ
(a k básni interpreta). Ale je to stejnû dÛleÏitá
souãást reÏijní práce jako takové pásmo s
hudbou sestavit. âím se paní Valika ﬁídila?
„MÛj v˘bûr básní byl zamûﬁen˘ na moderního
ãlovûka. Chtûla jsem ukázat, Ïe i ãlovûk
hluboce vûﬁící mÛÏe mít pochybnosti, koneãnû
hned první báseÀ o tom jasnû hovoﬁila ãlovûk se dívá do nebes a hledá Boha. Dívá
se kolem sebe a není si jist, kde Ïe je a
vyvolává jej k sobû : „...ukaÏ se mi, kde jsi...“.
Hned poté pﬁichází ãást z Bible - a právû
tohoto kontrastu jsem chtûla dosáhnout tûmi
básnûmi, které hovoﬁí o vánocích, které hovoﬁí
o zrození Kristovû, aby se to dotklo kaÏdého
z pﬁítomn˘ch a abych také ukázala na tu
stranu vánoc, která pro nás je symbolem
rodiny, tradice a jistoty v Ïivotû.“ A jak˘m
zpÛsobem vybírala recitátory? „ Pﬁed tím, neÏ

pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu
pﬁíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2004

Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail: emestic@hotmail.com

Business

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora

Dr. LUDMILA SCHUCKOVÁ
Kvalitní o‰etﬁení zubÛ!
sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné

Provádím v‰e

CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

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

od jednoduchého o‰etﬁení po sloÏité odborné úkony!
Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.
Z veãera vánoãní poezie

(416) 487-7900
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Jak se nadûluje v ãe‰tinû?
Mikulá‰ a ãeská doplÀovací ‰kola uÏ tak nûjak
patﬁí tradiãnû k sobû. Ne Ïe bych chtûla prozradit
tajemství pro dûti nejvût‰í, ale tak nûjak se patﬁí,
aby alespoÀ rodiãe vûdûli, kdo Ïe se za tou
nádhernou maskou, pﬁedstavující spí‰e tradici
neÏli zábavu, skr˘vá. Máte pravdu, netﬁeba
dlouze pﬁedstavovat - Ale‰ Bﬁezina, kter˘ svého
ãasu zaãínal jako ãert, pﬁiznává sám na sebe. To
teprve aktivita dámského odboru ho pﬁe‰kolila
na Mikulá‰e. A je to fajn, pochvaluje si také,
neboÈ má rád, kdyÏ dûti ty svoje dáreãky
dostanou za „nûco“, tedy Ïe pﬁekonají strach a
pﬁednesou píseÀ ãi básniãku, Ïe se nebojí
popovídat si s Mikulá‰em nebo Ïe dokonce se k
nûmu pﬁiblíÏí na dosah ruky, aby si ten svÛj
balíãek pﬁevzaly samy.
Mikulá‰ská nadílka, nebo chcete-li radûji
Mikulá‰ská besídka (to zní krásnû ãesky), je
taková zvlá‰tní zkou‰ka - ne jen odvahy, ale
pﬁedev‰ím znalostí. V ãeské doplÀovací ‰kole
pochopitelnû z jazyka ãeského. Nám, co mluvíme

ãesky od pradávna, ani nepﬁijde, Ïe by to bylo
nûco tûÏkého. Ale staãí pomyslet si, Ïe bychom
mûli jako dûti recitovat tﬁeba v angliãtinû, která je
naopak mnoha potomkÛm ãesk˘ch rodiãÛ dnes
uÏ bliÏ‰í. Dokonce aÏ natolik, o kolik více se v
domácnostech od ãe‰tiny jako bûÏného
dorozumívacího jazyka upustilo. Ne v‰echny
rodiny si uvûdomují, o co v‰echno své dûti v
podstatû ‰idí v domnûní, Ïe jim vlastnû Ïivot
usnadÀují. Dûti mají jin˘ názor na dal‰í jazyk v
jejich rejstﬁíku - vÛbec jim nevadí jeho pﬁítomnost,
naopak to berou jako v˘zvu kdo s koho. V
nûkter˘ch domácnostech dvoujazyãn˘ch se
spí‰e pﬁiklánûjí k angliãtinû, aby (obvykle) táta
nemûl pocit, Ïe … jenÏe pak pﬁijdou prázdniny a
ejhle, dítû se u babiãky nedomluví, takÏe nûjak˘
ten mûsíc pﬁed nimi ‰up s dítûtem do ãeské ‰koly
a rychle dohnat, co se zame‰kalo. Ale existují i
rozumní rodiãe, kteﬁí uvaÏují o této eventualitû
mnohem dﬁíve, neÏ ten ãas zazvoní jako nutnost
- chtûjí, aby jejich dûti znaly jazyk sv˘ch pra- a
rodiãÛ, a vÛbec chtûjí, aby se dûti samy v jejich
zemi domluvily a nûkteﬁí dokonce uznávají
v˘hodu znalosti ãeského jazyka jako dobré
vybavení do Ïivota dítûte. A tak na besídce
ãeské doplÀovací ‰koly zaznívá ãe‰tina s vût‰ím
ãi men‰ím akcentem anglick˘m, nûkteré dûti
svou básniãku dokonce jen ãtou z papíru - není
na tom nic ‰patného, naopak - musely se nauãit
ãíst a vyslovovat, coÏ uÏ je blízko k tomu, aby se
nauãily ta slova pouÏívat.
Pro ‰kolu MMI, na jejíÏ provoz rodiãe pﬁispívají
pûtidolarem na kaÏdou sobotu na pronájem
místnosti v prostorách kostela sv. Václava v
Torontû, jsou pﬁedvánoãní dny dny opravdové
radosti ze zkou‰ky. Vûﬁím, Ïe v‰echny dûti to tak
cítí, jejich uãitelky Ludmila âarková, která uãí
více neÏ pûtadvacet let, a její dlouholetá kolegynû
Anna Machová, je proÏívají s nimi. A vûﬁte, Ïe
i letos dopadly na v˘bornou, protoÏe dûti nejenÏe
recitovaly v ãe‰tinû, ale v ãe‰tinû dokonce i
zpívaly. Na rodiãe se v této vûci mohou
spolehnout, protoÏe to je období, kdy se s dûtmi
doma zadání dokonce i uãí. ·koda Ïe jenom v
tomto období, bylo by dobré doma si ãe‰tinu s
dûtmi opakovat tak patnáct dvacet minut dennû.
To se ti to, Mikulá‰i, ale pûknû nadûlovalo v tak
nádherné atmosféﬁe, coÏ? Byla jsem z dûtí celá
dojatá. Ale to se musí proÏít, na sdûlování takové
citové záleÏitosti jsou kaÏdá slova krátká…
Text a foto Vûra Kohoutová
***
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PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)

Veselé vánoce
a v‰e nejlep‰í
v roce 2005
pﬁeje

PACE
Savimgs & Credits Union Ltd.
Czechoslovak Branch

Nyní mÛÏete pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
Internetu k pﬁevodu penûz
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: czechoslovak@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce

2005

pﬁeje

PROGRESS AND ENGINEERING CORPORATION LIMITED
149-151 STRACHAN AVENUE TORONTO, ONTARIO, M6J 2S8
Tel.: (416) 703-3427
L. âarková a A. Machová
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Satellitu a jeho ãtenáfiÛm

Veselé proÏití vánoãních svátkÛ
a pfií‰tí rok bez problémÛ se zavazadly na cestách
pfieje

pfiejeme klidné proÏití
Vánoãních svátkÛ a mnoho
zdraví a úspûchÛ v roce 2005.
Velvyslanec âeské republiky
v Kanadû

Pavel Vo‰alík
s chotí Magdalenou
a v‰ichni
pracovníci velvyslanectví

Pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ
a v‰echno nejlep‰í
v novém roce
pfieje
Generální konzulát âR
v Montrealu

Terapeutické masáÏe
& suikodo

Petr Pulchart
240 Roncesvalles Ave.,
Toronto
Objednat se mÛÏete na

416/731-4106

Petr ChudoÏilov: Kouzeln˘ klobouk

Po-pá: 9-19 hod.
So-ne: 11-17 hod.
1 hod. 60 dolarÛ/50 dolarÛ
PÛlhodina 35 dolarÛ
Buìme zdrávi!

Veselé vánoce
a poÏehnan˘ rok 2005
pﬁeje

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou
Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Tel.: (416) 537-7698
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Je‰tû jeden pﬁíspûvek…
Pﬁed ãasem jsem si slíbil, Ïe skonãím své
dopisy Satellitu. Nyní jedna zpráva mÛj
úmysl zmûnila: Ve Franti‰kov˘ch Lázních
byla odhalena socha Franti‰ka Josefa I.;
odhalení provedl jednadevadesátilet˘ Otto
Habsbursk˘ (Satellite 7. 10. 2004)
Narodil jsem se v dobû první republiky a o
Rakousku jsem obãas sly‰el. Veﬁejnosti
bylo stále opakováno, Ïe jsme 300 let trpûli
pod habsburskou porobou. Mûl jsem pak
pﬁíleÏitost pﬁeãíst si nûkolik roãníkÛ
Svûtozoru z konce minulého století. Byl
jsem pﬁekvapen úrovní. Na‰e utrpení nebylo
nûjak zﬁejmé, ale my jsme vidûli Franti‰ka
Josefa br˘lemi dobrého vojáka ·vejka. Pro
nûkteré pr˘ byl nenávidûnou osobou, pro
jiné na‰ince byl staﬁiãk˘m mocnáﬁem. S
postupem stáﬁí se 67 let vládnoucí
samovládce mûnil na konstituãního
panovníka. Tak 1907 podepsal zákon o
v‰eobecnû tajn˘ch a pﬁím˘ch volbách do
parlamentu (srovnej volby v âSSR). Tedy
demokracii jsme se uãili od Rakouska. Císaﬁ
pr˘ byl pracovit˘, piln˘, vûcn˘ a spravedliv˘,
schopn˘ sebeovládání, vûdûl dobﬁe, Ïe
bez âechÛ nebude moÏno vládnout a
nûkolikrát se marnû pokusil o jakési
vyrovnání s âechy.

Zemﬁel Viktor Bulava
Znal jsem ho jako ãlovûka, kter˘ velice ãasto
pomáhal pﬁi Bazarech Dámského odboru.
V‰ak si ho také dámy povaÏovaly a jednou ho
vyhlásili jako muÏe roku. Byl skromn˘,
málomluvn˘, ale velice ochotn˘. Pamatuji se,
kdyÏ jsem pﬁi‰el do Toronta, tak mi jednou v
zimû vezl do Scarborough a nabízel mi pomoc:
„KdyÏ nûco bude‰ potﬁebovat, tak pﬁijì za
mnou…“ Nabídlo mi to víc lidí, ale u nûho jsem
mûl pocit, Ïe by mi urãitû pomohl, Ïe to myslel
doopravdy. Bylo to takhle pﬁed vánocemi
jako letos…
***

satellite

Press
Jin˘m v˘znaãn˘m Habsburkem byl Josef
II. Za necelé desetiletí své vlády v 18. století
vydal tisíc v˘nosÛ, kter˘mi pﬁedbûhl dobu:
svobodu náboÏenství, zru‰ení nevolnictví,
cenzury, ale i neuÏiteãn˘ch klá‰terÛ, v˘mûr
zemûdûlské pÛdy pro rovnomûrné zdanûní,
trestní zákoník bez muãení, organizace
veﬁejného zdravotnictví. Zru‰ení roboty se
mu uÏ nepodaﬁilo. Cestoval mnoho inkognito
a znal mnohé z vlastní zku‰enosti: jak se
oﬁe a jak se seká obilí, jak se cítí vûzeÀ ve
vûzení, jaká je strava v chudobinci. SvÛj
stát chtûl administrativnû sjednotit, coÏ mu
zastánci ãeského království nemohou
odpustit. Umûl pr˘ dost dobﬁe ãesky. Tabulka
u nádherného parku v Brnû s nápisem
Josephus II. publico (Josef II. vûnuje
veﬁejnosti) zmizela teprve roku 1945. Park
kdysi patﬁil klá‰teru zru‰enému císaﬁem.
V roce 1918 vznikl stát, jak kdosi ﬁekl,
vhodn˘ pro dobré poãasí. Známe nesmírn˘
vliv presidenta Wilsona na pﬁehození
v˘hybky ve smûru samostatnosti
âeskoslovenska. Jeho pomník pﬁed
Wilsonov˘m nádraÏím v Praze nestál
nadarmo. âeskoslovensko vzniklo za cenu
zmizení velkého státu ve Stﬁední Evropû,
kter˘ tam po vûky zaji‰Èoval stabilitu. Tento
stát nám chybûl v pÛlstoletí 1939-1989.
MoÏná, Ïe by nás byl b˘val zachránil pﬁed
protektoráty Hitlera a Stalina, ale historii
nelze zpûtnû opravovat. Je teì dobré, Ïe se
392 let stráven˘ch pod Ïezlem HabsburkÛ
jaksi vrací i na na‰í kladnou misku historie.
A nyní nûco kacíﬁského: moÏná, Ïe pro
na‰í souãasnost je dynastie HabsburkÛ
dÛleÏitûj‰í neÏ dynastie PﬁemyslovcÛ.
Habsburkové jsou na‰í dobû nepomûrnû
bliÏ‰í. Jak Peroutka kdysi napsal na‰e
chlouba, Ïe jsme potomci HusitÛ je zastínûna
faktem, Ïe jsme potomci rodiãÛ z doby
vlády Franti‰ka Josefa…
Du‰an Soudek, Kingston
***
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Veselé vánoce a v‰e nejlep‰í
v roce 2005
pﬁeje

PRAÛSK› UZENÅÂSTV·

Pﬁed vánocemi nabízíme:
* vanilkové rohlíãky
* ãokoládové pracinky
* oﬁechové pracinky
* linecké, lepené dÏemem
* linecké s ãokoládov˘m krémem
* línecké s oﬁechov˘m krémem
* vla‰ské oﬁechy, plnûné oﬁechov˘m krémem
* ãoãky - máslové cukroví z vla‰sk˘ch oﬁechÛ
slepené dÏemem a polité ãokoládou
* rakviãky k naplnûní
* vánoãky domácí s rozinkami a mandlemi

V‰e z nejkvalitnûj‰ího materialu
a podle domácích receptÛ!
* vinná klobása * rybí polévka * obloÏené chlebíãky* obloÏené

638 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. M6J 1E4
(416) 504-5787
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Taky vám nûkdo pije krev?
Nejnovûj‰í ãeské bestsellery,
(Viewegh, Ulã, Kuras, Fr˘bová, Legátová, HÛlová ...)
politické, historické i romantické romány, dûtské knihy, kuchaﬁky,
detektivky i biografie ... 100 rÛzn˘ch CD (hudba, pohádky, mluvené slovo), nauãné i zábavné
CDROM, filmy na DVD, kﬁíÏovky, slovníky, uãebnice, kalendáﬁe 2005, CZ nálepky, karty,
hraãky a dal‰í ãeské vûci ...

to v‰e máme pﬁipravené pro Va‰í vánoãní nadílku
Bonus: S nákupem (CA$ 80.00) pﬁiloÏíme zdarma kvalitní hodinové

DVD PRAHA nad kter˘m se Vám bude tajit dech ...
Romantick˘ v˘let je doprovázen hudbou B. Smetany a A. Dvoﬁáka.
(Toto DVD je vhodné pro v‰echny druhy DVD pﬁehrávaãÛ.)

Nav‰tivte na‰e webové stránky

www.czech-books.com
nebo volejte zdarma 1 877 287 1015
a my Vám po‰leme ná‰ nov˘ vánoãní katalog
We are your source for Czech books and Czech music

Veselé Vánoce
s va‰im oblíben˘m filmem
pﬁeje

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na VHS a
DVD uvádí premiérovû nov˘ velice úspû‰n˘
televizní seriál reÏiséra J. Chlumského

HOP NEBO TROP 1 - 4
Miniserie osmdesátiminutov˘ch televizních zábavn˘ch filmÛ, které spojuje
rozvedená Ïena (inÏen˘rka, 40 let) se dvûma dûtmi, která se jednoho dne
rozhodne, Ïe jim vice bude nahrazovat i chybûjícího tatinka a odjede s nimi
na lyÏaﬁsk˘ zájezd do podnikové chaty. Tady se stane svûdkem neohla‰eného
pﬁíjezdu nûkolika pﬁátel vedoucího zájezdu, kteﬁí se chovají dost nespoutanû.
Nedobrovolnû se s touto partou tﬁicátníkÛ, kteﬁí jsou pﬁíli‰ staﬁí na mladistvé
hrátky a pﬁíli‰ mladí na vstup do dospûlého svûta, seznámí. a postupnû do
jejich party zapadne. Setkávají se pak pﬁi rÛzn˘ch spoleãn˘ch v˘letech, kdy
se objevují rÛzné problémy v mezilidsk˘ch vztazích, vzniká láska ale i
rozchod, smrt jednoho z nich ale stejnû tak narození nového ãlena do skupiny
prátel. Je to seriál o pﬁátelství bez vyuÏívání druh˘ch. 1/ Na lyÏích - s
partou vykutálen˘ch pﬁátel na horské chalupû aneb co by v‰echno matka pro
své dûti neudûlala. 2/ Na vodû - na voru po proudu a s pﬁáteli proti ãasu. 3/
Na kolech - jednou jsi dole a jednou nahoﬁe. 4/ Na koních - o pádech z v˘‰ky
a novém z mrtv˘ch vstání. Hrají I. Ch˘lková, R. Zach, M. Issová, M.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1500 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Dále nabízíme CD's, DVD's,
audiokazety. Vybírejte ze stovek levnych antikvariátních knih.

Novinka - Knihtisk va‰ich rukopisÛ
(náklady od 50 v˘tiskÛ, broÏovanû nebo vázanû,
nabídneme i v âR, Ïádejte si o odhad ceny)

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free:
Tel & fax:
e-mail:
adresa:
web page:

1-866-425-0742
(514) 425.0742
cskniha@sympatico.ca
960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
http://www.iz.cz/ nebo na http://knihy.cz/

A chcete se mu pomstít? ? Pak je tato zpráva urãena pﬁímo pro vás. Nemusíte
kout Ïádné pikle. V‰e uÏ je zaﬁízeno. JiÏ svojí osudovou pﬁíslu‰ností k ãeské
kotlinû máte zaji‰tûnu dokonalou protizbraÀ. NavÏdy.
Podle nejmodernûj‰ích vûdeck˘ch poznatkÛ se zdá, Ïe hojnû pouÏívané rãení
pije mi krev bude nutné co nejdﬁíve dÛkladnû poopravit. Ve hﬁe totiÏ není nic
men‰ího neÏ smysl a váÏnost tohoto lidového úsloví.
Sdûlením pije mi krev je zcela jasnû my‰leno, Ïe mû dotyãn˘ upír ‰tve, ubliÏuje
mi a oslabuje mû. Není tu ani náznak toho, Ïe by niãil sám sebe. A v tom je právû
ten zakopan˘ pes.
DÛkazem budiÏ, prosím pûknû, experiment proveden˘ na samém ministru
Ïivotního prostﬁedí âeské republiky. Anal˘za jeho ministerské krve totiÏ pﬁipomíná
spí‰e v˘robní seznam chemick˘ch látek neratovického podniku Spolana neÏ
lékaﬁskou zprávu o zdravotním stavu pacienta. Ano, pan ministr se mÛÏe
pochlubit, Ïe je doÏivotním nositelem takov˘ch zvuãn˘ch chemick˘ch látek,
jako jsou kupﬁíkladu DDT, PCB, ftaláty, bromované zpomalovaãe hoﬁení,
hexachlorbenzen a dal‰í speciality.
Technokratická loby by samozﬁejmû tuto kauzu nejradûji co nejrychleji zametla
pod koberec. Stra‰idlo pﬁísnûj‰ích pﬁedpisÛ v oblasti bezpeãnosti práce, v
ochranû Ïivotního prostﬁedí a v zavádûní nov˘ch technologií ji jiÏ teì dost dobﬁe
nedává spát. Takovéto v˘mysly ekologÛ a jim podobn˘m znamenají vÏdy jen
nové komplikace v jiÏ zavedené v˘robû, riziko poklesu ziskÛ, ohroÏení
konkurenceschopnosti, atd.
KdyÏ uÏ tedy cel˘ skandál nelze jednodu‰e odklidit, nabízí se je‰tû taktika
matení a zpochybÀování. Tak spatﬁil svûtlo svûta i pseudoargument o údajné
soukromé záleÏitosti pana ministra.
âlovûk se v‰ak nemusí honosit vysokou vûdeckou erudicí, aby pochopil, Ïe
zmiÀovan˘ ãlen kabinetu je právû v této záleÏitosti tím nejvzornûj‰ím
reprezentantem své vlasti. Jeho krevní obraz odráÏí tedy s nejvût‰í
pravdûpodobností stav zatíÏení celé ãeské populace.
Zapomínat bychom nemûli ani na to, Ïe âesko je krajina, kde stíÏnosti typu
zase mi pije krev, je nacucan˘ jako hovado ãi drÏí se mû jako klí‰tû jsou na
denním poﬁádku. Na tuto skuteãnost naráÏíme i pﬁi sledování souãasného
vy‰etﬁování rozsáhl˘ch podvodÛ v nejvy‰‰í fotbalové soutûÏi. Îe by se vysávání
v této stﬁedoevropské zemiãce stalo pﬁímo národním sportem?
Ano, uÏ je to tak. âe‰i si s oblibou pijí krev. A bûda jim. Netu‰í, Ïe ãinností touto
zle po‰kozují sami sebe, a obûÈ, tedy osobu vysávanou, vlastnû zbavují tûch
o‰kliv˘ch jedovat˘ch sajrajtÛ, které její organismus odbourávat nedokáÏe.
NuÏe, pÛvodní v˘znam na‰eho prastarého rãení pije mi krev se tak zcela obrací.
Podívejme se nyní na situací z druhé strany. Morální a v˘chovn˘ vliv tohoto
zbrusu nového faktoru, toÈ kapitola sama pro sebe. V˘znamn˘ dopad v‰ak
mÛÏeme zaznamenat i v oblasti politické. Staãí si uvûdomit, Ïe pan ministr
nepodstoupil zmínûné vy‰etﬁení zdaleka sám. Sám není ani ve svém postiÏení.
I jeho rezortní kolegové z dal‰ích zemí EU se mohou vykázat bohat˘m
seznamem vlastních toxinÛ. I kdyÏ více neÏ on si naloÏil, zﬁejmû z velmi úzké
kolegiality, pouze jeho slovensk˘ protûj‰ek.
Zkrátka, co ministr, co zemû pÛvodu, to charakteristická intoxikace. Jak pokud
jde o druhy toxinÛ, tak i o jejich mnoÏství v krvi obsaÏené. Tato skuteãnost
potvrzuje, Ïe rozdíly mezi jednotliv˘mi státy EU jsou stále znaãné, a zvlá‰tû je
tu zﬁejm˘ rozdíl mezi star˘mi a nov˘mi ãleny tohoto nadnárodního uskupení.
Navíc jsou tyto diference zpeãetûny krví pﬁinejmen‰ím na celou jednu generaci,
ne-li aÏ do biblického tﬁetího kolena.
A koneãnû, nepﬁehlédnuteln˘ vliv objevujeme v oblasti, která je pro nás âechy
tak choulostivá. Ano, jsou to záleÏitosti národní hrdosti a národní identity. Teì
jde jen o to, aby se této jedineãné pﬁíleÏitosti chopili pﬁední osobnosti a vÛdcové
národa. âeská identita je nesmazatelnû zapsána v na‰i krvi. Je stejnû tak jako
daktyloskopická stopa nebo sloÏení DNA kaÏdého jednotlivce nezamûnitelná.
O dÛvod více, abychom byli py‰ni na svÛj pÛvod. O dÛvod více, abychom
celému svûtu pﬁedvedli, co v‰echno navzdory DDT, PCB, ftalátÛm, bromovan˘m
zpomalovaãÛm hoﬁení, hexachlorbenzenu, a dal‰ím specialitám v originální
ãeské krvi dokáÏeme. Jen aÈ v‰ichni závidí, kam to lze s takto chemicky
zahu‰tûnou krví dotáhnout. Tﬁeba v tom na‰em skvûlém hokeji nebo
zkorumpovaném fotbale. Îe na to máme recept v podobû jedineãného deseti
a dvanácti stupÀového ﬁedidla, svût jiÏ dávno ví. Je tedy s podivem, Ïe jej v krvi
pánû ministra Ambrozka vûhlasní evrop‰tí badatelé neobjevili. Urãitû by to onu
pravou ãeskou identitu je‰tû více proslavilo.
M. Petr-Hradec Králové
***

HomeLife/United Realty Inc.

Josef Banom
Sales Representative
Specializing in Mississagua, Etobicoke, Toronto.
Office: 905 672-1234
(Secretary will page me and I’ll call you back within 15 minutes)
Cell: 1-905-920-5655
Home: (905) 573 9302
Fax: (905) 672 0672

Email: jbanom@mountaincable.net

Letters

December 16, 2004

·tûdr˘ den
„Co by sis letos pﬁál pod stromeãek?“ zeptala se Ïena.
„Letos? Nic. Ani napﬁesrok. UÏ nikdy. UÏ jsem obdarován jednou pro vÏdycky,“
ﬁekl jsem.
„Och ... ty myslí‰ na to…“
Pﬁesnû. Myslel jsem v tu chvíli na loÀsk˘ ·tûdr˘ den. Strávil jsem ho na
operaãním stole pod geniální rukou dr. Skarsgarda. Zcela vûcnû vzato, byl to
moÏná ten nejvût‰í dárek, jak˘ jsem kdy dostal. Nedlouho pﬁedtím na nádherném
antukovém kurtû v âechách mohl jsem místo úderÛ míãku o v˘plet rakety sly‰et
houkání pﬁijíÏdûjící sanitky. Obec je ale docela malá, moÏná, Ïe pomoc by
nepﬁijela vãas. Nemusela pﬁijet, ale já vûdûl, Ïe koneãnû musím na angiogram.
Snad jsem v Ïivotû nevykonal jen bídné vûci, snad existuje andûl stráÏn˘, snad
BÛh, snad ·tûstûna, náklonnost osudu. Nevím, proã to vlastnû dobﬁe dopadlo.
·tûdr˘ veãer jsme loni oslavili v tichosti 23. prosince. MoÏná, Ïe kapr nebyl, ale
chutnal mi snad víc neÏ v minulosti. A kapra máme rok co rok, s v˘jimkou roku
2002 a to jsme se rozhodli, Ïe zmûna konala se naposledy. Tradice má svÛj
v˘znam, usoudili jsme.
âas plyne jak stﬁelná rána! To je jediná vûta, kterou jsem si zapamatoval z
v˘kladÛ profesora hydromechaniky.
Není ale nic, ãím by nebyla pravdivá.
Je tomu rok, co jsme prvnû pﬁesunuli ·tûdr˘ den.
A ten uplynul˘ rok nabídl mi mnohé k zamy‰lení , obdivu a ocenûní. Potvrzení
pom˘lenosti názoru, Ïe v‰ichni jsme si rovní. Já bych dr. Skarsgarda operovat
nemohl. Ani odehrát zpamûti klavírní koncert. Chybí talent, píle, letité studium,
dﬁina, leccos. Pravda, za úplného blba se nepovaÏuji, ale s rovností lidí, jednoho
s druh˘m a dal‰ími miliony, s tím mám problém. A snad jen díky této nerovnosti
mám se zase docela dobﬁe, pokud se tedy kardiovaskulárního systému t˘ká. A
doufám, Ïe to je‰tû vydrÏí. Zatím jsem neÏ vyrovnal rodinn˘ rekord co do délky
Ïivota. Nebylo to u nás moc slavné.
Obchody a nákupní stﬁediska plní se davy nakupujících. Vûdût co si domÛ nosí,
asi bych se zdûsil. 26.12. budou se do obchodÛ vracet s jist˘m procentem
nakoupeného zboÏí. Zaplavují obchody a snad ani nevnímají a nepociÈují ten
neklid a stres, kter˘m mne veleobchody skliãují. A budou skliãovat je‰tû víc.
NeboÈ jsou jisté chvíle, kdy ãlovûk nemÛÏe jinak, neÏ si uvûdomit, co je dÛleÏité,
kromû jídla, o‰acení, stﬁechy nad hlavou, lahvinky vína, a co není. Nevím, zda
se mi to v prÛbûhu uplynulého roku dokonale podaﬁilo. Ale snaÏil jsem se o to.
Budu navrhovat, abychom i letos oslavili ten den zvan˘ v na‰í kultuﬁe ·tûdr˘m,
stejnû jako loni uÏ 23.12. Poru‰íme tím znovu tradici. Ale uãinili jsme tak uÏ
jednou. A navzdory okolnostem, byly to, aã zní to paradoxnû, jedny z
nejspokojenûj‰ích Vánoc v na‰í malé rodinû. Dominovala jim nadûje. Posunut˘
·tûdr˘ veãer probûhl u vûdomí toho, jak osud snadno mÛÏe pﬁipomenout
správnûj‰í míru vûcí.
Prosinec 2004
Vladimír Cícha - Vancouver
***

satellite

1-416

maria gabankova
pﬁeje
radost a pokoj o vánocích a v novém roce

the body redeemed
An exhibition of 35 drawings and paintings
on the theme of the body and faith

on until to december 23,2004 and January 3 to 6, 2005
Open daily till midnight, except Sunday
777 Garner Road.E.,Ancaster,ON L9K 1J4
Tel:(905)648-2131, Fax:(905)648-2134
Toll Free:877-779-0913
www.redeemer.on.ca

www.paintinggallery.net

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

Veselé Vánoce a v‰e nejlep‰í v roce 2005
pfieje krajanÛm v Kanadû
a pfiátelÛm v âeské republice

NATIONAL
SOUND
of CANADA
Paul Jílek
Manager
s rodinou

615 QUEEN STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO
TELEFON: (416) 703-1939
JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Úvaha o statním obãanství âR
Ústava âeské republiky Hlava první ãl. 1:
“(1) âeská republika je svrchovan˘,
jednotn˘ a demokratick˘ právní stát
zaloÏeny na úctû k právÛm a svobodám
ãlovûka a obãana.
Jak v‰ichni víme v roce 1993 byl
vytvoﬁen ãesk˘mi zákonodárci a
podepsán panem Havlem, Klausem a
Uhdem zákon 40/1993 sb. o nab˘vání a
pozb˘vání státního obãanství âR. Vím,

Ïe je mnoho âechÛ v zahraniãí, kter˘ch
se tento zákon vlastnû net˘ká, protoÏe
jiné státní obãanství nabyli pﬁed rokem
1993 ale je i mnoho takov˘ch, kteﬁí ãeské
obãanství pozbyli (bylo jim odebráno),
protoÏe pﬁijali z jak˘chkoliv dÛvodÛ
obãanství jiné zemû po roce 1993. âím
se tito lidé provinili proti âeské republice?
Jak˘ je rozdíl mezi âechy v zahraniãí
pﬁed rokem 1993 a po nûm. Dá se tohle

·Èastné proÏití vánoãních svátkÛ a PF 05
pﬁeje

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

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

chápat jako poru‰ení âeské ústavy, která
zaji‰Èuje rovnost obãanÛ pﬁed zákonem
a nebo jako diskriminace? Vím, Ïe je
právem kaÏdého státu si stanovit
podmínky pro udûlování a pozb˘vání
obãanství, ale na druhou stranu je i
povinnosti tohoto právního státu sv˘mi
zákony nepreferovat a nepo‰kozovat
zaruãenou rovnost obãanÛ pﬁed
zákonem. KaÏd˘ zákon demokratické
spoleãnosti by mûl mít jen jeden zájem a
to obecné blaho pro v‰echny a nejen pro
nûkteré. Po nûkolikaterém pﬁeãtení
zákona a dodatku se mi naskytla otázka,
byl tento zákon v˘sledkem závisti a
nenávisti proti pﬁíslu‰níkÛm vlastního
národa, kteﬁí Ïijí v Kanadû ãi jinde na
svûtû? Sám jsem se zhrozil nad touto
otázkou. To snad ne? V ústavû âR stojí
pﬁece úplnû nûco jiného. Proã tedy tento
zákon rozdûluje nespravedlivû a
nelogicky ãeské obãany v zahraniãí? Îe
by opravdu diskriminace? Ne, ústava âR
opût ﬁíká nûco jiného. Dovolte mi uvést
pﬁiklad nabytí ãeského obãanství. Do âR
pﬁiletí Indka, která neumí ani slovo ãesky.
Stane se, Ïe porodí v âesku nemanÏelské
dítû ãeskému otci. I to se mÛÏe stát. Toto
dítû získá okamÏitû ãeské obãanství
(zák.40/1993 paragraf 4 urãením
otcovství) a zároveÀ indické. Po nûjakém
ãase se rozhodne vrátit se zpût do Indie
i s mal˘m âechem a bude malého âecha
vést k indické kultuﬁe a tradicím a proã ne
to je její pﬁesvûdãeni. Naproti tomu ãeská
rodina s dlouh˘mi ãesk˘mi tradicemi

pﬁijme po roce 1993 z jak˘chkoliv dÛvodÛ
cizí státní pﬁíslu‰nost a tím okamÏikem
ztratí ãeské obãanství. Za nûjakou dobu
se potkají v Kanadû Indka s ãesky
nemluvícím indick˘m âechem a ãesky
mluvící rodina, ale bez ãeského obãanství.
Zdá se to logické?
Rád bych si dovolil je‰tû jeden pﬁíklad.
Dvûma kamarádÛm i s rodinami se
podaﬁilo za komunistické totality
nelegálnû opustit âeskoslovenskou
republiku. Oba dva i s rodinami si poÏádali
o získání kanadského obãanství. První i s
rodinou obdrÏel kanadské obãanství pﬁed
rokem 1993 a druh˘ s rodinou po roce
1993. (Byrokratická chyba v dokladech a
tím prodlouÏeni vyﬁízení.) První má nyní
dvojí obãanství a druh˘ i s rodinou ãeské
obãanství pozbyli. Opût se ptám, kde je
logika? Marnû hledám jeden jedin˘
rozumn˘ argument proti dvojímu
obãanství po roce 1993. Která z ãesk˘ch
práv by byla po‰kozena? Mohou tito b˘valí
ãe‰tí obãané nûjak sv˘m dvojím
obãanstvím po‰kodit zájmy âR? Opût
marnû hledám odpovûì. Na otázku jak
mohou prospût tito lidé âR nacházím
hodnû odpovûdí. To se opravdu vracíme
zpût do Novotného a Husákovy éry? Byl
tento zákon opravdu vytvoﬁen âesk˘m
parlamentem plnû demokratického státu
a nebo zákonodárci, kteﬁí je‰tû nevyzráli
do plné demokratické zralosti. MoÏná, Ïe
jsem si uÏ moc zvykl na demokracii
opravdov˘ch demokratick˘ch státÛ.
paul
***

V této roãní dobû s radostí na chvíli
odkládáme svou kaÏdodenní práci,
abychom zaslali srdeãné pozdravy
na‰im pfiátelÛm a zákazníkÛm.
Pfiejeme Vám svátky naplnûné klidem,
mírem, spokojeností a láskou.
V‰e nejlep‰í do roku 2005!
Blanka Agnes Leslie Margaret BroÀa, Tres
(416) 504-3800 * 1- 800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186 * 662 Queen St.West, Toronto M6J 1E8
Ont. Reg. # 2631380

âeská liga-Gambrinus
16. kolo: Marila Pﬁíbram-âeské Budûjovice
1:0 (0:0) 1987 divákÛ, Slovan Liberec-Slavia
Praha 1:1 (1:0) 5295 divákÛ, Tescoma ZlínTeplice 2:0 (1:0) 1993 divákÛ, Sigma
Olomouc-Slovácko 1:0 (0:0) 4146 divákÛ,
Baník Ostrava-Jablonec 0:0 (0:0) 5777 divákÛ,
Sparta Praha-Drnovice 2:0 (1:0) 2022 divákÛ,
Mladá Boleslav-Opava 1:1 (1:0) 4520 divákÛ,
Brno-Chmel Bl‰any 1:1 (1:1) 1850 divákÛ.

Tabulka
1. Sparta
2. Teplice
3. Liberec
4. Slavia
5. Jablonec
6. Olomouc
7. Slovácko
8. Zlín
9. Ostrava
10. Drnovice
11. Brno
12. Bl‰any
13. Opava
14. Boleslav
15. Pﬁíbram
16. Budûjovice

16 12
16 8
16 8
16 8
16 7
16 8
16 5
16 5
16 4
16 4
16 4
16 4
16 3
16 3
16 4
16 2

3
6
5
4
5
2
7
6
7
5
4
4
6
6
3
5

satellite

Sports
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1
2
3
4
4
6
4
5
5
7
8
8
7
7
9
9

32: 10
16: 12
25: 9
22: 12
18: 14
17: 15
13: 11
18: 19
18: 22
17: 20
12: 23
11: 22
17: 22
15: 20
15: 29
14: 20

39
30
29
28
26
26
22
21
19
17
16
16
15
15
15
11

Tabulka
1. Sparta
2. Zlín
3. Slavia
4. Liberec
5. Kladno
6. Litvínov
7. PlzeÀ
8. Vítkovice
9. Pardubice
10. Znojmo
11. Vsetín
12. K. Vary
13. Tﬁinec
14. Jihlava

32
32
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

99:66
90:64
89:66
88:75
90:88
93:76
79:76
78:76
96:86
85:96
76:92
75:95
70:91
53:122

66
64
55
54
53
52
49
49
45
41
36
35
34
13

VESELÉ VÁNOCE
NA BùÎKÁCH
P¤EJE

Slovenská hokejová extraliga

29. kolo: Poprad-L. Mikulá‰ 2:2, Îilina-Skalica
8:1, Nitra-Slovan 0:4, Dubnica-Zvolen 4:5 po
predl., Ko‰ice-Trenãín 5:3.
30. kolo: L. Mikulá‰-Dubnica 3:2 po predl.,
Zvolen-Nitra 5:0, Slovan-Îilina 5:3, SkalicaKo‰ice 3:2, Trenãín-Poprad 3:3.
31. kolo: Trenãín-L. Mikulá‰ 5:3, PopradSkalica 3:2 po predl., Ko‰ice-Slovan 1:3,
Îilina-Zvolen 3:2, Nitra-Dubnica 2:0.
32. kolo: L. Mikulá‰-Nitra 2:4, Dubnica-Îilina
2:5, Zvolen-Ko‰ice 3:0, Slovan-Poprad 2:1,
âeská hokejová extraliga Skalica-Trenãín 0:4.
28. kolo: Tﬁinec-Vsetín 2:2, Zlín-Vítkovice 33. kolo: Skalica-L. Mikulá‰ 2:3, Trenãín2:5, Kladno-Jihlava 4:2, Litvínov-Pardubice Slovan 4:3, Poprad-Zvolen 1:3, Ko‰ice4:5, PlzeÀ-Slavia 3:2, Znojmo-Sparta 2:4, Dubnica 2:1, Îilina-Nitra 4:3.
Liberec-Karlovy Vary 4:3.
Tabuºka
29. kolo: Sparta-Zlín 1:2 v prodl., Pardubice- 1. Zvolen
28
107:71
69
Liberec 5:2, Tﬁinec-Znojmo 3:4, Vsetín-Slavia 2. Slovan
28
105:64
68
4:3, Jihlava-Litvínov 3:7, Karlovy Vary-Kladno 3.Trenãín
28
123:70
62
4. Ko‰ice
28
95:83
54
2:4, PlzeÀ-Vítkovice 0:1.
28
96:81
53
30. kolo: Vítkovice-Pardubice 4:2, Znojmo- 5. Îilina
28
87:94
50
PlzeÀ 1:4, Kladno-Vsetín 1:3, Litvínov-Tﬁinec 6. Nitra
7. L. Mikulá‰
28
88:91
42
7:0, Znojmo-Karlovy Vary 6:1, Liberec-Jihlava
8. Poprad
28
72:85
37
5:4, Slavia-Sparta 4:1.
9. Skalica
28
79:119
24
31. kolo: Tﬁinec-Kladno 2:2, Vítkovice10. Dubnica
28
51:145
7
Sparta 4:3, Vsetín-Zlín 1:0, Jihlava-PlzeÀ 1:4,
Karlovy Vary-Litvínov 5:3, Znojmo-Liberec 1:2.
Mezinárodní hokej
32. kolo: PlzeÀ-Pardubice 5:4, Slavia-Tﬁinec Pﬁátelsky:
âR-Bûlorusko
4:0,
5:3, Vítkovice-Jihlava 3:2, Zlín-Karlovy Slovensko-Kanada 4:2 a PlzeÀ-V˘bûr
Vary1:0, Kladno-Znojmo 2:2, Litvínov-Sparta
NHL 3:8.
3:3, Liberec-Vsetín 4:1.

Call centre: 1-866-293-8702

1-416

11

12

satellite

1-416

Slovakotour

SLOVAKOTOUR
pﬁeje hezké Vánoce

a hodnû pﬁíjemného
cestování v roce 2005
Winter Seat Sale
to Czech Republic, Slovakia, Hungary,
Poland, Austria and Germany
E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

www.slovakotour.com
Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!
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