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Pﬁedvánoãní
U‰tvaní konzumenti
v kolovém honu roku.
Andûlské halali.
Kdybychom ve‰kery Ïádosti
mohli zkonzumovat
zkonzumujeme i Vánoce doná‰enou pﬁíleÏitost
aby se v kaÏdém
mohla narodit
a na svût pﬁijít
podivná potﬁeba
stát se
bliÏním.
***
Procházíme Adventem
nevûdouce co oãekávat
nevûdouce v co vûﬁit.
Procházíme Adventem
namísto co by Advent
procházel námi.
***

Betlém (dokumentární fotografie)
Zaostﬁeny jesle
v betlémském chlévû
pod kﬁídly
památkové péãe.
V pozadí
hlídané parkovi‰tû
plné aut a zájezdov˘ch autokarÛ
se zvûdav˘mi turisty
kteﬁí sem Ïádné dary nepﬁivezli
ale zato nevûdí co odnést
jako suven˘r.
Neuvûﬁí jen tak neuvûﬁí
dokud je vlastní oãi br˘le lupy
nepﬁesvûdãí
o pravosti betlémské atrakce.

Léta nám pﬁibliÏovaly vánoãní atmosféru koledy v âeskoslovenském baptistickém kostele. Letos tomu tak poprvé nebylo, ale na‰tûstí jsme
mohli sly‰et vánoãní hudbu na Masaryktownu, kde hrála Muzika na rohu a koledy v slovenském ﬁímsko-katolickém kostele sv. Cyrila a
Metoda, kde Marka Rajná s Nicolette a dal‰ími zpûvaãkami, hudebníky, zpûvaãkami a dûtmi pﬁipravila krásn˘ poﬁad vánoãní hudby, kterou
uvedl otec J. VaÀo.

Vlastnû pro mne zaãala pﬁíprava na Vánoce
jiÏ o t˘den dﬁíve. Letos jsem totiÏ dvakrát
kázal v âeskoslovenském baptistickém
kostele. A to druhé kázání pﬁipadlo na poslední
nedûli pﬁed adventem. Tak nûjak na poslední
nedûli starého církevního roku, protoÏe
Kámen odvalen˘ od prázdného hrobu
adventem vlastnû zaãíná rok nov˘. Pﬁi tom
se náhle ﬁítí valí padá
jsem si uvûdomil, Ïe vlastnû málo vûcí vzniká
do zábûru
najednou jakoby lousknutím prstÛ. Ani Advent
na jejich zarputilé hlavy.
není v˘jimkou.
Alois Volkman: Znovuzrození Star˘ zákon vypráví o tom, jak se Izrael mûnil
vyvíjel a opût ‰kobrtal a padal. Skuteãnû
nejde o rovnou a pﬁímou cestu. A úvod Nového
zákona nám popisuje fantastickou evoluci od
okamÏiku zvûstování pﬁes betlémské jesle,
Kázání na hoﬁe, ukﬁiÏování a vzkﬁí‰ení.
JenÏe to je pouze jen urãit˘ úsek z del‰ího
dûjinného úseku. Velké vûci se dûjí jaksi
nenápadnû nepozorovanû. V Bibli je ﬁada
podobenství, kdy se vypráví o nûãem malém,
co má pak velk˘ v˘znam, aÈ je to zrno hoﬁãiãné
nebo kvas pﬁi zadûlávání chleba, ãi sÛl zemû.
Tímto zpÛsobem se i prolamuje Království
BoÏí do na‰eho svûta. V první polovinû
minulého století hájil teologii evoluce hlavnû
francouzsk˘ filosof Teilhard de Chardin (19811955). Je zajímavé, Ïe byl souãastníkem i
dvou nejznámûj‰ích francouzsk˘ch
existencialistick˘ch filosofÛ Alberta Camuse
a Jean-Paul Sartra. PﬁestoÏe oba z nich se
nepﬁiznávají k Bohu, uznávají Ïe lidsk˘ rozum
nûjak na v‰e nestaãí. Ve filmu podle Sartrova

románu Zeì jsou dva pﬁátele, z nichÏ jednoho
dopadnou vládní vojáci. Druhému se podaﬁí
utéct a skr˘t. Pﬁi v˘slechu mu v hlavû probûhne
ìábelsky logická my‰lenka. „Já jsem
odsouzen na smrt, ale co kdybych si svÛj
vlastní Ïivot prodlouÏil a vojákÛm jejich úkol
stíÏil.“ Na dotaz, kde se skr˘vá dotyãn˘ tedy
odpoví jinotajem: „Skr˘vá se v hrobích!“ Druh˘
den si ho velitel vojákÛ povolá a ﬁekne mu:
„DrÏím své slovo, skuteãnû jsme ho nalezli na
hﬁbitovû a za informaci, kterou jsi nám poskytl
tû propou‰tím.“ Kdybychom pﬁíbûh hloubûji
analyzovali dospûjeme k závûru, Ïe proti
pÛvodní zdánlivû logické my‰lence stojí
skuteãnost, Ïe oba pﬁátelé mysleli stejn˘m
zpÛsobem a dospûli ke stejnému závûru: Kde
bude nejobtíÏnûj‰í dotyãného nalézt, ãi kde
bude nejlep‰í se schovat. PﬁestoÏe by se
Sartre asi tomuto závûru bránil, lidská logika
prohrála s daleko vût‰ím a silnûj‰ím
intelektem…
Americk˘ teolog nûmeckého pÛvodu Paul
Tillich (1886-1965) hovoﬁí o Bohu jako
HLUBINù. Anglick˘ spisovatel Aldous Huxley
(1894-1963) ve svém románu Konec civilizace

(Brave New World) popisuje svût zbaven˘
utrpení jako svût prázdn˘ a bezobsaÏn˘. Je to
svût s absolutní absencí citu a lásky. Dokonal˘
svût konzumu.
Je zajímavé, Ïe první polovina dvacátého
století byla jakoby tûhotná právû touto touhou
po nahlédnutí do Království BoÏího, ﬁeknûme
s Tillichem po nahlédnutí do HLUBINY a
ãlovûk by byl ne‰Èastn˘, kdyby tuto základní
moÏnost lidské existence nemûl. Dnes je
ãlovûk, kter˘ tuto HLUBINU hledá pﬁípadem
pro psychiatra.
Vrátím se v‰ak k francouzskému filosofovi
Teilhadru de Chardin, ten proti
apokalyptickému Huxleyho vidûní konce
civilizace staví pojetí evoluce, Ïe se svût vyvíjí
k bodu OMEGA, to jest k dokonalosti, kterou
mûl JeÏí‰ Kristus a o Vánocích si JEHO
pﬁíchod pﬁipomínáme.
Nebojme si tuto skuteãnost pﬁiznat spolu s
francouzsk˘m filosofem a teologem a radujme
se z toho, kdyÏ se nûkde stane nûco dobrého,
protoÏe to mÛÏe b˘t právû to zrnko hoﬁãiãné,
které je podobno království nebeskému.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.
12. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. 12. 2008 v 17:00.
Montreal: Kostel sv. Ignáce z Loyoly, 4455
West Broadway NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21.
12. 2008 v 12:30.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
25. 12. 2008 v 17:00.

Dva t˘dny pﬁed vánocemi mûla torontská komunita moÏnost setkat se v prostorách
konzulátu s nov˘m ãesk˘m velvyslancem Karlem Îebrakovsk˘m (na snímku pﬁi setkání s
restituãním aktivistou panem Janem Sammerem), kterého pﬁítomn˘m pﬁedstavil generální
konzul Richard Krpaã. Náv‰tûva mûla pﬁedvánoãní atmosféru a tak jsme se pana velvyslance
zeptali, co pro nûho vánoce znamenají. Nemá rád, kdyÏ se toto období pﬁíli‰ komercializuje.
âlovûk si má podle jeho slov udûlat více ãasu na pﬁátele a rodinu. Z vánoãní hudby má
nejradûji koledy, ale hudba tu nemá b˘t pouze o vánocích, má nás provázet cel˘ rok. Dává
pﬁednost váÏné hudbû: Bachovi, Beethovenovi, Mozartovi. Z ãeské hudby miluje Dvoﬁáka.
Pﬁiznává, Ïe nov˘m experimentÛm v hudbû tolik nerozumí. V dûtství hrál na harmoniku, ale
v souãasnoti není aktivním hudebníkem. Má rád divadlo a Pavlu Královi pﬁislíbil, Ïe se rád
na torontské divadlo, pokud mu vyjde ãas, podívá. V závûru rozhovoru nov˘ velvyslanec
pozdravil na‰e ãtenáﬁe a popﬁál jim hodnû úspûchÛ. Podobn˘ pozdrav posílá na‰im ãtenáﬁÛm
i generální konzul Richard Krpaã, kterému pro zmûnu gratulujeme k pﬁírÛstku do rodiny.
abe
***

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal do Sokola!
V tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics
601 Magnetic Drive (Dufferin & Steeles):
Cviãení ÏákÛ a ÏákyÀ od 5 do 12 let
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v sobotu od 15:45 do 18:00 hod.
V tûlocviãnû ‰koly George Harvey
1700 Keele Street (Keele & Eglinton):
Cviãení mládeÏe od 6 do 12 let
basketbal, volejbal, sálová kopaná, stolní tenis aj.
ve stﬁedu od 19:00 do 20:30 hod
Cviãení muÏÛ a Ïen
Prostná, posilování, aerobik ve stﬁedu od 20:30 do 22:00 hod.
Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen v pondûlí od 19:30 do 22:00 hod.
Dal‰í informace sdûlí:
Hana Jurásková: 905/838-2541, Jan Waldauf: 416/535-1413

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

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

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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Vin‰ krajanom
Drahí krajania,
niet vari sviatoãnej‰ích dní, ktoré sú
opradené toºk˘m mnoÏstvom obyãají a
zvykov ako práve Vianoce. Tento ãas ladí
v‰etk˘ch ºudí dobrej vôle do mäk‰ích tónov.
Je to preto, lebo sú to chvíle ºudskej nádeje,
pohladenia, spolupatriãnosti a rodinného
pokoja.
Som veºmi rada, Ïe sa Vám môÏem v tomto
adventnom ãase prihovoriÈ, drahí Slováci,
ktorí ste roztrúsení po celom svete, ale
neustále sa vraciate ku svojim koreÀom
cez zvyky a tradície, ktoré vekmi vytvorili
na‰i predkovia. Aj ìaleko za hranicami
svojej materskej vlasti ste si vykreovali
vlastné ostrovãeky, na ktor˘ch budú cez
Vianoce rozvoniavaÈ sviatoãné koláãe a
jedlá va‰ich star˘ch materí. Pri ozdobenom
vianoãnom stromãeku zaznejú slovenské
koledy, vin‰e a betlehemské hry. Na nebi
sa potom objaví prvá hviezda a tento
vianoãn˘ veãer bude dlho doznievaÈ vo
va‰ich láskav˘ch a ‰ºachetn˘ch srdciach.
Aj ja Vám z úprimného srdca v mene Úradu
pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí, ako aj v
mene svojom prajem ‰Èastné, radostné,
pokojné a poÏehnané vianoãné sviatky a v
nastávajúcom roku 2009 veºa zdravia,
osobnej a rodinnej pohody a veºa ºudskej
spolupatriãnosti a porozumenia.
PhDr. Vilma Prívarová
predsedníãka Úradu pre Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí
***

âeské a Slovenské sdruÏení
v Londonu poﬁádá
31. prosince 2008

Silvestrovsk˘
Galaveãer
v hotelu Ramada Inn London
od 19.00 do 02.00 hod.
Vstupné je opût lidové 65 dolarÛ

v ãemz je zahrnuto vstupné, bohat˘
buffet s tepl˘mi jídly, bohat˘m
v˘bûrem studen˘ch jídel, salátÛ,
dezertÛ, ovocem a kávou, o pÛlnoci
‰ampaÀské.

K tanci a poslechu
skupina Pressovia.
Vyjednali jsme rovnûÏ lidovou cenu
v Ramadû Inn za pokoje pro tento
veãer ve v˘‰i $ 65 dolarÛ.
Pﬁijìte spoleãnû strávit opravdu
rozjaﬁen˘ poslední den v roce.
Srdeãnû zvou va‰i london‰tí pﬁátelé.

Informace:
TEL: (519) 434 - 9939
E-mail:
video.el@videoelcanada.com

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 EUR
1 US $
1 EUR

6,33 CDN $
5,40 CDN $
15,80 Kã
30,13 SK
1,26 CDN $
1,62 CDN $

Universal Currency Converter - 9. 12. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $
âNB - 9. 12. 2008

15,97 Kã
25,77 Kã
85,33 Kã
20,01 Kã

Kalendáﬁ
23.12. (út) 19:00
âesko-·védsko
Hokejové utkání juniorÛ v Bramptonu
Powerade Centre - Vstupné 15 dolarÛ
905-459-9340 ext. 101
***
26.12 (pá) 19:30
Kanada-âR
MS v hokeji - Scotiabank Place -Kanata
***
27.12. (so) 18:30
Slovensko-Loty‰sko
MS v hokeji - Ottawa Civic Centre
***
28.12. (ne) 17:00
HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY
“…e‰te jeden vianoãn˘ darãek!“
Scenár a réÏia: Oºga TUROK
Kostel sv. Václava
***
28.12. (ne) 18:30
·védsko-Slovensko
MS v hokeji - Ottawa Civic Centre
***
28.12. (ne) 19:30
USA-âR
MS v hokeji - Scotiabank Place -Kanata
***
30. 12. (út) 14:30
Rusko-Slovensko
MS v hokeji - Ottawa Civic Centre
***
30.12. (út) 15:30
âesko-Nûmecko
MS v hokeji - Scotiabank Place -Kanata
***
31.12. (st) 15:30
âesko-Kazachstán
MS v hokeji - Scotiabank Place -Kanata
***
31.12. (st) 18:30
Finsko-Slovensko
MS v hokeji - Ottawa Civic Centre
***
31.12 (st) 19:00
Silvestr v Bohemian Restaurant
Waterdown, Ont.
***
31.12. 19:00
Silvestrovsk˘ Galaveãer v Londonu
***
2009
9.1. (pá) 20:00
10.1. (so) 15:00 a 20:00
Horúce léto 68
Torontské slovenské divadlo
Fairview Theatre
***

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
14. 12. 2008 v 04:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
15. 1. 2009
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âeské a slovenské bohosluÏby
o Vánocích
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
200 Annette St., Toronto
Nedûle: 21. prosince 2008 v 11 hod.
âtvrtek: 25. prosince 2008 v 11 hod.
Nedûle: 28. prosince 2008 v 11 hod.
Nedûle: 4. ledna 2009 v 11. hod
***

¤ímsko-katolick˘ kostel
sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
Stﬁeda 24. prosince (·tûdr˘ den), 22.00
„PÛlnoãní m‰e svatá“ se zpûvem koled
***
âtvrtek 25. prosince (Slavnost Narození Pánû
- BoÏí Hod vánoãní),10:30
Slavná m‰e svatá se zpûvem koled
***
Pátek 26. prosince (Svátek sv. ·tûpána),
14:00 M‰e svatá - Masaryktown
***
Pátek 26. prosince (Svátek sv. ·tûpána),
19:00 M‰e svatá
***
Pátek 26. prosince (Svátek sv. ·tûpána),
19:00 M‰e svatá
***
Sobota 27. prosince
(Svátek sv. Jana apo‰tola a evangelisty),
10:00 - Adorace, 12:00 - M‰e svatá
***
Nedûle 28. prosince (Svátek Svaté rodiny),
10:30 M‰e svatá
***
Stﬁeda 31. prosince
(Památka sv. Silvestra I. - papeÏe), 18:00
M‰e svatá - podûkování za uplynul˘ rok
***
âtvrtek 1. ledna 2009
(Slavnost Matky BoÏí Panny Marie),
10:30 M‰e svatá
***

¤ímsko-katolické bohosluÏby
v Burlingtonu
Holy Sepulchre Cementery
Stﬁeda 24. prosince (·tûdr˘ den)
24:00 - PÛlnoãní m‰e
âtvrtek 25. prosince
(Slavnost Narození Pánû - BoÏí Hod vánoãní),
15:00 Slavná m‰e svatá se zpûvem koled
***
Nedûle 28. prosince (Svátek Svaté rodiny),
15:00 M‰e svatá jako obvykle
***
Stﬁeda 31. prosince (Památka sv. Silvestra I. papeÏe) 24:00 M‰e svatá
***
âtvrtek 1. ledna 2008, (Slavnost Matky BoÏí
Panny Marie), 15:00 -M‰e svatá
***

Kingston
Sobota 20. prosince, 10:00
Kaple Newman House, 192 Frontenac Street
***

Ottawa
Sobota 20. prosince, 17:00
Kostel sv. Leopolda Mandiãe,
170 Hinchey Avenue
***

Montreal
Nedûle 21. prosince, 12:30
Kostel sv. Ignáce z Loyoly,
4455 West Broadway
***

Vineland
âtvrtek 25. prosince, 17:00
St. Helen’s R.C. Church Parish,
***

Slovensk˘ luteránsk˘ kostol
sv. Luká‰a
3200 Bayview Ave., Toronto
Stﬁeda: 24. prosince 2008 v 16:30
***

Rímsko-katolick˘ kostol
sv. Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga
24. decembra:
17:00 hod. Vigil of Christmas
23:30 hod. Spievanie vianoãn˘ch kolied
24:00 hod. Polnoãná svätá om‰a
***
25. decembra:
9:00 hod. Mass - Feast of the Nativity
11:00 hod. Vianoãná svätá om‰a
17:00 hod. Jasliãková poboÏnosÈ
***
26. decembra: 10:00 hod.
Svätá om‰a zo sviatku svätého ·tefana
***
28. decembra
9:00 hod. Holy Family
11:00 hod. Sviatok Svätej Rodiny
***
31. decembra: 18:00 hod.
Vigilia Panny Márie Bohorodiãky s
poìakovaním za star˘ rok
***
1. januára:
9:00 hod. Mass - Feast of Mary, Mother of God
11:00 hod. Svätá om‰a zo sviatku Bohorodiãky
***
CIRKEVN¯ ZBOR SV. PAVLA
EVANJELICKEJ A. V.
SLOVENSKEJ CIRKVI
1442 DAVENPORT RD. ,
(DUFFERIN STR.),TORONTO,
TELEFÓN - 416 658 9793
***
Ajhºa, panna poãne a porodí syna a dajú
Mu meno Emanuel; to v preklade znamená:
Boh s nami.
Evanjelium podºa Matú‰a 1, 23

Milovaní krajania, bratia a sestry,
Pred naroden˘m na‰im Pánom JeÏi‰om
Kristom, sa chceme skloniÈ v
BohosluÏobnom rúchu modlitieb, piesní,
Svätého Slova a Sviatostí v decembri roku
2008 a poprosiÈ HOSPODINA o
poÏehnanie na nastávajúci rok 2009 podºa
tohoto programu :
Vianoãné sviatky
·tedr˘ veãer
24.decembra 2008 o 18:00 PM
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
***
Narodenie Pána
25.decembra 2008 o 10:45
- SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ
SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)
***
Druh˘ sviatok vianoãn˘
Cirkevn˘ zbor - Svät˘ KríÏ - Kitchener
26. decembra 2008 o 17:00 PM
SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ
SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)
***
Kalendárne sviatky
Star˘ rok 2008
31.decembra 2008 o 18:00 PM
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
Nov˘ rok 2009
1. januára 2009 o 10:45 AM
SVIATOSTNÉ a SLÁVNOSTNÉ
SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)
***
Lebo zjavila sa milosÈ BoÏia, spásonosná
v‰etk˘m ºuìom, vychovávajúca nás, aby
sme sa odriekli bezboÏnosti a svetsk˘ch
Ïiadostí a mierne, spravodlivo a poboÏne
Ïili na tomto svete, oãakávajúc
blahoslavenú nádej a zjavenie slávy
ná‰ho veºkého Boha a Spasiteºa Krista
JeÏi‰a.
Titovi 2, 11-13

Príìte medzi nás bratia a sestry, osláviÈ
narodenú BoÏiu Lásku, ão pri‰la k nám.
Bratsko-sesterské spoloãenstvo
Evanjelického a. v. cirkevného zboru
sv. Pavla v Toronte.

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

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

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

4

Slovak Theatre

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

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

Tel.: 416/533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ

December 18, 2008

Horúce leto 68
O nás, bez príli‰neho sentimentu, alebo Horúce leto 68
V piatok 9 januára 2009 o 20 hodine, v
sobotu o 15 a opet o 20 hodine uvidíte vo
Fairview Theatre na 35 Fairview Mall v
severnom Toronte svetovú premiéru hry
jedného z najúspe‰nej‰ích slovensk˘ch
dramatikov Viliama Klimáãka, ktorú
napísal pre novovzniknuté Torontské
slovenské divadlo. Vlastne uvidíte, ak
prídete. Urãite neoºutujete. Na scéne sa
objavia dve javiskové novicky a jeden
novic. Zvy‰ok realizaãného teamu sú
viac alebo menej ostrieºaní divadelníci.
Ako ‰peciálny darãek pre torontsk˘ch
divákov vystúpi v jednej z hlavn˘ch úloh
ãlenka Novej scény v Bratislave, Eva
Rysová. Autor Viliam Klimáãek takisto
prisºúbil úãasÈ. Mnohí z nás, ãi uÏ sme
exulanti, emigranti, prisÈahovalci, pri‰elci,
migranti, priÏenení alebo privydaté,
jednoducho my odídenci, sme sa uÏ s
t˘m urãite v nejakej miere stretli.
Rozpaãité prijatie doma, v starej vlasti.
Za predpokladu, Ïe domov je ten
geograficky vymedzen˘ fliaãik zeme,
kdesi v Európe. ªudia, ktorí tam zostali
ÏiÈ, sa na nás pozerajú akosi cez prsty.
Odi‰li sme za lep‰ím a ich sme tam
nechali. Oni trpeli pod komunistami a my
sme bohatli v kapitalizme. Jedna z postáv
Klimáãkovej hry sa p˘ta “Slu‰ní ºudia
odi‰li, alebo zostali?” Jednoznaãná
odpoveì nie je jasná doposiaº.
Rovnako ako skutoãn˘, v‰edn˘,
kaÏdodenn˘ Ïivot b˘va málokedy ãierno
- biely, aj pohnútky a osudy ºudí sa

nedajú jasne nalinkovaÈ, ãi uÏ Ïijú tu,
tam, alebo kdekoºvek inde na svete.
Slu‰ní ºudia, ktorí ostali to nemali ºahké.
Veºk˘ brat v podobe rozliãn˘ch uliãn˘ch,
‰kolsk˘ch,ãi závodnych v˘borov nad nimi
neustále bdel. O Bezpeãnosti Verejnej,
alebo ·tátnej, ani nehovoriac.
Schizofrénia skutkov a my‰lienok. Menej
slu‰ní to v‰etko zvládli bez újmy na
nejestvujúcom svedomí, hravo sa
prispôsobili a uÏívali Ïivot. Dobové
televízne seriály nám pribliÏujú atmosféru
t˘ch ãias. Slu‰ní ºudia, ktorí odi‰li to mali
ÈaÏké. Spálili za sebou v‰etky mosty,
príbuznym a známym spôsobili mnoho
veºk˘ch váÏnych nepríjemností. A tá
hrozná clivota. Nie celkom slu‰ní, ão
odi‰li, sa veºmi r˘chlo otrkali, upravili si
vzÈahy t˘m, Ïe poÏiadali o milosÈ
prezidenta republiky, pretoÏe spáchali
váÏny zloãin nedovoleného opustenia

republiky, za ão im reÏim vymeral od 18
do 36 mesiacov nepodmieneãne, ak ich
Dr. Husák omilostil, zaplatili za vzdelanie
a za predpokladu, Ïe dostali od vlády
âSSR víza, bujaro chodili ‰íriÈ osvetu na
rodnú hrudu.
Kto teda vlastne odi‰iel? Preão? Urobil
dobre? Kto sme a kam patríme? Aj na
tieto otázky sa Klimáãkova hra pokú‰a
reagovaÈ. Odpovede nikdy nie sú
jednoznaãné, rovnako, ako ºudské
pokolenie. P˘taÈ sa v‰ak treba ãoraz
nástojãivej‰ie. MoÏno aj preto, Ïe nie
v‰etci sme, ako ist˘ Kohn, zo starého
Ïidovského vtipu, ktor˘ na otázku, kde by
chcel ÏiÈ, pozerajúc na glóbus, odpovedal
protiotázkou: “A in˘ glóbus nemáte?” On
uÏ svoje odpovede mal. My e‰te nie a
preto sa p˘tame spolu s postavami
Horúceho leta 68.
Ivan Zná‰ik
***

Pﬁekladatelka
Eva Mesticová
pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu 1-416
krásné proÏití vánoãních svátkÛ
a
‰Èastn˘ rok 2009,
a vydavateli Satellitu, aby jej je‰tû dlouho
vydával pro potû‰ení své i ãtenáﬁÛ,
s redakãní radou nebo bez ní.

Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû úspûchÛ v roce

2009

pﬁeje

Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

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

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

www.czechevents.net

PROGRESS AND ENGINEERING CORPORATION LIMITED
149-151 STRACHAN AVENUE TORONTO, ONTARIO, M6J 2S8
Tel.: (416) 703-3427
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VILIAM KLIMÁâEK:
HORÚCE LETO 68
Viliam Klimáãek, autor hry Horúce leto 68,
ktor˘ len pred nedávnom oslávil svojich 50
rokov, pochádza z Trenãína. Vy‰tudoval
v‰eobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského a sedem rokov
pracoval ako chirurg a anesteziológ na Klinike
kardiovaskulárnej chirurgie v Bratislave. V
roku 1985 bol spoluzakladateºom divadla
GUnaGU, ktoré sa stalo popredn˘m
experimentálnym divadlom na Slovensku.
Táto nezávislá scéna uvádza v˘luãne novú
drámu slovensk˘ch autorov a má mimoriadnu
odozvu najmä u mladého publika. Od roku
1993 je Viliam Klimáãek na voºnej nohe a
venuje sa len literatúre a manaÏovaniu divadla
GUnaGU. Je umeleck˘m ‰éfom svojho
divadla, jedn˘m z jej reÏisérov a príleÏitostn˘m
hercom.

Viliam Klimáãek je autorom divadeln˘ch,
televíznych a rozhlasov˘ch hier, zbierok
poézie, experimentálnych rozprávok,
opern˘ch libriet a románov.
Klimáãek je sedemnásobn˘m nositeºom
prestíÏnej ceny Alfréda Radoka, ktorú udeºujú
v Prahe za najlep‰iu slovenskú a ãeskú hru
roka. Získal aj dve slovenské ceny Dráma za
najlep‰í dramatick˘ text na Slovensku a
víÈazné hry boli inscenované v Komornom
divadle v Martine. Jeho hra Hypermarket, ako
víÈazná hra Radokovej súÈaÏe, bola
inscenovaná v lete 2004 v Národnom divadle
v Prahe v ‰peciálne postavenej sále imitujúcej
hypermarket a neskôr v Bratislave v Divadle
Pavla Országha Hviezdoslava.
Klimáãek získal aj viaceré ocenenia
Slovenského literárneho fondu. Medzinárodné
ocenenie získala jeho experimentálna
rozprávková kniha Noha k nohe, ktorá dostala
cenu IBBY a bola vybraná medzi 50 najlep‰ích
detsk˘ch kníh sveta. Jeho hry sú preloÏené
do angliãtiny, nemãiny, chorvatãiny, ãe‰tiny,
talianãiny, tureãtiny a arabãiny.
Pri príleÏitosti svetovej premiéry jeho hry v
Toronte, 9. a 10. januára 2009, Valéria Tóthová
poloÏila majstrovi Klimáãkovi niekoºko otázok:
Nie veºa autorov sa dotklo tématiky invázie
a po nej nasledujúcej vlne âechov a
Slovákov utekajúcich do slobodného
sveta. âo vás in‰pirovalo k napísaniu hry
Horúce leto 68?
Du‰an Tóth. Pre mÀa sa v Bratislave zjavil
ako blesk z ãistého neba a oslovil ma, ãi pre
Torontské slovenské divadlo nenapí‰em hru.
Onemel som na pár sekúnd. Kto to je? âo je
to za divadlo? Hru? O emigrantoch? âo o nich
viem? Bol som, priznám sa, na rozpakoch.
Ale Du‰an ma pozval do Kanady a sºúbil
zoznámiÈ s ºuìmi, ktorí emigrovali v roku 68.
Dali sme si kávu a keì som dopíjal, uÏ som
vedel, Ïe sa do toho projektu pustím.
âo Vás pútalo k tejto téme?
Je to obrovská slovenská téma! Nadãasová.
Dejiny moderného Slovenska sú dejinami
emigraãn˘ch vºn. Najprv som mal víziu dostaÈ
do jedinej hry v‰etky emigraãné vlny, teda aj
tie chlebové spred prvej svetovej vojny, aj
neskor‰ie pred druhou vojnou, samozrejme
aj politické vlny rokov 1945, 48, 68... Potom
som sa obmedzil len na rok 1968 a na osudoch
tejto vlny som sa pokúsil zachytiÈ v‰eplatné
pocity ãloveka, opú‰Èajúceho vlasÈ ãi uÏ v
dvadsiatom, ãi devätnástom storoãí... KaÏd˘
na Slovensku má niekoho v rodine, ão
emigroval. Nie sme celiství. Sme poru‰ení,
rozbití, ako puzzle. AspoÀ v hre som sa snaÏil
daÈ ãasÈ toho puzzle, toho dejinného obrazu
o na‰ich predkoch a o nás, dohromady. V
neposlednom rade je emigrácia aj mojou
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rodinnou témou. Pred druhou svetovou vojnou
otcove sestry odi‰li do Argentíny a on mal ísÈ
za nimi. Ja som sa teda mal narodiÈ v Buenos
Aires. Ale otec ostal na Slovensku, uÏ ani
neviem preão, aby videl, ako mu v roku 1983
emigruje jeho syn a môj brat do Západného
Nemecka a tam zomiera. Gitarista v tejto hre
je napísan˘ na jeho poctu.
Ako viem, vypoãuli ste si príbehy okolo 35
uteãencov. Myslíte, Ïe ste v nich na‰li
zdroj pre takú obrovskú tému ako je
emigrácia?
Dva t˘Ïdne strávené v Toronte patria k
najkraj‰ím v mojom Ïivote. âakal som síce
zaujímavé príbehy, ale neãakal som toºkú
srdeãnosÈ a otvorenosÈ. Bolo to úÏasné! V
kaÏdej domácnosti nás s manÏelkou skvelo
prijali a otvorili svoje du‰e. Poãul som bolestn˘
aj oãistn˘ prúd ºudsk˘ch osudov, príbehy, pri
ktor˘ch sa drali slzy do oãí, ale aj príbehy
veselé, bizarné, v‰etky s tieÀom tragiky za
sebou. Nikto predsa neopú‰Èa krajinu, kde sa
uãil bicyklovaÈ, dobrovoºne. Veºké dejiny roku
1968 a ich tanky naru‰ili na‰e „malé“ dejiny,
dejiny obyãajn˘ch rodín a v tom je napätie,
ktoré núti dramatika písaÈ. Sila tragédie
emigranta sa nemení od ãias antiky. Stále
ktosi pred ãímsi uteká, opú‰Èa blízkych,
krajinu... Príbehy s Toronta sú veºmi
konkrétne, ale t˘m aj univerzálne a nadãasové.
Hru ste venovali svojmu bratovi ako aj
priateºom v Kanade a Torontskému
slovenskému divadlu. âo oãakávate od
realizácie hry v Toronte?
Majú moju plnú dôveru. Scénu robí predsa
pán StraÏovec, scénograf svetového mena, s
obrovsk˘mi skúsenosÈami. Je umeleck˘m
poradcom, priestorov˘m a audio-vizuálnym
reÏisérom hry. Videl som jeho dôslednú
prípravu, sveteln˘ scenár a náãrty mizanscén.
Du‰an Tóth, ako producent hry, má na starosti
aj hereckú réÏiu. Je to skúsen˘ divadelník.
Videl som jeho obrovské nad‰enie pre hru,
v˘ber hercov. Spolu s ním som rokoval na
Slovensku s pani Evou Rysovou. Valika
Tóthová, ktorá robí hudobnú a zvukovú réÏiu,
s ním realizovala uÏ nejedno predstavenie a
obaja tvoria ideálny manÏelsko-umeleck˘
tandem. Verím, Ïe v‰etko dopadne dobre,
pretoÏe to robia správni ºudia. Kto uÏ môÏe
maÈ väã‰iu motiváciu hraÈ o emigrácii neÏ
ºudia, ktorí tie príbehy preÏili?
Nie je ‰koda, Ïe diváci na Slovensku
Horúce leto 68 neuvidia?
Ponúkal som hru dvom divadlám na
Slovensku, ale dosiaº sme sa nedohodli. Teraz
je najhlavnej‰ie, Ïe sa hrá v Kanade, teda
tam, kde Horúce leto 68 vzniklo. Ale pokiaº
viem, plánuje sa ãeské aj slovenské turné a
tak divákom na Slovensku neostane hra
utajená.
***
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Od príchodu do Bratislavy aÏ dodnes, Eva
Rysová úãinkuje na svojom domácom
javisku, v televízii, v rozhlase i filme. Naviac,
svoje herecké umenie odovzdáva
poslucháãom operného spevu na Vysokej
‰kole múzick˘ch umení kde ich uãí hereckú
tvorbu. Na Cirkevnom konzervatóriu tieÏ
herecky pripravuje spevákov a to aj
muzikálov˘ch.
Pani Eva Rysová je veºmi silne napojená
na Kanadu. Jej jedin˘ syn Ïije s rodinou vo
Vancouveri. Vnuk Michal Suchánek, okrem
toho Ïe vynikajúco ‰tuduje, venuje sa aj
filmovému herectvu a dosiahol aj niekoºko
ocenení. Za vynikajúce v˘kony v televíznych
inscenáciách bol dva razy nominovan˘ na
Emmy Awards a dostal cenu Young Artist
Award.
Valéria Tóthova poloÏila pani Eve niekoºko
otázok:
âo vás tak zaujalo na Klimáãkovej hre
„Horúce leto 68“, Ïe ste sa rozhodli prijaÈ
postavu Anny?
V prvom rade téma - doteraz v dramatickej
tvorbe málo spracovaná a veºmi zaujímavá.
Udalosti t˘ch ãias zmenili Ïivot mnoh˘m
ºuìom: t˘m, ão emigrovali, aj t˘m ão ostali.
Spracovanie - pán Dr. Viliam Klimáãek
napísal hru, ktorá chytí za srdce a zapôsobí
na rozum. Je v nej veºa dramatick˘ch, ba aÏ
tragick˘ch momentov, je to pravdivé zrkadlo
doby.
Prijali ste pozvanie Torontského

slovenského divadla. Idete do cudzieho
prostredia a budete vystupovaÈ s
kolektívom, ktor˘ nepoznáte.
Ako by som túto veºkú hereckú príleÏitosÈ
nevyuÏila! Pravda, nebude to ºahké: postavu
Anny ‰tudujem sama, “na diaºku” a za pár
dní sa budeme musieÈ “zohraÈ” so súborom.
A Ïe mojimi partnermi budú aj amatéri? V
umení profesionalita nie je v‰etk˘m. DôleÏit˘
je talent, zápal, láska a odovzdanie sa dielu
- a tohoto v‰etkeho je niekedy u “ochotníkov
“ viac, ako u otrl˘ch “profesionálov”. Okrem
toho; je mi zname, Ïe niektorí zo súboru su
herci, ktorí vìaka okolnostiam pracujú teraz
v in˘ch odboroch a divadlu sa venujú “len”
z lásky k nemu.
Nazdávate sa, Ïe po Toronte by túto hru
mali vidieÈ aj diváci na Slovensku a v
in˘ch ãastiach sveta kde Ïijú uteãenci zo
68. roku?
Myslím, Ïe áno. Hra má ão povedaÈ t˘m,
ão zakúsili na vlastnej koÏi Ïivot uteãenca a
rovnako je veºmi prospe‰ná pre ich deti a
vnúãatá, ktoré o ich ÈaÏk˘ch záÏitkoch veºa
nevedia. Hádam im ani neveria, také
“neskutoãné” sa im môÏu zdaÈ. MinulosÈ tú zlú - si treba pamätaÈ, aby sa nemohla
opakovaÈ!
Aj keì to bolí! Skoro kaÏdá rodina na
Slovensku má niekoho v zahraniãí. Teda,
diváci na Slovensku by hru mali vidieÈ aj
preto, aby sa aj v divadelnej forme zoznámili
s ich osudmi a vedeli ich pochopiÈ.
***

ROZHOVOR
S EVOU RYSOVOU
Postavu Anny v hre Viliama Klimáãka
Horúce leto 68 bude hraÈ Eva Rysová,
ãlenka Novej scény v Bratislave. Pôvodom
z Luãenca, pani Eva vy‰tudovala na
Divadelnej fakulte Vysokej ‰koly múzick˘ch
umení pod vedením Andreja Bagara. Za jej
úspe‰ného pôsobenia v Martine hrala po
boku vynikajúcich kolegov ako boli Jozef
Króner a Elo Romanãík. Bolo to obdobie
intenzívneho hereckého rastu kde dostala
príleÏitosÈ stvárniÈ veºa rôznych postáv v
hrách zo svetovej aj domácej dramatickej
tvorby. Po zaloÏení novej dramatickej scény
v Trnave sa pani Eva rozhodla vyskú‰aÈ si
svoje herecké sily v novom divadle s
podstatne in˘mi podmienkami ako v Martine.
Zahrala tu mnoÏstvo zaujímav˘ch postáv
od Shawovej Kleopatry po van Zandovú v
Dürrenmatov˘ch Fyzikoch.
Po prechode na Novú scénu do Bratislavy,
Eva Rysová dostala moÏnosÈ naplno vyuÏiÈ
svoj dar pre komiku ako aj jej dramatické
herectvo. Stvárnila tu mnoÏstvo postáv v
hrách rôznych Ïánrov od klasiky
(Shakespeare), súãasn˘ch autorov (Neil
Simon) aÏ po muzikál Cigáni idú do neba a
posledne Fidlikant na streche.

HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY
Vám priná‰ajú

….e‰te jeden vianoãn˘ darãek !
Nechajme doznieÈ v na‰ich srdciach teplo Vianoc, tichou hudbou do noci.

RéÏia: Oºga Turok
28. December 2008 v 17 hodin - V Kostole sv. Václava
496 Gladstone Av. Toronto -Vstupné: 20 dolarÛ
Te‰íme sa, Ïe i vy si s nami zaspievate!
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jedincÛ, mlad˘ zpûvák Jordan Croucher z
Nového Skotska nebo Fanny Wylde z
indiánského kmene Algonquin, první právniãka
Od soboty 29. listopadu do stﬁedy 3. prosince ve své komunitû. Plodná diskuze o budoucí
byla v âeské republice na státní náv‰tûvû spolupráci probûhla také mezi ﬁeditelem
kanadská generální guvernérka Michaélle Jean. Kanadského filmového institutu Tomem
Bûhem svého pobytu vyzdvihla ãesko-kanadské
vztahy jako v˘jimeãné a ocenila nûkolik âechÛ,
kteﬁí k jejich rozvoji pﬁispívají. Dûkovn˘ dopis tak
od guvernérky dostal pan Stanislav Dvoﬁák ze
Spolku pﬁátel Kanady a RCI v Telãi i pﬁedseda
Kanadské obchodní komory Peter Formánek.
Doprovodná delegace zaznamenala pﬁi
jednotliv˘ch akcích znaãn˘ úspûch - mezi jin˘mi
ãeské publikum zaujali paní Kay Blair, ﬁeditelka
MicroSkills Community Centre, stﬁediska
podporující celoÏivotní vzdûlávání a
zamûstnanost u Ïen a sociálnû znev˘hodnûn˘ch

Michaélle Jean ukonãila
náv‰tûvu v âeské republice

McSorleym, filmov˘m a televizním producentem
Philippem Baylaucqem a pﬁedsedou kanadské
Národní filmové rady Tomem Perlmutterem se
ãleny praÏské FAMU. Michaëlle Jean hodnotila
náv‰tûvu v âeské republice velmi pozitivnû, 3.
prosince ji v‰ak byla nucena pﬁedãasnû ukonãit
a kvÛli politické situaci se vrátit do Kanady.
Texty projevÛ i fotografie z náv‰tûvy naleznete
na www.gg.ca.

uÏ ‰lo o abstraktní tvorbu nebo portréty - její díla
procestovala celou severní Ameriku i Evropu. V
roce 1995 reprezentovala Kanadu na Bienále
moderního umûní v Benátkách a v roce 2003 jí
byl udûlen ¤ád Kanady. Za svÛj Ïivot získala

***

Zemﬁela v‰estranná kanadská
umûlkynû Betty Goodwin
Ve vûku 85 let zemﬁela v Montrealu v˘tvarnice,
sochaﬁka a autorka nejrÛznûj‰ích instalací Betty
Goodwin. Narodila se v Montréalu v roce 1923
a jiÏ od 40. let dvacátého století byla nedílnou
souãástí kanadské scény moderního umûní.
Hojnû vystavovala své lepty i textilní koláÏe, aÈ

mnoho umûleck˘ch ocenûní. V nedávno
zrekonstruované AGO v Torontu jí je vûnován
cel˘ jeden v˘stavní sál.
www.collectionscanada.gc.ca/women
Kanadská mozaika
Pﬁipravuje kanadské velvyslanectví
v Praze (www.canada.cz)
***

Stanislav Sedlák
opût vystavuje

Foto: K. Fisherová

A opût v Gallery Hittite, 107 Scholard St.,
Toronto (tel.: 416/924-4450), Skupinová
v˘stava potrvá do 23. prosince.

Hana Hegerová
omezuje koncertování

·Èastné a veselé preÏitie vianoãn˘ch sviatkov,
v pohode a spokojnosti
V novom roku 2009 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a úspechov v
práci
a v osobnom Ïivote ãitateºom Satellitu
Ïelá

Po více neÏ dÛstojn˘ch oslavách sv˘ch 77.
narozenin v Národním divadle v Praze (20.10.08)
a Janáãkovû divadle v Brnû (28.10.08) a celkovû
ru‰nûj‰ím období, se Hana Hegerová chystá omezit
koncertní vystupování po republice.

Luba Henderson

Foto: O.Pycha

Hana Hegerová se bude od ledna 2009 soustﬁedit zejména
na koncertování na její takﬁka „domovské scénû“, v
praÏském Divadle Kalich v Jungmannovû ulici. Podle
informací z agentury Live Production, která jí zastupuje,
bude velmi málo vyjíÏdût za sv˘mi posluchaãi mimo
Prahu. A to zejména ze zdravotních dÛvodÛ, protoÏe
zvlá‰tû del‰í cestování Hanu Hegerovou vyãerpává.
A tak, kdo si chce „proÏít“ úchvatnou atmosféru jejích
koncertÛ, bude si muset zajet do Prahy.
Plánované termíny v Divadle Kalich: 18.1., 9.2., 12.2.,
9.3., 20.3., 4.5.2009. Vstupenky na leden a únor jsou jiÏ
v prodeji v pokladnû divadla.
Johana Turnerová
***
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Urãitû se bude‰
smát - pﬁeji Ti co
chce‰ si pﬁát!
VáÏen˘ Ale‰i,
chci Ti poslat Novoroãní pﬁání; dnes
jsem dlouho vybíral z plejády
novoroãenek tu pravou; s úÏasem jsem
rozpoznal, Ïe barevnost je rozmanitûj‰í a
pﬁedti‰tûn˘ text jednostejn˘ - obligátní
zdraví a ‰tûstí a úspûch v Novém roce.
Zajisté stárnu, anebo zraji? BezobsaÏnost
konvenãních sousloví mi stále víc vadí.
Co znamená ZDRAVÍ? Etymologicky
zdraví je smr‰tûnina keltského úsloví:
Buì ze dﬁeva, tedy dﬁevûn˘; filozoficky to
je stav rovnováhy, Ïe nebolí tûlo ni du‰e.
Prakticky v‰ak to znamená, Ïe zdrav˘
neleÏí v nemocnici, kde líhají nezdraví.
1. Pﬁeji Ti, aÈ v pﬁí‰tím roce neleÏí‰ ve
‰pitálu.
Se ·TÉSTÍM jest to je‰tû mlhavûj‰í,
protoÏe rozmanitost ‰tûstí je bez hranic.
Optal jsem se tuctu sv˘ch kumpánÛ, co
znamená ‰tûstí a bylo mi ﬁeãeno, Ïe
‰tûstí je velká v˘hra v loterii. Znám zblízka
pár v˘hercÛ v loterii a Ïádn˘ nevyhrál
‰tûstí; znám téÏ nûkolik dûdicÛ, kteﬁí
zbohatli, a se Ïádn˘m z nich bych nemûnil
osud.
Jen lidé bez penûz soudí, Ïe peníze
pﬁiná‰ejí ‰tûstí, a ti, co vyhrají, vesmûs
prohrají co mají; kdepak, peníze mají na
cestû ke ‰tûstí jen okrajovou úlohu.
·tûstí je, mudruji, ÎÍT DOB¤E A PO
SVÉM, a nechtít, co nemá‰.
2. Pﬁeji Ti, abys Ïil, jak nejlíp umí‰ a mûl
z toho pocit uspokojení a taky srandu.
A do tﬁetice k té novoroãní slovesnosti je
ÚSPÉCH, po kterém se pachtíme a on,
potvora, jako bludiãka nás zavádí do
hlub‰ího bahna; anebo pozvedá v˘‰ a
v˘‰ na Ïebﬁíku spoleãensk˘ch zásluh a
ãím jest zadnice v˘‰e - tím více lidí se do
té zadnice, jako do terãe, strefuje. Snad
ví‰, co míním, kdyÏ úspûch je b˘t
neúspû‰n˘?
Leã Ty úspûch má‰: Bedlivû Tû ãtu na
stranách Satellitu; coÏ není bezv˘znamná
maliãkost. Kolik lidí zná‰, kteﬁí jsou
pravidelnû ãteni?
Tvoﬁí‰ Satellite 17 let, a 17 let má‰ ãtenáﬁe,
kteﬁí sic neumí psát, ale umí ãíst.
Sv˘m ãtenáﬁÛm slouÏí‰ sv˘m psaním a
roz‰iﬁuje‰ obzory nebo osvûtluje‰ tmu.
Pochopitelnû Ti málokdo dûkuje, málokdo
Tû pochválí - neb jsme nejsytûj‰í a
zároveÀ nejnevdûãnûj‰í generace v
historii lidského druhu hovno sapiens.
Nevdûãností míním, Ïe zpravidla
neblahoﬁeãíme tomu, co máme; a chceme
více navrch k tomu, co uÏ máme?
mimochodem k pramalému uÏitku a
potû‰ení.
Kdyby se na blahoﬁeãení a dûkování dala
povûsit cenovka, lidé by si uvûdomili, Ïe
vdûãnost je komodita a protoÏe jsou
konzumenti par excellence, vidûl bys, Ïe
dûkování by nebylo na SALE.
Ale k vdûãnosti ãlovûk nemÛÏe dospût
jinak neÏ utrpením a toÏ vdûãni
nebudeme.
3. Pﬁeji Ti, aby Tû lidé ãetli, a TvÛj Satellite
si cenili a tím jsi mûl úspûch. Abys to
redaktorování nesbalil, kdyÏ se Ti ta
penze blíÏí a na odpoãinek má‰ nárok.
TotéÏ pﬁeji Tvé paní, která jako Ty
roz‰iﬁuje lidem obzor a osvûtluje tmu.
Vlastnû to pﬁeji kaÏdému ãlovûku dobré
vÛle, kter˘ blahobytem nezblbnul.
Ross Firla - Sudbury
***—-

Letter

Nokturna ve mûstû pﬁejí v‰em pﬁedplatitelÛm
a milovníkÛm umûní pûkné proÏití vánoãních svátkÛ
a v‰e nejlep‰í do Nového roku 2009
Dr. Milo‰ Krajn˘

Darujte pﬁedplatné sv˘m blízk˘m:
Pût koncertÛ v kostele sv. Václava
(Dvoﬁákova Rusalka, Zemlínského kvarteto, Ivan Îenat˘, Drew Jureãka a Milan Brunner flétna) za pouh˘ch $ 90
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Na okraj

Veselé vánoce
a PF 2009

Podûkování za rok,
kter˘ byl

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

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

Ne v‰ecko, co se v roce 2008 stalo si
zaslouÏí podûkování. Nikdo - kromû
ideologick˘ch nebo náboÏensk˘ch
pomatencÛ - nemÛÏe cítit nic neÏ odpor a
hanbu tváﬁí v tváﬁ zvrhlosti bombejsk˘ch
teroristÛ, vyvraÏìování etnick˘ch skupin v
pÛl tuctu africk˘ch státÛ, hladovûní milionÛ
dûtí. TûÏko dûkovat za uragány, smr‰tû a
zemûtﬁesení, za smrt milovan˘ch lidí.
V tomto roce ode‰ly dvû z m˘ch nejstar‰ích
pﬁítelkyÀ: Emilie Peﬁinová (ve vûku 92 let),
která za války doprovázela svého bratra,
lékaﬁe dr. Jaro‰e, pﬁi jeho náv‰tûvách
partyzánÛ a v Kanadû se nûkolik let Ïivila
jako dûvãe pro v‰ecko v domácnosti, neÏ
dostala zamûstnání jako techniãka v
laboratoﬁích Connaught, kde pracovala
na Salkovû vakcinû proti dûtské obrnû.
KdyÏ její manÏel, italsk˘ legionáﬁ Václav
Peﬁina (pﬁed válkou stavûl opevnûní na
severní Moravû), ztratil nejdﬁíve jednu a
potom i druhou nohu, ve dne pracovala na
vakcinû a v noci po léta o‰etﬁovala svého

Veselé Vánoce
hodnû pohody od Vánoc
do konce roku
a hodnû úspûchÛ v roce 2009
pﬁeje

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

manÏela. Beth Dunlop (96 let), moje první
a dlouholetá sekretáﬁka v advokátní praxi,
která se starala o svoji rodinu, kdyÏ její
manÏel ztratil zamûstnání a dcera
onemocnûla (zemﬁela víc neÏ deset let
pﬁed svojí matkou) a vÏdycky (smím-li si
vypÛjãit hrst slov od Josefa Hory) stála
napﬁímena pﬁed osudem. Ztratili jsme
Tomá‰e BaÈu, kter˘ vÏdy zÛstal vûrn˘
svému ãe‰ství - rozlouãili jsme se s ním
Mou vlastí v podání Torontské Filharmonie
ﬁízené Kerry Strattonem.
Ani není snadné tleskat pubertálním hrám
mnoh˘ch politikÛ, kteﬁí jakoby se rozhodli
pﬁejmout roli ‰a‰kÛ, kdysi obveselujících
královské dvory. Ani aroganci a p˘‰e, které
se usídlily v oãích i chování nûkter˘ch z
tûch, které okolnosti ãi nezastavitelná
dravost obdaﬁily daleko vût‰ím podílem
pozemsk˘ch statkÛ neÏ jejich spolupbãany.
Ani tunelování v Praze, ani hypotékov˘m
machinacím ve Washingtonû, kter˘mi
zaãala nejhor‰í hospodáﬁská krize od
tﬁicát˘ch let minulého století, okolo které
nejvût‰í ekonomické mozky chodí s
opatrností koãky kolem misky horkého
mléka a nemají poctivost jednoho z
vynikajících praÏsk˘ch novináﬁÛ, Jana
Macháãka, pﬁiznat se Sokratem (takÏe by
to jejich reputaci pﬁíli‰ neu‰kodilo), Ïe
vlastnû nic (nebo skoro nic) neví.
A pﬁece snad skoro kaÏd˘ z nás má za co
dûkovat: za neãekan˘ úsmûv, za krajíc
chleba, jak˘ jsme od dûtsví nejedli, za
dopis pln˘ nûÏn˘ch slov, za zasnûÏené
ticho v bezvûtrném zimním dni, za pﬁíslib
jara v prvním stvolu trávy, za ranní rosu na
kvûtu, za vysoké letní nebe, za h˘ﬁivou
paletu barev na stráních po prvním mrazíku,
za zasnûná jezera a bílé ‰títy hor, za
zelen˘ koberec pastvin poset˘ stády
hnûd˘ch krav, za slunce zapadající v
purpuru vykoupan˘ch oblakÛ, za mléãnou
dráhu nad severní krajinou. Ach, BoÏe,
BoÏe slovo nestaãí mi, chudobné slovo k
hlínû pﬁipoutané ...Ale tohle nejsou dárky,
které jsme dostali v˘jimeãnû tento rok - ty
dostáváme rok za rokem od nepamûti.
Ale jsou dárky, kter˘mi nás rok 2008
obdaroval: pﬁíleÏitost pro nás v Kanadû - a
hlavnû v Torontu - zúãastnit se mezinárodní
konference o âeskoslovensku na
Torontské univerzitû, sledovat poﬁady
televizní skupiny Nová vize, obdivovat
pﬁedstavení torontského Nového divadla
a ﬁady akcí organizovan˘ch generálním
konzulátem v Torontu, Sokolem ãi âesk˘m
a Slovensk˘m sdruÏením a Masarykov˘m
ústavem; ãi ztichle naslouchat koncertÛm
Nokturen, organizovan˘m dr. Milo‰em
Krajn˘m; vítûzství Baracka Obamy v
americk˘ch prezidentsk˘ch volbách po
brilantní kampani, v níÏ ukázal politick˘
talent a závidûníhodné vlastnosti:
intelektuální i mravní zábûr, s jak˘mi se ani
v politice ani v jiné sféﬁe lidské ãinnosti
ãasto nesetkáme a jímÏ posílil víru, Ïe
americk˘ sen se dosud naplÀuje; milion
dolarÛ, které americk˘ podnikatel vûnoval,
aby umoÏnil 300 chud˘m a vydûdûn˘m
zúãastnit se - pﬁepychovû, v hotelu, kter˘
se pro ten úãel upravuje, ve smokingu a v
elegantních toaletách - slavného uvedení
Obamy v prezidentsk˘ úﬁad; desítky
vût‰inou mlad˘ch lidí a pﬁeváÏnû Ïen,
vybran˘ch v soutûÏi o titul amerického
hrdiny za sluÏby opu‰tûn˘m a nemocn˘m
dûtem ãi lidem, jímÏ moﬁe zniãilo domovy;
za jedenáctiletého chlapce, umírajícího na
leukemii, jehoÏ jedin˘m pﬁáním je pomoci
lidem bez domova.
Pro mne nejvût‰ím dárkem roku 2008
bylo svûdectví indické chÛvy, která - s
nasazením vlastního Ïivota - zachránila
Ïivot synka amerického rabína a jeho Ïeny
(oba byli teroristy zavraÏdûni) a která na
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otázku, zda mûla strach, kdyÏ prchala z
domu hrÛzy odpovûdûla: Jde-li o dítû, kdo
by myslil na strach? Jak skvostná odpovûì
zbabûlcÛm, kteﬁí ‰íﬁení strachu terorem
povaÏují za svÛj úkol.
Dostal jsem v tomto roce je‰tû jeden dárek,
kter˘ mi udûlal velkou radost: dvû DVD.
První je záznam provedení vancouversk˘m
Divadlem Za rohem dramatizace novely
Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem
anglického krále. Dramatizaci vytvoﬁili dr.
Josef Skála, Jiﬁí Adler a Karel RÛÏíãka,
pﬁedstavení znamenitû reÏíroval dr. Josef
Skála. Druhé DVD je záznam provedení
stejn˘m souborem hudební veselohry
Voskovce+Wericha+JeÏka Nebe na zemi
v úpravû dr. Josefa Skály a Jiﬁího Adlera.
I tuto hru reÏíroval dr. Josef Skála. Obû
produkce jsou vynikající ukázkou vysoké
úrovnû vancouverského souboru a jeho
reÏiséra, dr. Josefa Skály, kterému se
podaﬁil husarsk˘ kousek: spojit kariéru
reÏizéra a herce ãeského divadla s je‰tû
v˘znamnûj‰í kariérou kanadského vûdce.
Souboru byla letos udûlena cena ministra
zahraniãí âeské republiky, Karla
Schwarzenberga,
Gratias
Agit.
ZaslouÏenû. MoÏná, Ïe pﬁí‰tí rok ji dostane
torontské Nové divadlo...
Josef âermák
***

Spí‰ velbloud uchem
jehly…
Za Edwardem S. Rogersem
Myslím, Ïe Edward Samuel Rogers do
království nebeského vstoupil, pﬁestoÏe
patﬁil mezi nejúspû‰nûj‰í podnikatele.
Vystudoval práva, oÏenil se s dcerou
anglického lorda, vybudoval jednu z
nejdÛleÏitûj‰ích
komunikaãních
spoleãností, Rogers Communications
Inc., je nositelem nejvy‰‰ího kanadského
vyznamenání, O.C., byl poctûn ﬁadou
ãestn˘ch doktorátÛ, mûl za kamarády
ministerské pﬁedsedy (myslím, Ïe v‰ichni
- ti Ïijící, vãetnû Stephena Harpera - byli
na jeho pohﬁbu). Bylo mu 75 let.
Mûl slavn˘ pohﬁeb v anglikánské
katedrále sv. Jakuba v Torontû. PonûvadÏ
katedrála byla obsazena do posledního
místa, my, kteﬁí jsme pﬁi‰li trochu pozdû,
jsme byli posazeni do vytopeného stanu,
postaveném vedle katedrály, kde byly
obﬁady z katedrály promítány. Pﬁed
schody k oltáﬁi stála rakev, pokrytá
stﬁíbﬁitû ‰ed˘m pﬁehozem, na kterém
leÏela osamûlá bílá rÛÏe. Nepamatuji se,
Ïe bych vidûl tolik skvostn˘ch knûÏsk˘ch
rouch ani tolik slavn˘ch - nebo alespoÀ
znám˘ch (také zásluhou Rogersovy
televize) politikÛ.
Ale ne‰el jsem na pohﬁeb ‘Teda’ (jak mu
pﬁátelé ﬁíkali) Rogerse, abych obdivoval
velkolepá roucha a slavné politiky. ·el
jsem, abych se poklonil památce ãlovûka,
kter˘ ve svém Ïivotû udûlal mnoho
dobrého. I pro nás. Pﬁed desítkami let dal
své studio k dispozici etnick˘m skupinám.
Bylo to u ‘Rogerse’, kde jsme s Mílou
Kubíkem po veãerech (a on ãasto dlouho
do noci) pﬁipravovali televizní programy
a i dnes Nová vize Markéty Slepãíkové
na‰la u ‘Rogerse’ domov.
Ted Rogers mûl krásnou rodinu: tﬁi dcery
a jednoho syna. V‰ichni se s ním rozlouãili
a z kaÏdého jejich slova bylo cítit lásku.
Pro nû Ted Rogers nebyl geniální
podnikatel, ale otec, kter˘ je miloval a oni
jeho; ãestn˘ a dobr˘ ãlovûk, na kterého
budou myslit kaÏdou minutu svého Ïivota
a kter˘ zÛstane v pamûti rodu po
generace.
***
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Dodatek k ãlánku
Otázky zodpovûzené a
nezodpovûzené...
Snad neu‰kodí doplnit ãlánek Ale‰e
Bﬁeziny v posledním ãísle Satellitu ‘Otázky
zodpovûzené a nezodpovûzené pﬁi
náv‰tûvû paní ministrynû DÏamily
Stehlíkové’ nûkolika drobnostmi. âlánek
cituje mÛj dopis redakci Staru. Vedle
redakce jsem poslal e-mail i prezidentu a
CEO Staru, J. Robertu S. Prichardovi
tohoto znûní:

Letters

Za Zdenkou Mackovou
âeská a slovenská komunita ve Vancouveru
byla doslova. omráãena krutou zprávou, ze
dne 7. listopadu 2008, kdy podlehla náhle
váÏné nemoci na‰e sestra Zdenka Macková.
Spolu se sv˘m manÏelem Jiﬁím Mackem
(dlouholet˘m pﬁedsedou nyní. ãestn˘m
pﬁedsedou âeského a Slovenského SdruÏení
ve Vancouveru) zasvûtila svÛj Ïivot nezi‰tné
práci pro krajanskou komunitu. Její ãinnost
pﬁesahovala ãasto hranice na‰í provincie
Britské Kolumbie.
O její obûtavé práci ﬁekne více pﬁiloÏen˘ projev,
pronesen˘ 16. listopadu v den rozlouãení ve
West Vancouveru v Hollyburn Country Club.
S na‰í Zdeniãkou se pﬁi‰lo rozlouãit a vzdát jí
svoji úctu tak velké mnoÏství vdûãn˘ch
krajanÛ, Ïe to pﬁedãilo ve‰kerá oãekávání,
Na pohﬁbu promluvil ãlen SdruÏení Rudolf
Ma‰tal˘ﬁ:
VáÏení pozÛstali, váÏeni pﬁítomní,
nikdy jsem netu‰il, Ïe budu postaven pﬁed
bolestn˘ úkol státi zde pﬁed Vámi a proná‰et
smutná, z hloubi srdce upﬁímná slova
rozlouãení s na‰í, jak jsme ji vÏdycky naz˘vali,
s na‰í Zdeniãkou Mackovou.
Ve chvílích jako je tato, je obtíÏné vyjádﬁit
slovy v‰echen bol a smutek nad odchodem
tak vzácnû dobrého ãlovûka. Uvûdomujeme
si neúprosnou skuteãnost, Ïe pro nás navÏdy
konãí ‰Èastnûj‰í doba, kdy jsme se tû‰ili její
pravidelnou pﬁítomností pﬁi ve‰kerém
krajanském dûní.
Byla to ona, kdo nám svojí starostlivostí,
obûtavostí a ochotou kdykoliv byla nápomocná
a skuteãnû prosvûtlovala na‰e poãáteãní,
obtíÏné emigrantské Ïiti.
Pamatuji, kterak se zajímala o osudy mnoh˘ch
zdej‰ích krajansk˘ch rodin, a jak jim pomáhala
sama nebo pomoc pro nû zprostﬁedkovávala
a to nejenom ve Vancouveru. Ve v˘boru
tehdej‰ího âeskoslovenského sdruÏení
usilovné prosazovala a organizovala finanãní
i jinou pomoc krajansk˘m rodinám, které je‰tû
pﬁed “sametovou revolucí” strádali v
nedobr˘ch Ïivotních podmínkách v nûkter˘ch
sbûrn˘ch táborech, v Evropû, zvlá‰tû v Itálii.
My, kteﬁí jsme svojí emigrací ztratili domovy,
rodiny a pﬁátele, nalezli jsme a to velmi brzo,
ãasto mnohem více neÏli náhradu, právû v
rodinû Zdenky a Jiﬁího Mackov˘ch.
Ano, Zdeniãka vÏdy doslova s mateﬁskou
láskou a péãí usilovala a dbala o to, aby bylo
uãinûno v‰e potﬁebné pro zabezpeãení a
podporu novû pﬁíchozích krajanÛ, zvlá‰tû rodin
s dûtmi.
Vzpomínám, kterak jame si bûhem tûch
dlouh˘ch ãtyﬁiceti emigrantsk˘ch let nikdy
nedovedli pﬁedstavit Ïádnou krajanskou
událost bez pﬁítomnosti manÏelu Mackov˘ch
- a to i v dobû, kdy Zdeniãka se pot˘kala s
váÏn˘m zranûním.
Je velmi obtíÏné se s na‰í Zdeniãkou louãit.
NavÏdy zÛstane v na‰ich srdcích a myslích a
nikdy na ni nezapomeneme.
Jisté mohu ﬁíci, Ïe jménem v‰ech krajanÛ
vyslovuji z hloubi srdce upﬁímnou soustrast
jejímu manÏelovi a celé rodinû.
***

“Dear Robert,
You may remember me from the days when
you were the beloved President of U of T. I am
enclosing a copy of Ms. Taylor’ s article and of
my e-mail to the ‘Letters to the Editor...’ I am
sorry to bother you with this matter but it is
sufficiently important to the Czech community
(and to myself personally) for me to feel that
you should be advised of it.”
Odpovûì:
Josef Cermak Letter to Editor
Dear Mr. Cermak:
Your letter to the editor in regard to Lesley
Taylor’s Nov. 19 article was forwarded to the
Public Editor’s office of the Toronto Star for
further investigation of the inaccuracies you
cite.
I’m sorry for the delay in responding to you.
For much of last week, I was also dealing with
this same issue with Mr. Richard Krpac, the
Czech Consul General in Toronto. I did not
want to respond to you until I was able to
resolve this issue with him. This was further
complicated by the fact that the reporter who
wrote this article was on vacation and it was
necessary to discuss the information and its
sources with her.
As you may know, the Star printed a Letter to
the Editor from Mr. Krpac on Nov. 28 that
focussed on the most important point in your
letter — the incorrect information about the
Roma being beaten and bloodied, when in
fact they were not. In case you did not see this
letter, I have included its text at the bottom of
this email. You can also view this letter online
at the star.com at http://www.thestar.com/
article/544974.
You are also correct that the Star’s article
misspelled the first name of Czech minister
Dzamila Stehlikova. We will be changing this
online to reflect the correct Czech spelling,
instead of an anglicized version which the
writer had confirmed with several sources.
As I made clear to Mr. Krpac, the Star
apologizes for these inaccuracies, which were
based on incorrect information provided to
the reporter, but not, as is our responsibility,
fully verified.
Thank you for taking time to write to express
your concerns to the Star and thank you for
reading the Star. Please do not hesitate to
contact me if you have any further questions
or concerns here.
Best Regards,
Kathy English
Public Editor/The Toronto Star/416 869-4950
Doba plastÛ
1 Yonge St./Toronto, ON/M5E1E6
Jistû v‰ichni víme, ze Ïijeme v dobû umûl˘ch
***
Myslím, Ïe tento doplnûk je dÛleÏit˘ ze hmot. PouÏíváme láhve a nádobí z umûlé
dvou dÛvodÛ: uzavírá epizodu náv‰tûvy hmoty, aÈ jiÏ jednorázovû ãi na více pouÏití,
pﬁíbory z umûlé hmoty a i jiné umûlohmotné
paní ministrynû a také ukazuje, jak na nástroje, s kter˘mi pﬁicházíme do styku, pﬁi
dopisy ãtenáﬁÛ reaguje nejvût‰í kanadsk˘ pﬁípravû jídel.
deník. Nemyslím, Ïe podobnû vÏdycky Av‰ak je to to nejzdravûj‰í? Málokdo se dnes
reagují na kritickou po‰tu krajanské pozastaví nad tím, ze by mohly b˘t umûlé
noviny. Pﬁed ãasem Nov˘ domov uveﬁejnil hmoty nûjak ‰kodit. Takto jsem uvaÏoval i já
ãlánek o tom, jak byla ﬁe‰ena situace po a nepokládal jsem za nutné se zab˘vat touto
odchodu Vûry Rollerové a roli Ale‰e skuteãností.. Pﬁedpokládal jsem, Ïe pokud
Bﬁeziny v této záleÏitosti. Ale‰ Bﬁezina jsou ‰kodlivé, tak pouze nepatrnû, jinak by to
povaÏoval ãlánek za nepravdiv˘ (a vím o hygienici nedovolili. JenÏe jejich pouÏívání se
zaãalo projevovat a proto jsem s kolegou
tom dost, abych se domníval, Ïe mûl podnikl toto mûﬁení.
pravdu) a poslal Novému domovu dopis Podmínky testu: pÛllitrová nová láhev, doba
(dokonce dvakrát) se svojí verzí oné skladování tekutiny v láhvi 30 dnÛ pﬁi teplotû
události. Pokud vím, nikdy nebyla 20°C. Obsah jedu je uvádûn v mikrogramech.
uveﬁejnûna. A to je mi líto. Není nic BûÏná voda mûla po testu 6,1 mikrogramÛ;
poniÏujícího v uveﬁejnûní ãlánku, kter˘ se minerálka 6,5; coca-cola 6,25; mléko 2%láhev 6,2; bûÏn˘ igelitov˘ sáãek 6,6; ãern˘
mnou nesouhlasí. Spí‰ naopak.
Josef âermák speciální igelit 6,3; alkohol-40% finská vodka
6,7.

***—-
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V pﬁípadû rok staré láhve byla hodnota u
vody o nûco men‰í to jest 5,4.
Smrtelné mnoÏství je 50-70 miligramÛ, Co
tento jed zpÛsobuje: ztrátu pamûti 38-42%,
deprese 50-60%, fyzické potíÏe 6-8%,
Tento jed v‰ak tûlo nevyluãuje, takÏe se
stále ukládá Nikoliv v‰ak ve svalech, v kostech
a v játrech, ale v mozku 35-41%, v
chrupavkách kloubÛ 26% a v Ïensk˘ch
pohlavních orgánech. ZpÛsobuje tedy artrózu
(89%) v chrupavkách kloubÛ, jiné kloubní
potíÏe a neplodnost u Ïen.
Jed nemá vliv na vznik rakoviny a zhor‰ení
zraku. RovnûÏ je nutné upozornit, Ïe pokud je
tekutina teplá, uvolÀuje se jedu podstatnû
více.
Je sice dÛleÏité upozornit, Ïe mnoÏství jedu,
kter˘ dennû konzumujeme je 10000x men‰í,
neÏ je smrtelná dávka, ale podstatné je, Ïe

tyto mizivé a malé dávky konzumujeme kaÏd˘
den a tento jed se ukládá.
Bylo by tedy vhodné pﬁestat kupovat láhve
z umûlé hmoty a spí‰e se pﬁeorientovat na
ãaje, které si uvaﬁíme doma z bûÏné pitné
vody z vodovodu. A pokud jiÏ musíme koupit
nûco v umûlé hmotû, pak tekutinu, co nejdﬁíve
pﬁelít do sklenûné láhve nebo keramického
dÏbánu.
Dnes jiÏ jen mÛÏeme vzpomínat na sklenûné
láhve na mléko ãi na minerálku a jiné nápoje.
ZÛstává tedy otázkou, jak tento problém ﬁe‰it
v budoucnosti.
Tato mûﬁení jsem provedl s dr. ing. Ivo
Chudáãkem CSc v Praze a na jeho sídle v
jiÏních âechách.
Dan Newman-Toronto
Tel.: 416/604-5829.
***

Sunny Shore's Dental

pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu
pﬁíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2009

Veselé Vánoce a vše nejlepší
v roce 2009
přeje krajanům v Kanadě
a přátelům v České republice

NATIONAL
SOUND
of CANADA
Paul Jílek
Manager
s rodinou

644 QUEEN STREET W,
TORONTO, ONTARIO
TELEFON: (416) 703-1939

Music
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Vánoãní rozhovor

O krásné posedlosti Karly Hartlové
Musím pﬁiznat, Ïe na tento rozhovor jsem se uÏ dlouho tû‰ila. Karla Hartlová je v˘jimeãná Ïena, které se podaﬁilo z osobního koníãka vytvoﬁit nûco krásného a obecnû
prospû‰ného: neziskovou organizaci, která se vûnuje poznávání a propagaci díla jedné z mála svûtov˘ch skladatelek.
Co tû pﬁivedlo k osobnosti a hudbû
Vítûzslavy Kaprálové a proã jsi zakládala
spoleãnost jejích pﬁátel?
Úãelem, za kter˘m jsem spoleãnost
zakládala, bylo oÏivit zájem o hudbu
Kaprálové. Vdûãím Kaprálové za mnohé,
ale nejvíce asi za to, Ïe mi zpﬁístupnila
neznám˘ svût krásné hudby - nejen svojí,
ale i dal‰ích skladatelek, jejichÏ jména se
koneãnû zaãínají dostávat do povûdomí
alespoÀ ãásti hudební veﬁejnosti.
Kaprálovou jsem objevila zcela náhodou,
díky hudbû Bohuslava MartinÛ, o nûmÏ
jsem v polovinû devadesát˘ch let pﬁeãetla
celou ﬁadu monografií. Nûkolik z nich se
zmiÀovalo také o jeho Ïaãce a Ïivotní lásce
Vítûzslavû Kaprálové. Do té doby jsem
Ïádnou skladatelku neznala, a tak mû ten
objev fascinoval, mimo jiné i proto, Ïe jsem
si tehdy poprvé uvûdomila, Ïe koncertnímu
repertoáru historické klasické hudby
vlastnû bez v˘jimky dominují muÏská
jména. A tady najednou byla koneãnû jedna
Ïena. Ale aãkoliv jí byla vûnována
samostatná monografie a její Ïivot
inspiroval celou ﬁadu novel (nejznámûj‰í z
nich jsou Muchovy Podivné lásky, nedávno
znovu vydané v nakladatelství Eminent),
její hudbû se nevûnoval nikdo a nebyla

snadno dostupná. Jediné profilové LP
pﬁeváÏnû orchestrálního díla vydal pﬁed
pÛlstoletím Supraphon (Kaprálová je
mimochodem jedinou skladatelkou, které

Karla Hartlova

se kdy takového zájmu ze strany ãeské
hudební “industry” dostalo; pouze je‰tû
Slávû Vorlové Supraphon vydal o dvacet
let pozdûji alespoÀ jednu skladbu), ale to
uÏ na trhu samozﬁejmû nebylo. Zaãala

âeská a slovenská televize
na internetu!

jsem tedy pátrat po archivních nahrávkách,
na‰tûstí úspû‰nû, neboÈ nûkolik se jich
zachovalo v brnûnském archivu âeského
rozhlasu. Ta hudba mû tak strhla, Ïe jsem
si nedovedla pﬁedstavit, Ïe by mûla
upadnout v zapomenutí. A jelikoÏ jsem
tehdy shodou okolností byla na dva roky v
Praze, zaãala jsem v tom smûru i jednat. S
nûkolika pﬁáteli jsme zaloÏili obãanské
sdruÏení, pﬁesvûdãili jedno z praÏsk˘ch
vydavatelství, aby s námi na projektu
spolupracovalo, a pak jsme na nûj zaãali
shánût finanãní prostﬁedky. Jistû pomohlo,
Ïe projektu dala zá‰titu ﬁada v˘znamn˘ch
osobností tehdûj‰ího kulturního Ïivota (mezi
nimi i Jaromil Jire‰, jehoÏ filmov˘ projekt o
MartinÛ a Kaprálové v ãesko-francouzské
koprodukci bohuÏel zastavilo jeho úmrtí).
V roce 1998 bylo první cédéãko s
orchestrální a komorní hudbou Kaprálové
na svûtû, projekt jsem dokonãovala uÏ z
Kanady. A v témÏe roce jsem v Torontu
zaloÏila neziskovou organizaci Kapralova
Society s tím, Ïe se bude vûnovat odkazu
Kaprálové uÏ zcela systematicky.
Za deset let existence spoleãnosti se
vám toho uÏ hodnû podaﬁilo…
Jednou z na‰ich prvních vût‰ích akcí byl
koncert hudby Kaprálové v Torontu, kter˘
se uskuteãnil pﬁedev‰ím zásluhou Antonína
Kubálka a jeho pﬁátel. Z v˘tûÏku koncertu
jsme byli schopni podpoﬁit vydání prvních
partitur z plánované edice Kaprálové, coÏ
je projekt, na kterém jsme za pouh˘ch
deset let existence na‰í spoleãnosti velice
pokroãili - v podstatû jsme do dne‰ního
dne pomohli vydat v‰echna v˘znamná díla
Kaprálové. Vy‰la ve vydavatelstvích
Baerenreiter, âesk˘ rozhlas, a pﬁedev‰ím
v Amos Editio v Praze, které se zásluhou
jeho ‰éfredaktora dr. Vûroslava Nûmce
vûnuje Kaprálové s velkou péãí a takﬁka
v˘hradnû vydává kritické edice
skladatelãin˘ch dûl. Od zaloÏení
spoleãnosti jsme také pomohli na svût
dal‰ím dvûma profilov˘m CD (kompletní
písÀové dílo ve spolupráci se Supraphonem
a klavírní a houslové dílo ve spolupráci s
Koch Records) a podpoﬁili nûkolik dal‰ích,
na nichÏ se objevují skladby Kaprálové.
Dáváme téÏ podnût k uvádûní v˘znamn˘ch
premiér skladatelãin˘ch dûl a finanãnû na
nû pﬁispíváme (pﬁíkladem je loÀská svûtová
premiéra symfonické kantáty Ilena,
uskuteãnûná ve spolupráci Brnûnské
filharmonie a hudební fakulty JAMU).
V‰echno to jsou pﬁíklady finanãnû velmi
nároãn˘ch projektÛ, které bychom nebyli
schopni zaji‰Èovat bez v˘znamné
spolupráce dal‰ích partnerÛ. Patﬁí mezi nû
jiÏ jmenovaná hudební vydavatelství a
hudební fakulta JAMU, ale také hudební
fakulta v Michiganu a celá ﬁada jednotlivcÛ,
na‰ich ãlenÛ, které hudba Kaprálové
oslovila - za v‰echny bych ráda uvedla
alespoÀ Timothy Cheeka, Jindru Bártovou,
Eugene Gatese, Antonína Kubálka a Erika
Entwistla. A je‰tû bych chtûla zmínit na‰e
odborné periodikum, které se vûnuje nejen
Kaprálové, ale v‰eobecnému tématu Ïena
v hudbû a které by nebylo moÏné právû
bez spolupráce jiÏ zmínûného dr. Gatese.
Z ãeho jsi mûla radost v uplynulém
roce?
V loÀském roce asi nejvíce ze svûtové
premiéry symfonické kantáty Ileny, v
leto‰ním roce z CD klavírního a houslového
díla, vydaného ve spolupráci s Koch
Records, na které vy‰ly uÏ dvû desítky
velmi pochvaln˘ch recenzí. Hrdá jsem

ov‰em na v‰echna “na‰e” cédéãka, bez
v˘jimky jsou hodnocena kladnû. Ale
nejvût‰í radost mám pﬁece jen z publikací
vydan˘ch ve spolupráci s Amosem Editio mají velkou úroveÀ po stránce odborné i
estetické a vím, Ïe budou slouÏit nûkolika
generacím interpretÛ. A taky mû ohromnû
tû‰í, Ïe se o Kaprálové pí‰e, vznikají
rozhlasové a televizní dokumenty a hlavnû
celá ﬁada diplomov˘ch prací a dizertací,
které ãerpají z námi publikovaného
v˘zkumu.

Vítězslava Kaprálová

Vánoce jsou doba pohody,s kterou
ãasto hudbu spojujeme, a taky doba
dárkÛ. Co bys nám z Kaprálové
doporuãila jako vánoãní dárek?
V dobû, kdy se ná‰ rozhovor dostane ke
ãtenáﬁÛm, budou mít asi o vánoãním
nákupu rozhodnuto. Hudba je ale na‰tûstí
dárek pro cel˘ rok, a tak “if you are looking
for highly sophisticated piano music rich in
texture, clarity and depth, look no further,”
jak krásnû lakonicky shrnuje jedna z recenzí
posledního CD Kaprálové (Vítûzslava
Kaprálová: Music for Piano | Piano & Violin,
Koch Records KIC 7742 [2008]), k dostání
mj. také na amazon.com. BlíÏe o CD i o
na‰í spoleãnosti na webov˘ch stránkách
kapralova.org .
Na které vánoce ráda vzpomíná‰?
Nejkrásnûj‰í vzpomínku mám na jedny
vánoce v padesát˘ch letech, kdy jsem pod
vánoãním stromkem jako ãtyﬁletá na‰la
vytouÏeného ply‰ového medvûda. A taky
se mi vybavují ty krásné sklenûné ozdoby,
které jsme na tom stromku mívali. V‰echno
to vzalo za své a já s odchodem do emigrace
jsem nûjak pﬁestala vánoce patﬁiãnû slavit.
Ale pﬁece jen dbám alespoÀ na to, abych
na dveﬁe povûsila adventní vûnec a ve
sklenûném dÏbánu mi rozkvetly “barborky”
(pﬁiznám se, Ïe je v poslední dobû z pohodlí
“‰idím” fors˘tiemi, které mám na zahradû).
·tûdroveãerní veãeﬁí uÏ dnes taky není
kapr, i kdyÏ je to vÏdycky ryba. Ale nikdy
nechybí krásná vánoãní muzika.
Dûkujeme za rozhovor a pﬁejeme
krásné vánoce s hudbou.
Také díky a Tobû i ãtenáﬁÛm Satelitu pﬁeji
krásné svátky.
EMA
***
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Petr ChudoÏilov: ·tûdrej veãírek
Pﬁedvánoãní zpûváckej veãírek u Jednovok˘ho krále. Nejstar‰í dceru‰ka má
vobrovskou radost. „Tatínku, to uÏ je ten ‰tûdrej veãírek?“ vyptává se Lucinka
svûÏím dûtsk˘m hláskem. Zamy‰lenû pozoruje rej vopileckejch rypákÛ v ob˘vacím
pokoji. Viditelnû tvoﬁí si vzpomínku na celej Ïivot: tak tohle jsou ty vánoce! JVS
jako JeÏí‰ek. Lucinka netu‰í, Ïe úãastna je reje noãních mot˘lÛ s popálenejma
kﬁídlama vokolo vyhasl˘ lampy.
Mít dûti mÛÏe bejt v podzemním politick˘m Ïivotû sakra nebezpeãn˘. Bratislavsk˘
disident prostﬁedního v˘znamu rozná‰el po domech na panelákov˘m sídli‰ti letáky
nepﬁátelsk˘ho vobsahu. Materiál hanobící reálnej socialismus a jeho pﬁedstavitele
chytﬁe uschoval do nenápadn˘ho pytlíku, v nûmÏ jeho syn nosí do ‰koly cviãební
úbor. Po dobﬁe vykonané práci ztvrdnul v sídli‰tní nálevnû a pﬁi vodchodu zapomnûl
tam pytlík i se zbytkem letákÛ. Pytlík, ozdobn˘m písmem barevnou bavlnkou bylo
na nûm vy‰ito plné jméno Ïáka jakoÏ i informace, Ïe chodí do III. B, nûjaká
pﬁiãinlivá du‰e odnesla na vokrsek Sboru národní bezpeãnosti. KdyÏ se znavenej
ilegální pracovník dopotácel domÛ, policajti uÏ na nûj ãekali.
Na televizní obrazovce v˘tvarník neznámého jména distancuje se od benátského
bienále 1977, jenÏ bylo vûnováno disidentskému umûní ve v˘chodní Evropû. Bez
jeho vûdomí byla tam pr˘ vystavována také jeho díla z období, kdy je‰tû hledal a
tápal - nyní sloÏitû ukázal rukama, jak kdysi dávno zabloudil - díla, dávno pﬁekrytá
jeho nynûj‰í tvorbou. Zatímco z obrazovky televizoru plouÏí se do pﬁedvánoãního
vobejváku ubohá lidská mátoha, na voknech zmrzlejma ledovejma kvûtama tajemn˘
kﬁehk˘ civilizace dávají nám znamení o sv˘ existenci. Lucinka u vokna vokouzlenû
sleduje mistrovsk˘ tahy krut˘ho mrazu.
Za ranního pﬁí‰eﬁí procitl jsem v komoﬁe se smetákama, lyÏema a ne pﬁíli‰ ãasto
pouÏívanejma pﬁedmûtama domácí potﬁeby. Vedle jednovok˘ho krále pochrupuje
zde zcela neznám˘ chlapík, jenÏ i ve spánku udrÏel na hlavû placatou ãepici s
elegantnû ‰viháck˘m ‰títkem. Podobnou nosíval Vladimír Ilijiã Lenin. V kuchyni
roztopil jsem kachlovej sporáãek, âtu si ãasopis Kuku, urãen˘ nejmen‰ím ãtenáﬁÛm.
JVS s voãima nabûhlejma krví se rozveselil. “Ty má‰ taky vád Kuku?“
JVS v padesátejch letech psával budovatelsk˘ ver‰íky. „S kytkou k tanci jde
blahopﬁát zamûstnanec zamûstnanci.“ Je‰tû dnes z nûj vzácnû vypadne ver‰,
vopravdickej ver‰. Zabít básníka je tûÏk˘ i tehdy, kdyÏ von sám na tom spolupracuje.
Podle povûsti pﬁed mnoha lety ve vopileck˘ mrákotû mûl poloÏit ruku na desetiletou
ãtenáﬁku, jeÏ s jinejma holãiãkama pﬁi‰la na pion˘rskou besídku se soudruhem
básníkem.
„Kuku je moje voblíbená ãetba,” ﬁíkám. JVS vodevírá dva lahváãe vobratnû jako
vopice, jeho vlasy a vousy divoce vlajou v neviditeln˘m alkoholick˘m vûtru. V
Ïivotû vopilcÛ je mnoho neviditeln˘ho. PoÏádal jsem JVS, aby si vokamÏitû voblík
kalhoty. „Pvoã?“ Co to do tebe vjelo, stavvej?“ „ProtoÏe hnusnû smrdí‰.“ JVS
skuteãnû nesnesitelnû páchne a trousí v‰ude vokolo zbytky nûjak˘ho vãerej‰ího
Ïrádla, kter˘ mu uvízly ve vousech. MoÏná, Ïe právû tohle je jeho vosobní kouzlo,
piÏmo, jímÏ pﬁitahuje Ïeny nevodolatelnû jako magnetická pohádková hora Ïelezn˘
lodû.
„V‰ichni kamarádi mû zvvvadili,“ ﬁíká JVS a dûlá smutn˘ voãi do vohnû v tom
kachlov˘m sporáãku, „nemoh by si koneãnû bejt takovej kamavád, ktevej nezvadí?”
Na kuchyÀsk˘m stole vedle rozdroben˘ vánoãky a prázdnejch fla‰ek leÏí
korespondenãní lístek vod strejãka, pÛvodního majitele tohoto bytu. Strejãek, jiÏ
ﬁadu let pacient na psychiatrii, pí‰e Ïenû Jednovok˘ho krále: „Vlezla mi do krku
r˘ma. Mám dluh 2,40 a 0,70 korun, coÏ se rovná 3,10 korun. Po‰lete mi prosím
pûknû nûjaké ãisté kapesníky.“
Celé dopoledne probíjíme se ze Smíchova zpátky na druhej bﬁeh Vltavy. ·vihák v
placaté ãepici se ‰títkem dorozumívá se s námi ãesky se siln˘m rusk˘m pﬁízvukem.
Kvûtnat˘m jazykem bohat˘rskejch bylin vypráví ságu svého rodu. „My ode‰li
koncem století devatenáct˘ho z âech kolonizovat Rusko.“ Rod zbudoval na Rusi
prosperující pivovar a díky Leninovi zase o nûj pﬁi‰el. Témûﬁ po sto letech po‰tûstilo
se jim navrátit se do âech. “Nu a proto já pﬁesvûdãen, Ïe taky my sebe dnes
dostaneme ze Smíchova na Star˘ Mûsto PraÏsk˘, kamarádi. “
Sbíráme sílu potﬁebnou pro pﬁekonání Jiráskova mostu. Kolem na‰í vopileck˘
druÏiny neustále prochází obyvatelstvo s propanbutanovejma vocelovejma
bombama, zﬁejmû si je tady nûkde nedaleko nechávají vymûnit za pln˘. „Zahoì tu
bombu! Zahoì tu bombu!“ zavﬁískal jsem hystericky na Ïenskou v koÏí‰ku. Îena
pra‰tí bombou v síÈov˘ ta‰ce vo zem a prchá ve zmatku dolÛ k vodû.
V polovinû Jirásková mostu zlomeni únavou usedáme kolektivnû na zledovatûlej
chodník. Potomek pivovarnického rodu pﬁikyvuje chápavû. „Za chviliãku jsem tady
zase já.“ Pﬁihasil si to v taxíku. Nechal nás pﬁepravit na druhej bﬁeh, vystoupili jsme
na hranici, pﬁesnû tam, kde konãí most a zaãíná pevná zemû. Za jízdu trvající nûkolik
desítek metrÛ vyplatil taxíkáﬁovi královsk˘ peníze.
Platit za pﬁátele je pﬁímo vá‰eÀ potomka pivovarnického rodu. âasem to i
vychcanejm vopilcÛm zaãíná bejt jaksi trapn˘. „To ti vadí, ty kníÏe jedno?“ potﬁásl
pobavenû hlavou, „tak dobﬁe, nu, vodteìka bude‰ platit ty.“ Strãil mi do kapsy
zmuchlanejch pût kilo. „Nu plaÈ!“ Na Starém Mûstû PraÏském potkáváme rusky
vypadajícího starce bohat˘rského kalibru. „To je mÛj dûdeãek,“ oznámil potomek
pivovarnického rodu s respektem. Voláme na starého muÏe nûco rusky, ale jeho
vnuk rezignovanû ﬁíká, Ïe to nemá cenu. „On hluchej. Úplnû.“ SnûÏí.
Z nové kníÏky Lahvová po‰ta, kterou právû vydala s ilustracemi Antonína Sládka Galerie Ztichlá klika, Betlémské
námûstí 14, 110 00 Praha 1 - Staré Mûsto. Cena kníÏky je 200 Kã plus po‰tovné.
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Maria Gabánková
pﬁeje v‰em ãtenáﬁÛm
pokoj a radost o Vánocích
i v Novém roce 2009
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oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
pﬁeje v‰em sv˘m pﬁíznivcÛm v Kanadû i v USA
v‰ecko jen to nejlep‰í k vánocÛm a v Novém roce 2009.

NABÍZÍME mnoho filmÛ a pohádek.
P¤IPRAVUJEME dlouho oãekávané seriály, které navazují na
pﬁedchozí velice úspû‰né ãásti

NEMOCNICE NA KRAJI MùSTA - NOVÉ OSUDY
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Vnouãek
Po del‰ím ãase jsme se s Oskarem se‰li v
pﬁíjemném hostinci na trochu povídání a pár
sklenic tekutého chleba ãi zlatého moku, kter˘
sice i tady v Kanadû je zlat˘, ale ãeské jakosti
nedosahuje.
V‰iml jsem si po chvíli zvlá‰tní kamarádovy
zamy‰lenosti. Jakoby mûl nûjaké starosti. Se
zdravím, s financemi nebo snad nûco v
manÏelství? napadlo mû
“Nûco se pﬁihodilo?” zeptal jsem se, kdyÏ
na‰e sklenky o sebe Èukly.
“TûÏko ﬁíct, zda pﬁihodilo nebo nepﬁihodilo.”
“Copak je tohle za ﬁeã, to je jako z nûjaké
pohádky,” ﬁekl jsem. “Tak mû nenapínej.”
“To ani nejde, Ïádná detektivka to není,
vÛbec ne, vÛbec se nemusí‰ bát, Ïe ti nûco
zatajím! Právû naopak, povím ti to s chutí!”
A s gustem se napil, já jej následoval. A pak
jsem chvíli pozornû poslouchal.
Jeho Ïena a dcera s manÏelem odebrali se
do veleobchodního zmatku, neboÈ Vánoce se
blíÏí, informoval Oskar. Aby ta akce probûhla
co nejsnáze a v nejkrat‰í dobû, Oskar se
nabídl vûnovat se svému vnouãkovi, ho‰íku
asi desetiletému. Bylo hezky a Oskar vzal jej
na procházku kolem oceánu, stavûli se v
cukrárnû, bylo to prima.
“Teda dokonale prima to zase nebylo,” pravil
Oskar zasmu‰ile. “Bylo to, kamaráde
vyãerpávající odpoledne! Vyãerpávající a
udivující. Dokonce, kdyÏ jsem hocha
odevzdával naveãer rodiãÛm, tázali se zda se
nûco nepﬁíjemného nepﬁihodilo a starostlivû
hledûli na synka, zda je navrácen ve stejném
stavu v jakém jsem jej pﬁebíral. Vnouãek byl v
dokonale stejném stavu, zatímco já ...”
“Co se vlastnû stalo?” chtûl jsem vûdût.
A pak, neÏ jsme vypili svá tﬁi piva, jsem se
dozvûdûl, jak v prÛbûhu toho ãasu, kdy mûl
Oskar na starosti vnouãka, ano, jmenuje se
Oskar stejnû jako mÛj pﬁítel, jeho dûda, ho‰ík
mu kladl nejrozmanitûj‰í otázky.
“Zná‰ asi tu Ha‰kovu povídku, viì ...ten
ho‰ík Jarou‰ek, nebo jak se jmenoval, ty jeho
otázky! Na to jsem si to odpoledne vzpomnûl!
Ale nejen to, napadlo mû, Ïe ten chlapeãek,
ta jeho zvídavost, Ïe to je vlastnû pﬁesnû to,
co i já bych mûl pûstovat, dozvídat se a mít
odpovûì na kaÏdou Oskárkovu otázku! JenÏe,
my, nebo aspoÀ já, bereme v‰echno moÏná
za doãista samozﬁejmé! A pﬁitom, asi po
shlédnutí nûjaké pohádky Tisíce a jedné noci,
kdyÏ se mi ten vnouãek zeptal jak to, Ïe uÏ
tehdy mûli lidi takové krásné ‰aty, z takov˘ch
nádhern˘ch látek, jak je dokázali vyrobit... Ale
to je‰tû nebylo vÛbec nic, ptal se dál a já si
musel rozepnout kabát jak mi bylo horko a
pﬁipadal jsem si jako osel, Ïe jenom s
rafinovaností star‰ího ãlovûka mohu tomu
hochovi odpovídat. Tak jsem si uvûdomoval
co je to vlastnû ten fi‰trón tûch bezmála
geniÛ, kteﬁí posunují leccos kupﬁedu, Ïe k
tomu, co je dneska jaksi samozﬁejmé, zdatní
pﬁedkové museli vynaloÏit svÛj um. Vnouãek
pojednou povídal, Ïe oni se leccos uãí ve
‰kole, ale on by chtûl ode mû vûdût trochu víc

podrobností. Byl jsem z toho po chvíli nesvÛj
a tak jsem mu ﬁekl: “Tatínek pﬁece má poãítaã,
internet, viì? A ty pﬁece s ním uÏ dávno umí‰
zacházet, Ïe ano? Tak se pﬁece mÛÏe‰ o tom
v‰em, co chce‰ vûdût, dozvûdût!”
No a pak jsme chvíli ‰li v tichosti a pojednou
se Oskarek zeptal: “Nojo, ale co kdyÏ se nám
ten poãítaã porouchá? Pﬁestane fungovat?
Koho se mám pak na to v‰echno zeptat?
Tebe, dûdo ... nebo táty?”
S chutí jsme se oba napili piva, jako bychom
v tom hledali záchranu z ponûkud nejasné
situace.
“To ﬁekl, Oskarek?” zeptal jsem se.”
“Pﬁesnû to se zeptal. A já, já se teì snaÏím
nalézt odpovûdi na ty jeho otázky a zji‰Èuji, Ïe
to v‰echno dneska je pro nás jako houska na
krámû, i kdyÏ to asi vzalo nûkomu dávno
hodnû ‰pekulování. Jak uÏ jsem v takovém
rozjímání, tak to mû napadají je‰tû daleko
zvlá‰tnûj‰í otázky, pak, kdyÏ leÏím veãer v
posteli, tak se nûkdy ptám sám sebe, zda
nejsem tak malinko me‰uge, zda i jiní
pﬁem˘‰lejí o podobn˘ch vûcech a s podobn˘mi
pocity jaké mám já. A to v‰echno ten prÈous,
ten roztomil˘ vnouãek Oskarek Ten jakoby
nûjak Ïaloval a zoufal si nad stavem vûcí,“
povídal pﬁítel Oskar.
Koneãnû byl ãas jít domÛ. Dostavila se
ãí‰nice, ani mladá ani stará, ani hezká, ani
o‰klivá a poloÏila na stÛl úãet. Rozdûlili jsme
se o figuru a vy‰li na ulici.
Drobnû mÏilo, byl to veãer, kdy se hodí vejít
do podobného podniku z nûhoÏ jsme vy‰li
namísto jej opustit, poruãit si sklenku vína a
ãíst nûjakou pﬁíjemnou kníÏku, nebo v pﬁípadû
ãlovûka, jak˘m jsem já, sepisovat své
poznatky ...
“Nasadil jsi mnû brouka do hlavy,” ﬁekl jsem,
kdyÏ jsme se louãili.
Byla to pravda. Jak˘ to nespoãet vûcí, úkazÛ,
v˘sledkÛ povaÏujeme dneska za zcela
normální, nijak se nezab˘váme niãím jin˘m
neÏ zuÏitkováním tûch poznatkÛ. A pﬁitom to
v‰echno kladné, co moderní doba pﬁiná‰í,
nese s sebou (vût‰inou zatím jen v latentní
formû) i komplikaci, v hor‰ím pﬁípadû
‰lamastiku. Vplétá nám do Ïivota mnohdy aÏ
pﬁíli‰ná rychlost informací.
Ale je tﬁeba hledût na v‰e pozitivnû, jak
sdûlují odborníci.
A tak, vraceje se domÛ ze setkání s Oskarem,
jsem si pomyslel, zda bych sám dokázal
spolehlivû odpovûdût na takové otázky,
kter˘mi vnouãek uvedl svého dûda, mého
kamaráda, do stavu mírné deprese.
A napadlo mû, Ïe tohle povídání s Oskarem
pﬁi‰lo v prav˘ ãas. Mému vnouãkovi je teprve
20 mûsícÛ, zatím nás baví jednotliv˘mi slovy,
ale ãas letí. Pﬁijdou nepochybnû otázky.
Nevím zda budu dokonale pﬁipraven na nû
odpovûdût . A odkaz na internet mu nabídnout
je‰tû nemÛÏu ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

s nûkter˘mi filmov˘mi hrdiny, které jiÏ dÛvûrnû znáte s mnoha
nov˘mi, kteﬁí se zaplétají do osudu pﬁedchozích hrdinu - av‰ak
Nemocnice je stále v provozu i v nové dobû.

ZDIVOâELÁ ZEMù
jejíÏ dûj i hrdinové procházejí nov˘mi osudy, ale jiÏ v nové dobû.
Pﬁesto jejich Ïivot není více jednodu‰‰í, Ïivot je stále sloÏit˘ pro
lidi, kteﬁí nemûní své názory, za kter˘mi si pevnû stojí.
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV
seriálÛ a zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí
v˘hradnû firma:
VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

MMM
cviãení s taneãním prvkem pro kaÏd˘ vûk, Ïeny, muÏe, dûti a
seniory
Nov˘ semester od 5. ledna 2009
ve Swansea Community Recreation Centre
15 Waller Ave. u Windermere (Bloor/Jane district)
Informace na tel: 416-766-5574 email mmmdance1@yahoo.ca
Webové stránky www.mmmcanada.ca <http://
www.mmmcanada.ca>
“Pohyb + Tanec = Radost ze Ïivota!”
Veselé vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2009!

E-mail
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Hazardér
Tohle je pﬁíbûh fotografa, fotícího jiného
fotografa.
Následující fotografie Grand Canyonu v
Arizonû jsou dílem holandského fotografa:
Hans van de Vorst. Popis je jeho vlastní.
Identita fotografa na fotografiích je neznámá.
Byl jsem ‰okovan˘, kdyÏ jsem vidûl tohoto
muÏe, stojícího na jednom z balvanÛ v Grand
Canyonu.
Hloubka canyonu v tomto místû je 900 metrÛ.
Kámen (skála) napravo je bezpeãná.
KdyÏ jsem toho muÏe sledoval v jeho
sandálkách, s fotoaparátem a stativem, kladl
jsem sám sobû 3 otázky:
1. Jak se dostal na tu skálu?
2. Proã nefotit západ slunce ze skály vpravo,
která je naprosto bezpeãná?
3. Jak se dostane zpátky?
Po západu slunce za horizont canyonu tento
ãlovûk sbalil svoje vûci a pﬁipravoval se na
pﬁeskok (mûl volnou jen jednu ruku).
Tohle trvalo pﬁibliÏnû 2 minuty. V tuto chvíli
upoutal pozornost hromady lidí.

Tohle je chvíle, kdy není návratu... Skoãil v
jeho sandálkách...
Hloubka canyonu v tomhle miste je 900
metrÛ...

Tady vidíte jeho pﬁeskok na protûj‰í skálu,
která je strmá a on má jen jednu ruku k
zachycení.
Dostali jsme se ke konci tohoto pﬁíbûhu.
Pozornû si prohlédnûte tohoto fotografa. Má
foÈák, stativ a igelitku, v‰echno na levém
rameni a v levé ruce. Má jen pravou ruku
volnou a váha jeho náﬁadí je taky
problematická.
Pﬁistane ve sv˘ch sandálkách, obojí - jeho

Do‰lo e-mailem
ManÏelka natírá stﬁechu a manÏel sleduje v televizi
fotbal.
“Kdybych náhodou spadla,”
volá na nûho manÏelka,
“mohl bys mi o poloãase zavolat sanitku?”
***
Na laviãce v parku sedí mileneck˘ pár a líbá se.
Pﬁisedne chlap a hladí Ïenu po kolenou.
Mladík se na nûj obrátí:
“Co si to dovolujete?”
pravá ruka a pravá noha sklouzávají dolÛ... “Chtûl jsem jen manÏelku poprosit, aby mi dala klíãe.”
***
V tom momentû jsem fotil. On pﬁitisknul své
tûlo ke skále. Poãkal pár vteﬁin, hodil své vûci ¤editel se ptá uchazeãe o zamûstnání:
“Proã jste byl propu‰tûn z minulého místa?”
na skálu, vy‰plhal se na ni a ode‰el...
“ProtoÏe kvÛli mû utekla ﬁeditelovi manÏelka.”
“Jste pﬁijat...”
***
“Drahá, mám pocit, Ïe mû tvÛj pes má rád.
Nespustil ze mû oãi, co jsme sedli ke stolu.”
“To bude asi tím, Ïe jí‰ z jeho talíﬁe.”
***
V manÏelské posteli se odehrává vá‰nivá scéna, náhle se
ozve hlasité
zabouchání na domovní dveﬁe.
Vydû‰ená Ïena kﬁiãí: “JeÏí‰marjá, to je manÏel!„
Chlap se vrhá pod postel.
Po chvíli ticha vyleze zpod postele, sedá si na její okraj,
vzdychne, otírá si pot z ãela a ﬁíká:
“Vidí‰, Ïeno, jak máme oba pocuchan˘ nervy?!”
***

ManÏel nav‰tíví lékaﬁe své manÏelky.
Lékaﬁ: “Tak ten test jsme u va‰í paní uÏ udûlali. BohuÏel
se nám pár
v˘sledkÛ promíchalo, tak teì nevíme, zda má va‰e paní
Alzheimerovu chorobu nebo AIDS.”
“Co mám, proboha, dûlat?” ptá se zdû‰enû manÏel.
“Nejlep‰í bude, kdyÏ odjedete s paní na v˘let a necháte
ji nûkde daleko od domova. Pokud najde cestu domÛ, uÏ
bych s ní nespal.”
***
Reklama:
Maminko, jak to Ïe má‰ tak hebké ruce?
ProtoÏe nádobí um˘vá tatínek!
***

THE WORLD AND WE
- (THE WORLD ARE WE)
Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici
se 100 obyvateli, ale zachovali proporce v‰ech
souãasn˘ch národÛ, mûla by tato vesnice
následující sloÏení: 57 Asijskeho pÛvodu, 21
EvropanÛ, 14 AmeriãanÛ (Severo- a Jiho-), 8
AfriãanÛ; 52 by bylo Ïen a 48 by bylo muÏÛ; 70 nebíl˘ch a 30 bíl˘ch; 70 ne-/anti- kﬁesÈanÛ a 30
kﬁesÈanÛ, 89 heterosexuálÛ a 11 homosexuálÛ; 6
osob by vlastnilo 59% celosvûtového bohatství a
v‰ech 6 by pocházelo z USA.
80 by trpûlo nedostateãn˘mi podmínkami pro
bydlení, 70 by bylo analfabetÛ, 50 by bylo
podvyÏiven˘ch, 1 by umíral, 2 by se rodili, 1 by mûl
poãítaã, 1 (jen jeden) by mûl akademické vzdûlání
Díváme-li se na svût tímto zpÛsobem, je kaÏdému

jasné, jak potﬁebné jsou: sounáleÏitost, porozumûní,
akceptance, vzdûlání, ...
K zamy‰lení: JestliÏe jsi dnes ráno vstal z postele
spí‰e zdráv neÏ nemocen, jsi ‰Èastnûj‰í neÏ 1
milion lidí, kteﬁí se nedoÏijí pﬁí‰tího t˘dne. JestliÏe jsi
nikdy nezaÏil boj ve válce, nepocítil osamûlost ve
vûzení, agónii t˘ran˘ch nebo hlad, pak jsi ‰Èastnûj‰í
neÏ 500 milionÛ lidí na‰eho svûta.
JestliÏe mÛÏe‰ vyznávat náboÏenství beze strachu
z hrozby, Ïe bude‰ zatãen nebo zabit, jsi ‰Èastnûj‰í
neÏ 3 miliardy lidí na Zemi.
JestliÏe má‰ jídlo v ledniãce, jsi obleãen, má‰
stﬁechu nad hlavou a svou postel, jsi bohat‰í neÏ
75% obyvatel tohoto svûta.
JestliÏe má‰ konto v bance, nûjaké peníze v
penûÏence a hromádku drobn˘ch v krabiãce, patﬁí‰
k 8 % blahobytn˘ch lidí na svûtû.
JestliÏe ãte‰ tuto zprávu, jsi poÏehnán
dvojnásobnû, vÏdyÈ: 1. Nûkdo na tebe myslel. 2.
Nepatﬁí‰ ke 2 miliardám lidí, kteﬁí neumí ãíst. A ...
má‰ poãítaã!
Nûkdo jednou ﬁekl: Pracujte, jako byste
nepotﬁebovali Ïádné peníze; Milujte, jako by vás
nikdy nikdo nezranil; Tanãete, jako by se nikdo
nedíval; Zpívejte, jako kdyby nikdo neposlouchal;
Îijte, jako kdyby byl Ráj na Zemi.
Právû probíhá mezinárodní t˘den pﬁátelství. Tento
Mail mÛÏe‰ poslat kaÏdému, koho povaÏuje‰ za
svého pﬁítele. KdyÏ ho nepo‰le‰, nic se nestane,
kdyÏ ano, moÏná bude na svûtû o nûkolik úsmûvÛ
více.
***
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Hamburger SV definitivnû zastavil
Slavii i ãesk˘ klubov˘ fotbal
na evropské scénû
Syn rozzlobil otce
Rodinná válka, jaká se ve fotbale nevidí. Na jedné stranû
barikády Karel Jarolím se sv˘m synovcem Markem v roli tvoﬁivého
záloÏníka a na opaãné KarlÛv star‰í syn David, rovnûÏ uznávan˘
tvÛrce hry a navíc reprezentant âeské republiky v barvách
Hamburgeru SV útoãícího na nejvy‰‰í pﬁíãky nûmecké bundesligy.
Ano, ve stﬁetnutí pﬁedposledního kola skupiny F Poháru UEFA
Slavie s Hamburgerem SV ‰lo PraÏanÛm o v‰echno. Vítûzstvím
by si je‰tû vykﬁesali jiskﬁiãku nadûje na postup do závûreãn˘ch
jarních bojÛ této druhé nejv˘znamnûj‰í soutûÏe evropsk˘ch
klubÛ. Pﬁiznal to i trenér Karel Jarolím a zdÛraznil: “K úspûchu
vede jediná cesta. Maximální nasazení a t˘mov˘ duch.” A k
rivalskému souboji se synem Davidem Ïertovnû, jak u nûho b˘vá
zvykem, konstatoval: “Doufám, Ïe je slu‰nû vychovan˘ a moc
nás nebude zlobit. Pokud bychom prohráli, asi ode mû Ïádn˘
dárek pod vánoãní stromeãek nedostane...” A rovnûÏ Marek
Jarolím na adresu svého bratrance prohlásil: “Budu proti nûmu
bojovat s nejvy‰‰ím odhodláním.”
Nejen 17368 divákÛ, kteﬁí v mrazivém veãeru témûﬁ zaplnili
hledi‰tû nádherného stadiónu ve vr‰ovickém Edenu, bylo poﬁádnû
rozpáleno. Nikoliv v‰ak v˘konem sv˘ch ãervenobíl˘ch miláãkÛ
ani fotbalovou krásou na trávníku, ale z úplnû jiného dÛvodu.
VÛbec se jim nelíbilo, jak trio tureck˘ch rozhodãích posuzovalo
jednotlivé herní situace. Tradiãní humor opustil i Karla Jarolíma,
kter˘ se pozdûji svûﬁil: “Od zaãátku se mnû zdálo, Ïe zápas byl
ﬁízen˘ v‰elijak! A po prvním gólu to ve mnû v‰echno vyvrcholilo.”
Po pÛlhodinû se po teãi slávistického stopera Suchého zcela
sám pﬁed brankáﬁe Vaniaka dostal chorvatsk˘ útoãník Oliã a
nezaváhal. Kouã Jarolím ﬁíkal: “Zdálo se mnû, Ïe to byl ofsajd.”
Televizní záznam v‰ak odhalil, Ïe k poru‰ení pravidel nedo‰lo. V
tom okamÏiku ale Karel Jarolím zlostnû vyletûl z laviãky, dostal
se do kontaktu s pomezním rozhodãím Akkinem a hlavní Dereli
ho za to ãervenou kartou vykázal na tribunu!
I odtud ale vidûl stále stejn˘ obraz utkání. Oboustrann˘ dÛraz,
rychlost i obratné manévry, které ov‰em vût‰inou konãily pﬁed
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‰estnáctkami obou soupeﬁÛ. Hlavnû u Slavie byla patrná
nemohoucnost v koncovce. O jedinou nebezpeãnûj‰í situaci se
uÏ v prvním poloãase postaral Hubáãek stﬁelou ze stﬁední
vzdálenosti. A vÛbec se nedokázal prosadit momentálnû nejlep‰í
kanon˘r ãeské ligy Necid! A tak o osudu Slavie definitivnû
rozhodla poslední minuta utkání. David Jarolím ‰el osamocen˘
proti Vaniakovi, jehoÏ zákrok rozhodãí Dereli posoudil jako faul,
naﬁídil penaltu a slávistického gólmana vylouãil... A protoÏe
domácí celek mûl uÏ tﬁikrát vystﬁídáno, brankáﬁsk˘ dres si musel
obléknout kapitán Brabec, kterého z pokutového kopu snadno
pﬁekonal dal‰í Chorvat Petriã a upravil na koneãn˘ch 2:0 pro
Hamburger SV.
Zlost PraÏanÛ se je‰tû vystupÀovala. Karel Jarolím k závûreãné
akci syna Davida sarkasticky poznamenal: “Byla to klasika.
Mrsknul sebou krásnû a s nohama nahoﬁe. MoÏná, Ïe za tenhle
kousek dostane odmûnu...” PostiÏen˘ Martin Vaniak se netajil:
“Je‰tû na hﬁi‰ti jsem Davidovi povûdûl, Ïe mu to nestálo za to.
KaÏd˘ ho zná, Ïe takové pády rád zkou‰í. Ale nejhor‰í je, Ïe mû
teì za to v evropsk˘ch pohárech ãeká trest.” Av‰ak co je je‰tû
hor‰í? V sedmi dosavadních zápasech, které Slavia na podzim
sehrála na evropské scénû (poslední ji je‰tû ãeká 17. prosince v
Amsterodamu proti Ajaxu) dokázala vstﬁelit jedin˘ gól, pﬁiãemÏ
ve ãtyﬁech vystoupeních na domácím hﬁi‰tû nedala ﬁádn˘! A to se
jedná o muÏstvo, které po ‰estnácti ligov˘ch kolech vede tabulku
nejvy‰‰í domácí soutûÏe s náskokem ‰esti bodÛ pﬁed druhou
Mladou Boleslaví. A o jediného ãeského zástupce v Poháru
UEFA, kdyÏ do Ligy mistrÛ se nedokázal probojovat nikdo.
BohuÏel to je objektivní vysvûdãení ãeské fotbalové ligy, ze které
postupnû odchází do zahraniãních klubÛ jeden nadprÛmûrn˘
hráã za druh˘m...
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Îilina vyhrala v Birminghame
Aston Villa - Îilina 1:2 (1:2)
V Birminghame si Îilinu zapamätajú. Zverencom Du‰ana
Radolského sa podarilo v rozlúãke s Pohárom UEFA vyhraÈ
nad Aston Villou 2:1.
Neãakané víÈazstvo! Na Britské ostrovy cestovali bez veºk˘ch
oãakávaní, ale niã nepodcenili. Futbalistom Îiliny sa v

Birminghame podaril neuveriteºn˘ v˘sledok, nad domácou
Aston Villou vyhrali v poslednom zápase skupinovej fázy
Pohára UEFA 2:1.
O góly slovenského vicemajstra sa postarali skúsení Leitner
a ·tyvar, za domácich zniÏoval Delfouneso. Pred 28 797
divákmi rozhodoval Berntsen (Nór.).
***

·micer a Vaniak nav‰tívili
motolskou nemocnici
PRAHA-ts/ham-Ve stﬁedu 10. prosince nav‰tívili Vladimír
·micer a Martin Vaniak transplantaãní jednotku a pediatrickou
kliniku ve Fakultní nemocnici Motol, kde se konaly dvû
besedy s mal˘mi pacienty.
Oba fotbalisté se také setkali s b˘val˘mi pacienty
hematoonkologie, kteﬁí za nimi pﬁijeli z cel˘ch âech. „Byli
jsme v Edenu na otevﬁení stadionu, to bylo hezké, pak jsme
vidûli zápas proti rumunskému celku,“ prozradil jeden z nich.
Na závûr je‰tû slávisté zavítali za patnáctilet˘m fanou‰kem,
kter˘ je pacientem hematoonkologického oddûlení.
Vladimír ·micer také pﬁedal dar z kabiny - pokladník David
Hubáãek vybral mezi hráãi tﬁicet tisíc korun, za které budou
pro zdej‰í pacienty nakoupeny v˘ukové pomÛcky a dárky.
Nechybûly ani dal‰í dárky, radost udûlaly nejenom podpisové
kartiãky, plakáty, ale také slávistické kﬁeslo a kalendáﬁe.
„Mám tam dobrou fotku, jak mû o‰etﬁují na trávníku, ale jsou
tam i lep‰í,“ Ïertoval pﬁi podpisování kalendáﬁe Vladimír
·micer.
„Dûtem udûlala náv‰tûva radost, divili byste se, jak takové
setkání dokáÏe pomoci pﬁi motivaci k léãbû,“ podûkovala jim
Marie Choniawková z hematoonkologického oddûlení.
Spolupráce Slavie s motolskou nemocnicí má jiÏ mnohaletou
tradici, b˘valí pacienti i ti souãasní jsou v Edenu vÏdy vítan˘m
hostem. Také stﬁedeãní náv‰tûva fotbalistÛ Slavie v Motole
urãitû nebyla poslední.
Více vãetnû fotografií na www.slavia.cz.
***

Fantastickou sezónu Vám v‰em
pﬁeje

Jerry Formánek a t˘m TCT
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BRAMPTON PREPS FOR THE ARRIVAL
OF TEAM CZECH REPUBLIC
BRAMPTON, ON: The City of Brampton and Powerade Centre are getting ready to host
Team Czech Republic for a Pre-Competition Camp as part of the 2009 IIHF World Junior
Hockey Championships. The camp runs from December 16 - 23, ending with an exhibition
game between Team Czech Republic and Team Sweden on Tuesday, December 23,
2008 at 7 pm.
In advance of the camp, representatives from the Team Czech Republic toured the
Powerade Centre and viewed other locations in the City last week before starting a
weeklong Canadian scouting trip. Members of the local host committee also took the
opportunity to meet with the group that included the team’s General Manager Petr Misek
and Head Coach Marek Sykora (on the picture).

Both Misek and Sykora were very positive about the host facilities. Misek, who had been
to the Powerade Centre once before when Rostislav Klesla played for the Brampton
Battalion, was impressed with the amenities available to the team during their training
camp. “This arena is great,” he remarked. “Everything works perfectly for what we need.”
“It was important for us to make a good first impression with Team Czech Republic,” said
Brian Stittle of the City of Brampton’s Economic Development Office. “We needed to show
them they would be comfortable during their pre-competition camp, and we accomplished
that today. Not every host community will have the opportunity to meet with their assigned
team prior to the start of the camps, so we were happy to take advantage of this.”
According to Misek, Team Czech Republic will arrive in Brampton with as many as 28
players, including three goaltenders. They will use the camp and exhibition game to
evaluate the team before selecting a roster that will open the 2009 IIHF World Junior
Hockey Championships against Team Canada on Boxing Day in Ottawa.
Tickets for the game between Team Czech Republic and Team Sweden on Tuesday,
December 23 at 7 pm are still available from the Powerade Centre or by calling 905-4599340x101. Tickets, which cost $15 each, are also available through www.ticketmaster.ca.
(Ticketmaster Service Charges will apply when purchasing on-line.)
About Brampton: Brampton is the first city in the GTA and one of 10 in North America to be designated an International
Safe Community by the World Health Organization in 2007. Home to more than 8,000 businesses, the City enjoys a
Triple ‘A’ credit rating by Standard & Poor, reflecting its debt-free position, exceptional liquidity levels and excellent
economy. The City of Brampton’s 2008 operating budget is $389.4 million and approved funding for its overall capital
program stands at $585.7 million. The City celebrates its diverse population that represents people from more than 175
distinct ethnic backgrounds who speak over 70 different languages. Offering nearly 6,000 acres of parkland, Brampton
takes pride in being the Flower City of Canada. For more information visit www.brampton.ca
Gordon Smith Manager, Media Communications City of Brampton Phone: 905-874-3426 gordon.smith@brampton.ca
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Jurãina strelil v Toronte
víÈazn˘ gól
V sobotÀaj‰om zápase NHL Toronto - Washington
(1:2) strelil víÈazn˘ gól slovensk˘ obranca Milan
Jurãina.
„Po druhej prestávke za stavu 0:1 sme si v kabíne
povedali, Ïe musíme ãastej‰ie strieºaÈ na domácu
bránku,“ vravel 25-roãn˘ Mikulá‰an po stretnutí vo
vypredanej hale Air Canada Centre v rozhovore
pre SME. „·védsky spoluhráã Mikael Nylander mi
poslal prihrávku na modrú ãiaru, predo mnou sa
v‰etko otvorilo a puk skonãil v sieti brankára Toskalu.
Dobr˘ pocit.“
Bol to len druh˘ Jurãinov gól v sezóne a jeho 13. v
kariére v NHL. „Patrím k defenzívne laden˘m
obrancom, ale keì môÏem vyraziÈ dopredu, tak to
skúsim,“ poznamenal. „Viac ma te‰í, keì gólu
zabránim, neÏ keì ho strelím.“
Washington sa v minulej sezóne po základnej ãasti
horko-ÈaÏko do stal do play off a teraz je tretí vo
V˘chodnej konferencii za Bostonom a New York
Rangers. Zlep‰enie pripisuje vedenie klubu najmä
trénerovi Bruceovi Boudreauovi.
„Na kaÏdom tréningu vyÏaduje maximálne
nasadenie,“ charakterizoval ho Jurãina. „Nesmieme
sa flákaÈ, musí sa tvrdo pracovaÈ. Niã nám
neodpustí. V˘sledky sa potom prejavia v zápasoch.“
MuÏstvo z hlavného mesta USA si vezie body z
Kanady, aj keì má v súãasnosti na maródke sedem
hráãov.
V druhej tretine zápasu v Toronte si Jurãina odpykal
dvojminútov˘ trest. „Sedel som tam ako na ihlách,“
priznal vysok˘ obranca. „V takej chvíli nezostáva,
neÏ veriÈ spoluhráãom, Ïe v oslabení sa ubránia.“
Washington dostal vyrovnávajúci gól v tretej tretine
pri vylúãení najväã‰ej hviezdy Alexandra Oveãkina.
Antropov vyrovnal na 1:1. Vzápätí v‰ak pri‰la chvíºa
Milana Jurãinu a jeho prudká strela od modrej ãiary.
Domáce muÏstvo Maple Leafs vyzeralo po sérii
zápasov na západnom pobreÏí unavené z dlhého
cestovania. Hostia to vyuÏili. Toronto síce ustráÏilo
Oveãkina, ãastej‰ie strieºalo na súperovu bránku,
ale bodov sa nedoãkalo.
Milan Jurãina ch˘bal po minulej sezóne v zostave
Slovenska na majstrovstvách sveta v Halifaxe.
âakala ho operácia nohy.
Jedn˘m okom staãí na internete sledovaÈ aj
slovenskú extraligu. Te‰ia ho v˘borné v˘sledky
Liptákov. „Dúfam, Ïe muÏstvo HK 32 vydrÏí v
nasadenom kurze a v play off sa doãkáme v˘sledku,
na ak˘ ãaká Liptovsk˘ Mikulá‰ uÏ dlhé roky.
Chlapcom drÏím palce.“
A jak reagoval Tomá‰ Fleischman:
ABE: V ãem je úspûch Washingtonu, kter˘ je na
ãele divize?
TF: Trenér Bruce Boudreau udûlal skvûlou práci.
Pozvedl t˘m, kter˘ pﬁem˘‰lel, o tom proã prohrál
zápas, tak, Ïe nyní pﬁem˘‰lí jak vyhrávat jednotlivá
utkání. Chceme teì vyhrát nejen divizi, ale i
konferenci.
ABE: Míchá trenér Boudreau se sestavou nebo
spí‰ sází na jistotu?
TF: Vût‰inou jsou stálé formace, ale kdyÏ se nûkomu
nedaﬁí a naopak kdyÏ nûkdo hraje skvûle, tak je
prohodí.
Pro SME a Satellite Ale‰ Bﬁezina

02 extraliga
29. kolo: Vítkovice-Karlovy Vary 2:4, LitvínovZlín 2:3 (SN), Liberec-Pardubice 5:6 (SN),
PlzeÀ-Sparta 1:4, Mladá Boleslav-Slavia 1:3,
Znojmo-Budûjovice 2:3, Kladno-Tﬁinec 5:4(SN).
30. kolo: Karlovy Vary-PlzeÀ 2:1 (SN), TﬁinecLiberec 5:2, Pardubice-Znojmo 3:2, BudûjoviceLitvínov 5:1, Zlín-Vítkovice 1:6, Mladá BoleslavKladno 3:2 (SN), Sparta Slavia 2:3(SN).
31. kolo: PlzeÀ-Budûjovice 3:2, VítkoviceSlavia 6:3, Litvínov-Karlovy Vary 5:4, ZnojmoZlín 4:3, Kladno-Pardubice 5:4 (SN), SpartaTﬁinec 5:4 (SN), Liberec-Mladá Boleslav 4:3.
Pﬁedehrávka 33. kolo: Tﬁinec-Mladá Boleslav
3:2.
***
Tabulka
1. Vítkovice
2. Litvínov
3. Sparta
4. Tﬁinec
5. Pardubice
6. Slavia
7. PlzeÀ
8. K. Vary
9. Kladno
10. Liberec
11. Zlín
12. Znojmo
13. Budûjovice
14. Boleslav

31
31
31
33
31
30
31
34
32
32
31
31
30
31

92:74
98:88
86:80
114:111
102:94
86:81
99:89
93:94
85:89
88:102
81:95
77:88
78:85
74:83

57
57
51
51
50
50
49
49
49
44
44
40
38
34

Slovenská hokejová extraliga
25.kolo: Zvolen-Skalica 3:1, Nitra-Lipt. Mikulá‰
4:1, KeÏmarok-Poprad 3:2, Trenãín-Îilina 4:3 (SN),
Ko‰ice-Martin 7:3.
26. kolo: Martin-Slovan 2:3, Ban. Bystrica-Trenãín
3:2, Îilina-KeÏmarok 7:1, Poprad-Nitra 5:1, Lipt.
Mikulá‰-Zvolen 2:3 (SN), Skalica-HK Orange 20
4:1.
34. kolo: Poprad-Martin 5:3, Zvolen-KeÏmarok
10:1, Nitra-Trenãín 5:3, Skalica-Slovan 5:3, Lipt.
Mikulá‰-Ko‰ice 2:1 (PP), Îilina-Ban. Bystrica 4:3.
35. kolo: Poprad 5:1, Slovan-Lipt. Mikulá‰ 5:1,
Trenãín-Skalica 5:2, KeÏmarok-Nitra 1:2.
36. kolo: Zvolen-Nitra 2:1, Skalica-KeÏmarok 3:0,
Lipt. Mikulá‰-Trenãín 3:4, Poprad-Slovan 2:4, ÎilinaKo‰ice 5:6 (SN), Ban. Bystrica-Martin 3:2 (SN).

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

35
34
34
33
34
34
34
34
34
34
34
34
24

145:79
118:88
111:94
120:87
113:101
118:98
112:102
92:86
105:116
90:118
76:101
77:149
46:104

77
65
63
62
58
57
56
54
44
44
19
19
12

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV
Sport
Wing
Nights
(Sun.Mon.Wed.)
Karaoke
(Fridays)
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Nitra Travel

December 18, 2008

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm,
kteﬁí v roce 2008 vyuÏili na‰ich sluÏeb!

V‰em ãtenáﬁÛm Satellitu pﬁejeme

VESELÉ VÁNOCE, ·ËASTN¯ NOV¯ ROK
&
doufáme, Ïe rok 2009 bude pln˘ radosti a osobních úspûchÛ.

Dá‰a *Georgia * Du‰an * Renata * Blanka * Martina * Agnes * Dagmar

