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V Praze zemfiel v˘znamn˘ klavírista Antonín Kubálek
Praha-ãtk-Klavírista a pedagog Antonín Kubálek zemfiel
v Praze 18. ledna náhle ve vûku 75 let. âTK o tom za
rodinu zesnulého informoval hudební publicista a
dramaturg PraÏského jara Antonín Matzner. “Datum
pohfibu a dal‰í informace rodina zatím nesdûlila,” uvedl.
Kubálek, absolvent profesora Franti‰ka Maxiána na
praÏské Akademii múzick˘ch umûní, se narodil 8.
listopadu 1935 v Libkovicích u Duchcova. Hudebník
povaÏovan˘ za nejtalentovanûj‰ího klavíristu své
generace ode‰el na podzim 1968 do exilu do Kanady,
kde jako sólista vystupoval mimo jiné s Karlem Anãerlem
a torontsk˘m symfonick˘m orchestrem. Premiéroval
díla Lubo‰e Fi‰era, Milana Kymliãky, Jana Dumka,
Franti‰ka Vrány a fiady kanadsk˘ch skladatelÛ. PÛsobil
také jako pedagog na torontské konzervatofii a
univerzitû.
Kubálek vûnoval soustavnou pozornost ãeské hudbû
a natoãil fiadu nahrávek s klavírními skladbami Smetany,
Dvofiáka, Janáãka a Josefa Suka. Jeho první zahraniãní
album se sonátami brnûnského rodáka Ericha
Wolfganga Korngolda vzniklo na doporuãení
legendárního Glenna Goulda v jeho reÏii a produkci. Za
mimofiádn˘ v˘kon pfii sólovém recitálu na PraÏském
jaru v roce 2002 a dlouhodobou propagaci ãeské hudby
v zahraniãí byl odmûnûn v˘roãní cenou âeské hudební
rady.
Hfie na klavír se vûnoval od sv˘ch 11 let, zvítûzil na
národní soutûÏi umûleck˘ch ‰kol a byl ocenûn na
Mezinárodní klavírní soutûÏi George Enescu v Bukure‰ti.
V zaãátku 60. let byl zamûstnán jako uãitel na Lidov˘ch
‰kolách umûní v Kamenici nad Lipou a M‰enu u Mûlníka.
âeskou republiku po emigraci opût nav‰tívil v roce
1991, kdy zahájil cyklus klavírních recitálÛ koncertem
ve Smetanovû síni v Praze. V roce 1996 vystoupil na
recitálu v praÏském Rudolfinu a v roce 2003 zaloÏil
Mezinárodní klavírní kurzy Antonína Kubálka ve Zlat˘ch
Horách.
***
Tak znûlo struãné oznámení âTK. Ve zprávû se nic
nefiíká o tom, Ïe Tonda byl skvûl˘ ãlovûk a vypravûã,
kter˘ dokázal sv˘mi historkami bavit spoleãnost. Mûl
krásn˘ vztah s lidmi, ktefií se snaÏili vyjádfiit svÛj vnitfiní
Ïivot kum‰tem. AÈ jiÏ to bylo v hudbû nebo ve v˘tvarném
umûní. Pfied lety moje manÏelka Maria udûlala dva jeho
portréty a díky tomu se prohloubilo na‰e pfiátelství. Na
podzim roku 2009 jsme se potkali u svatého Václava pfii
v˘stavû o hudebním skladateli Jaroslavu JeÏkovi. Nûjak
jsme se dohodli, Ïe se musíme do Vánoc sejít a
pochopitelnû to nevy‰lo. Silvestra jsme zavrhli, ale
Tonda mûl jin˘ nápad, co takhle kdybyste pfii‰li na
kach˘nku na Nov˘ rok. Tento plán jsme realizovali.
Antonínova pochoutka se zelím byla skvûlá a tehdy
bûhem jeho vyprávûní se zrodil nápad zachytit jeho
vzpomínky na papír. K mému pfiekvapení se Antonínovi
tento nápad zamlouval. V bfieznu a dubnu jsme natoãili
sérii rozhovorÛ, z nichÏ první tfii byly v loÀském roãníku
Satellitu v ãíslech 5, 8 a 10.
V dubnu jsem odjel do Prahy já, v ãervenci Antonín. Byl
nad‰en, Ïe jeho dcera Karolína bude studovat v Praze.
V Praze se líbilo i jeho manÏelce Pat. KdyÏ jsme se v
fiíjnu potkali, tak jsme spolu vyrazili na pochÛzku po
úfiadech. Po tomto zpestfiení jsme za‰li do Demínky na
obûd a Antonín tentokrát pfiipojil historku o kritikovi z

Globe and Mail, kter˘ pfii‰el kdysi na jeho koncert a
nûjaká Antonínova kamarádka sedûla za ním. TakÏe
Antonín mûl pfiíbûh z první ruky. Jakmile zaznûly první
tóny klavíru, kritik usnul a spokojenû spinkal jako malé
dûÈátko. Jen obãas se probudil a udûlal si poznámku.
Pak se zase odebral do fií‰e snÛ. To trvalo bûhem
celého koncertu. Druh˘ den vy‰la v Globu kritika, která
nevyznûla tak ‰patnû. Kritik ho docela zhodnotil kladnû.
Vadila mu pouze jedna vûc, Ïe klavírista byl místy pfiíli‰
hlasit˘. „Asi jsem ho nûkolikrát probudil,“ dodal s
úsmûvem Antonín.
Letos po novém roce jsem dostal e-mail, Ïe se Antonín
podrobil operaci mozku. Zavolal jsem mu tedy do
nemocnice Na Homolce a vzal to Antonín, kter˘ byl pln˘
optimismu. Operace se podafiila, nyní bude následovat
rehabilitace, moÏná Ïe bude opût hrát a tento t˘den jde
domÛ. „A do novin dej, Ïe zprávy o mé smrti jsou
ponûkud pfiehnané…“ dodal s typick˘m kubálkovsk˘m
humorem.
JenÏe v úter˘ mi volala jeho manÏelka Pat, Ïe Antonína
postihl cestou z nemocnice infarkt a jeho stav je váÏn˘…
Tonda mûl vlastnû pravdu, Ïivot ãlovûka nekonãí v
okamÏiku, kdy se mu zastaví srdce, ale jsou zde vûci,
které zÛstávají. To nemyslím pouze hmatatelné vûci
jako nahrávky, cédéãka, gramofonové desky, ale i vûci
neviditelné: vzpomínky, vztah k lidem, k rodinû. To, co
jako pedagog natloukl do hlavy sv˘m studentÛm. To, co
je nezmûfiitelné, nûco, ãemu se po staletí fiíkalo du‰e…
A my se mÛÏeme zastavit, zaposlouchat se do jeho

hudby, podûlit se o vzpomínku na nûj. Já osobnû mohu
splnit svÛj dluh, kter˘ mám a pokraãovat v jeho vyprávûní,
které jsem zachytil na magnetofon na jafie roku 2010…

***
Po pfiestûhování z Newmarketu bydleli Kubálkovi v
Parkdale, protoÏe jim to pfiipomínalo tro‰ku Evropu.
Antonín mûl rád právû ty malé obchÛdky, domy, ale
hlavnû si tuto oblast oblíbil po pfiíchodu do Kanady, kdy
zde bydlel. Nejprve to bylo na Niagara St., potom bydlel
s rodinou poblíÏ High Parku. Tehdy to byla skuteãnû
Evropa. Îilo tam hodnû UkrajincÛ a PolákÛ. On sám
bydlel u nûjakého âecha. Znovu jsem se vrátil k
vyprávûní z loÀského dubna.
AK: Tenhle dÛm na‰la Pat. Líbilo se nám, Ïe je to blízko
mûstské dopravy, a není daleko k ãeskému fiezníkovi,
coÏ je velmi dÛleÏité. V domû je místo pro piano a pfii
tom to není na hlavní ulici. ZároveÀ cena domu byla
dobrá.
ABE: A jak sná‰ela Karolína pfiestûhování do
Toronta?
AK: Musela dokonãit základní ‰kolu zde a mûla i
etnické konflikty, které jsou bûÏné v této oblasti. Bylo to
v‰ak pouze jeden rok a kdyÏ zaãala chodit do Umûlecké
‰koly v Rosedale, tak tam jsou jiné problémy, alkohol a
drogy. Tomu v‰ak zatím odolává.
ABE: Jak dlouho jste bydleli v Newmarketu?
AK: Deset let. Pfied tím neÏ jsme se vzali s Pat, tak jsem
bydlel poblíÏ Bathurst a Lakeshore, zatímco rodiãe Pat
bydleli ve Scarborough, kde jsme spolu bydleli po
svatbû. Rodiãe v‰ak pfii‰li s tím, Ïe se dÛm musí prodat.
Na ‰tûstí Pat mûla pronajat˘ dÛm v Newmarketu, tak
jsme ho mohli „odnajmout“ a nastûhovat se tam. Ze
zaãátku to bylo pûkné. Byl to krásn˘ odpoãinek po
mnoha letech bydlení v Torontu, ale bylo pfii tom pfiíli‰
mnoho cestování. Tfiikrát aÏ ãtyfiikrát t˘dnû na autobus
a pfiesedat na Finch Ave., abych se dostal do ‰koly. Pat
musela také cestovat a Karolina mûla soukromé hodiny
v Torontû na housle. Po ãase jsme se rozhodli, Ïe dÛm
v Newmarketu prodáme a Ïe koupíme nûco v Torontû.
V Newmarketu se mi líbilo. Není to malé mûsto a jsou
tam i pûkné hospÛdky. My jsme bydleli pfiímo v mûstû.
Mají tam hudební festival, soutûÏe pro mladé hudebníky.
Je to docela kulturní mûsto. Mají divadlo pro 500 lidí, ale
kdyÏ se prodá 150 lístkÛ, tak je to úspûch. Karolína v‰ak
z toho byla smutná, kdyÏ se musela pfiestûhovat. Asi
rok trvalo, neÏ se pfiemístila i mentálnû. Mûla tam své
kamarádky. Ráda se tam vrací. Pat tam jezdila na kole,
ale teì v Torontu uÏ kolo ani nemá.
ABE: Jak jste se vlastnû seznámili?
AK: Pat studovala u mne, ale zároveÀ má ráda konû.
Vystudovala anglickou literaturu. Z ãeské literatury
jsem jí dal âapka. ·vejka zatím ne. Karolína také hodnû
ãte. Hroznû se jí líbil Brady, Hanãin kuffiík. To ji oslovilo.
Pat se mi líbila od okamÏiku, jak vstoupila do uãebny.
Bylo jí jedenadvacet a mnû bylo pfies ãtyfiicet. ¤íkal
jsem si - dej si pokoj, jsi starej dûdek. KdyÏ udûlala tu
závûreãnou zkou‰ku z klavíru, tak si koupila konû a
mûla ho nûkde na farmû u Newmarketu. Musela jezdit
kaÏd˘ den ze Scarborough do Newmarketu kvÛli nûmu.
Pfii tom mûla problémy s rÛzn˘mi alergiemi. Nevidûli
jsme se deset let.

Antonín Kubálek na jaře roku 2010

Pokračování na str. 5
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
30.1.2011: KáÏe Edmund Bauer
KITCHENER-WATERLOO: NejbliÏsí
bohosluÏby budou druhou nedûli v únoru.  -
German Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  NejbliÏ‰í bohosluÏby:  23.1, 13.2,
13.3., 17.4. a 22.4. v 13 hod..
Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
V bfieznu 2011..
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v bfieznu 2011.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
2011..
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

Satellite 1-416
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Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno: Streda 15:00-
17:00

Tel.: 416/689-9889
E-mail:

info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

30.1. (ne) 14:30
âeská hudba v Montrealu

Segal Centre for the Performing Arts.
5170, ch. de la Côte-Sainte-Catherine

***
6.2. (ne) 14:00

Dûtské ·ibfiinky
Zábava pro dûti
Sokol Toronto

Hala kostela sv. Václava
***

5.2. (so) 19:00
Ples farnosti sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

12. 2. (so) 20:00
“ALL YOU NEED IS LOVE”
Hraje kapela Jirky Grosmana

a jeho hosté
Lenka Nováková, Majka FraÀková

a dal‰í
Sobota, 12. února, ve 20:00

Restaurace Praha - 450 Scarborough
Golf Club Road

***
19. 2. (so) 19:00

St. Valentin s Dominikem Fiorim
Klub Martina Rázusa
Hala kostela sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
26.2.(so) 9:30

Zimní sokolské hry v Horshoe Valley
Sokol Toronto

***
27.2. (ne) 17:00

Kaprálové kvarteto
Nokturna v mûstû

Hala kostela sv. Václava
***

6.3.(ne)
V˘roãní schÛze Sokola

***
27.3. (ne) 17:00

Peter Stol - klarinet
Nokturna v mûstû

Hala kostela sv. Václava
***

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

***
28. 5. (so)

Dûtské gymnastické závody
Sokol Toronto

***
5.6. (ne)

V˘let s dûtmi
Sokol Toronto

***
25.6. (so)

âesk˘ a Slovensk˘ den
Masaryktown - Scarborough

***
27.6. -2.7. (po-ne)

Slet amerického Sokola
Cleveland

***
6.8.(so) 10:00

Letní sokolské hry
Masaryktown

***

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

Rozvrh cviãení

Sokola Toronto
pro jaro 2011

Dûti (vûk 5-15 let): Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v létû, lyÏování v zimû.

Cviãení rodiãÛ s dûtmi: Sobota: 16:00-17:00
Oba programy jsou v Steels West Gymnastic Club

601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels Avenue West)

***
Îeny (od 16 let): Stfieda: 20:00-22:00: Gymnastika, aerobics, cviãení

***
MuÏi (od 16 let) Stfieda: 20:00-22:00:

Posilování na strojích, cviãení, sálové sporty
***

Volejbal (od 16 let): Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v George Harvey Institute

1700 Keele Street (Keele Street & Eglinton Ave. West)
***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

25. 1. 2011 v 5:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

10. 2. 2011
Uzávûrka:
3. 2. 2011

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
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Klub Martina Rázusa
vás sredeãnû zve na hudební veãer

Sv. Valent˘n se zpûvákem Dominicem Fiorim
Pfiijìtû si poslechnout italské melodie a Straussovy valãíky

Koncert se koná v sobotu 19. února 2011 v 19 hod.
v kostele sv. Pavla, 1424 Davenport Rd.

Cena lístkÛ je 15 dolarÛ.
Uãinkovat budou:  Milan Brunner, Marta Laurincova, Dominic  Fiorim,

 a Collegium Musicum Toronto -
 Pavel Frieder, Jolanta Bienek, Andrej Pevn˘.

Program moderují Vûra Kohoutová a Katarína Kozáková.

Dva citáty z fieãi
prezidenta Obamy

 12. ledna 2011 v Tucsonu
¤eã prezidenta Obamy k uctûní památky
obûtí vraÏedného útoku zfiejmû du‰evnû
nemocného ãlovûka a k oslavû hrdinÛ této
tragické události uÏ dnes mnozí povaÏují za
fieãnick˘ skvost. Jedna zvlá‰È citlivá a poetická
ãást projevu je vûnována holãiãce Christinû,
jíÏ byla do vínku dána celá náruã talentÛ a
pûkn˘ch vlastností. Ráda skákala pfies
de‰Èové kaluÏe a pfii zpívání hymny si pfiála,
aby kaÏd˘ mûl ruku na srdci. Takhle ji
vzpomínal prezident Obama: “JestliÏe jsou v
nebi de‰Èové kaluÏe, pak uÏ je dnes Christina
pfieskakuje. A tady na zemi - tady na zemi - si
klademe ruku na srdce a zavazujeme se jako
Ameriãané, Ïe vybudujeme stát, kter˘ bude
navÏdy hodn˘ jejího laskavého, ‰Èastného
srdce.”
Druh˘ citát pfiipomíná biblickou moud-rost :
“Jsme si vûdomi své smrtelnosti a

pfiipomínáme si, Ïe na ãem záleÏí v prchavé
vtefiinû Ïivota na této zemi, není bohatství, ani
postavení, ani moc, ani sláva, ale spí‰,  jak
hluboce jsme milovali a jakou, jakkoliv malou
roli, jsme hráli, aby druzí lidé mohli Ïít lep‰í
Ïivot.” Nezní to jako echo onoho biblického (a
nikdo to nikdy nefiekl prostûji a krásnûji): Bych
jazyky lidsk˘mi mluvil i andûlsk˘mi, a lásky
kdybych nemûl, uãinûn jsem mûd zvuãící
aneb zvonec znûjící. A bychÈ mûl proroctví, a
povûdom byl v‰elikého tajemství i v‰elikého
umûní, a kdybych mûl tak velikou víru, Ïe
bych hory pfiená‰el, lásky pak kdybych nemûl,
nic nejsem. A kdybych vynaloÏil na pokrmy
v‰ecken statek svÛj, a bych vydal tûlo své k
spálení, a lásky bych nemûl, nic mi to
neprospívá . (1. Kor. 13 1-3).

Josef âermák
***

Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416

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

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.1.satellite1-416.com

www.1.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

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

www.kalendar.zpravy.ca
***

NHL
Nejnovûj‰í rozhovory s ãesk˘mi a

slovensk˘mi hráãi v NHL
www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl

***

Baptistické bohosluÏby se budou konat
30. ledna 2011 v kostele sv. Pavla, 1424
Davenport Rd. v 17:30. Bude kázat
Edmund Bauer. V roce 2011 se mají bapt.
bohosluÏby konat na tomto místû jednou
mûsíãnû, tak aby nekolidovaly s jin˘m
programem. ZároveÀ se obnovují i
bohosluÏby v Kitcheneru.
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Translations

Books

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services

we provide
Registered Massage Therapy

Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)

Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage

Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine

Acupuncture
Chiropractic Treatments

Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

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
17.-23. 4. 2011

Hledan˘ Balabán není na pracovní plo‰e
Spisovatel Jan Balabán nav‰tívil v roce 1995 Kanadu. Tuto cestu  literárnû ztvárnil v próze BoÏí lano (1998), osudy kanadské
rodiny se inspiroval v románu âern˘ beran (2000). Bûhem své náv‰tûvy udûlal mimo jiné jednu pfiedná‰ku o Rómech pro
âeskoslovenské sdruÏení v Kanadû. Bylo to dva roky pfied rómsk˘m exodem. S touto problematikou byl dobfie obeznámen,
protoÏe jeho tehdej‰í manÏelka byla fieditelkou integrované ‰koly Pfiemysla Pittra v Ostravû. Vloni na jafie náhle zemfiel. 29.
ledna 2010 vyjde k jeho nedoÏit˘m padesátinám sborník HONZO, AHOJ! Kniha vyjde v nakladatelství Kalich, Jungmannova
9, 110 00 Praha 1. Jako upoutávku na ní, uvádím svÛj pfiíspûvek.

V dokumentárním filmu o utkání Garry
Kasparova proti IBM mistr svûta v ‰achu
tvrdí, Ïe IBM podvádûla. DÛkazy k tomu
nemûl. Podle nûj takto nehraje stroj, ale
ãlovûk. Pfiesto si pfiipustil, Ïe tomu tak
nebylo a Ïe skuteãnû prohrál, a pak tuto
situaci komentoval slovy: „V tom pfiípadû
jsme na tom je‰tû hÛfi, jestliÏe je nûco, co
jiÏ nemÛÏeme ovládat, co je silnûj‰í, neÏ
jsme my, a co ovládá nás.“
KdyÏ b˘valému ãeskému ministru

kultury Pavlu Dostálovi nûkdo v Torontu
ukázal, Ïe fotky z Niagary jsou v Praze
dfiív, neÏ dojel od vodopádu do Toronta,
rozohnil se a pravil: „Svût se posral, co je
platné tûm mlad˘m, kdyÏ vûdí, co se
stalo dnes v New Yorku, kdyÏ neznají
Babiãku. Chcete mi namluvit, Ïe
hamburger od McDonalda je totéÏ jako
sekaná, Ïe orgasmus je totéÏ co láska.
Poãítaã nemá nûco, ãemu my na Moravû
fiíkáme srdíãko!“ KdyÏ mu nûkdo tvrdil,
Ïe poãítaã mÛÏe psát poezii, smutnû
dodal: „Vy to vyhrajete… a mnû je líto
tûch, ktefií budou v tomto svûtû Ïít.“
Jan Balabán za mnou v Torontu pfii‰el,

jestli si nûco mÛÏe napsat na poãítaãi.
Bylo to na zaãátku jeho pobytu v Kanadû
a já jedin˘ mûl ãesk˘ program. KdyÏ
druh˘ den pfii‰el a chtûl pokraãovat,
nemohl svoji sloÏku nalézt a poãítaã
odpovûdûl: „Hledan˘ Balabán není na
pracovní plo‰e.“
Následovalo asi dvoumûsíãní

okopávání, definování slov, potkávání a
rozcházení, setkávání v pietistickém
baptistickém kostele ãi na rÛzn˘ch
mejdanech. Chtûl poznat celé spektrum
emigrace od umûlcÛ po dûti z druhé tfietí
generace a komentoval to v‰e s humorem
jemu vlastním.
V jeho knihách v‰ak mnoho srandy

nenajdeme. Jsou aÏ dûsivû váÏné. Hovofií
se o vûcech, na kter˘ch záleÏí. JestliÏe
Nûmcová dokázala popsat katolickou
Ïenu první poloviny devatenáctého
století, John Updike protestantskou
Ameriku, pak pro Balabána jsou
charakteristické dvû vûci: evangelické
zázemí a Ostrava. Pfiitom se u nûj jméno
mûsta, kde Ïil, vyskytuje velice zfiídka, v

jeho poslední kníÏce Zeptej se táty snad
vÛbec ne.
Bohou‰ âermák, ke kterému do Toronta

pfiijel, nepatfiil k typick˘m emigrantÛm.
Neproklamoval tvrd˘ konzervativní
postoj, neobdivoval Ameriku a mûl rád
premiéra Pierra Elliota Trudeaua. Jeho
dÛm byl domem otevfien˘ch dvefií. Snad
na tom mûla sv˘m zpÛsobem zásluhu
jeho kanadská manÏelka Jenny. Kdykoliv
nûkdo nemûl kde bydlet, ‰el k âermákÛm.
Zrovna tak se u nich stfiídaly náv‰tûvy
jedna za druhou. Jednou jsem dokonãil
noviny, pak si ‰el zabûhat a ‰pinavé
prádlo jsem nechal uprostfied pokoje.
SvÛj pfiíbytek, do kterého se vcházelo ze
zahrady, jsem nezamykal. Byla tam
zkrátka spou‰È a k âermákov˘m zrovna
pfiijel Karel Matûjka z âech. Oba pfii‰li a
nechali vzkaz, Ïe druh˘ den bûÏí na
torontskou vûÏ. Bordel, kter˘ tam byl,
nechali bez pov‰imnutí.
Jindy se Bohou‰ zastavil a pfiinesl ko‰ík

merunûk, které vysadil na záchrance,
kde pracoval. Jednoho dne se nevrátil z
pracovní plochy. Selhalo mu srdce. Po
ãase i Karel Matûjka opustil pracovní
plochu. A dnes se jiÏ ani Hledan˘ Balabán
nenachází na pracovní plo‰e.
Jako kdyby vûdûl, Ïe jeho pracovní

doba je omezená. Podobnû jako Mácha,
Wolker, Kryl ãi Kafka. Na rozdíl od Kafky
v‰ak jeho kniha nekonãí soudem, ale
jak˘msi usmífiením. Emil, v kterém
mÛÏeme vidût autobiografické
Balabánovy rysy, se pokou‰í vyrovnat s
minulostí, pochopit svého otce, kter˘ jako
lékafi musel dûlat kompromisy. Jeho bratr
Hans se snaÏí v malovaném obraze
rehabilitovat uãitele ãe‰tiny, kter˘ pro
zmûnu jako tajn˘ katolík uãí kromû
literatury i obãanskou v˘chovu a po
pfievratu je odkecan˘. Z
nekompromisního Wolfa se stane
fanatick˘ komunistobijce. V‰echny tyhle
postavy mÛÏeme nalézt v evangelickém
prostfiedí. Toto v‰e je církev a Balabán
se s ní solidarizuje a snaÏí se reflektovat
rÛzné postoje a b˘t tvrd˘ jen sám k sobû.
„Nechce se ti do t˘ Ïumpy v âechách a

uÏ vÛbec ne do t˘ smrdut˘ Ostravy!“ fiekl

mi pfii v˘uce etiky po ãtvrtém kanadském
pivu. KdyÏ pohledná barmanka pfiinesla
dal‰í pivo a já s ní prohodil pár vût,
moralisticky mne pokáral: „Zase se ti líbí
nûjaká peroxidka.“ Na adresu exilového
umûlce, kter˘ rád filosofoval o umûní,
dodal: „Exilovou Niagaru do Toronta
zvládl na kánoi, teì uÏ mu chybí jen malé
pefieje do New Yorku, ale tam musí
doplavat!“
Nedávno jsem vidûl film od Larse von

Triera, kde se otec hrdinky jmenuje
Oldfiich Nov˘. KdyÏ Jan Balabán spatfiil
reklamu v exilov˘ch novinách na film s
hercem téhoÏ jména, okomentoval to:
„Tenhle herec je pro mû spojen s
prvorepublikov˘m k˘ãem…“
Bylo vidût, Ïe nesná‰el v‰e sladké,

umûlé, povrchní. Za v‰echno se podle
nûj muselo zaplatit. Vztah musel b˘t
vÏdycky bez zadních vrátek: „Na
Danielovû obrazu jsou souloÏící rodiãe a
pfied nimi stojí dítû, protoÏe tyhle dvû
vûci nelze oddûlit!“
¤ekl bych s básníkem Allenem

Ginsbergem: Tehdy jsme byli v Torontu
plní pivní stateãnosti, pfii které se ãerpá
síla a moudrost na okamÏiky, kdy je
cesta bez hospod. Jednoho dne Jan
Balabán odjel, pak jsem o nûm obãas
sly‰el. âetl jsem jeho kníÏku, kterou
vûnoval právû Bohou‰i âermákovi.
Nedávno mi Jenny pÛjãila jeho knihu
Zeptej se táty, která vy‰la tûsnû po jeho
smrti. Chce ji vrátit. PfiestoÏe ãesky
neumí, je pro ni cenná. Dnes, kdy knihy
mizí a kdy se tisknou hlavnû pfiiblblé
‰kváry o manÏelsk˘ch víceúhelnících, je
nûkdo, kdo pí‰e o svûdomí, vífie a lásce
bílou vránou.
Poãítaã jiÏ pfied léty vyhodnotil situaci:

„Hledan˘ Balabán není na pracovní
plo‰e.“ Oznámil skuteãnost, bez citového
zabarvení. My si je‰tû mÛÏeme dovolit
mal˘ luxus. Dodejme tedy citoslovce:
„BohuÏel.“

Ale‰ Bfiezina
Florencie 18. fiíjna 2010 (pfii cestû z

Prahy do Toronta)
***
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Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!

Nyní na‰e sluÏby smûfiují
nejen do v˘chodní Evropy,

ale do celého svût!

Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor

spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm

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

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

Pat se po deseti letech rozhodla pokraãovat v studiu klavíru a tak pfii‰la na
konzervatofi a vyhledala mne. Já jsem tam mûl b˘t, ale pochopitelnû jsem tam
nebyl.
Sedûl jsem naproti v donut shopu a najednou pfiijde mladá pûkná Ïenská a sedne
si vedle mne a zeptá se, jestli ji znám. Koneãnû jsem si vzpomnûl, ale zapomnûl
jsem její jméno. To jí nevadilo, aby se zeptala, jestli bych ji vzal zpátky jako
studentku. Tehdy jsem jí to nefiekl, ale pomyslel jsem si: „Holka, tebe budu uãit i
‰panûlsky!“
Asi t˘den po tom jsem mûl koncert v Orilii. Dûlal jsem ze sebe blbého a zeptal jsem
se jí, jestli neví, jak se ãlovûk dostane do Orilie. Ona reagovala tak, jak jsem poãítal:
„Ale já vás tam odvezu!“ A skuteãnû mû tam odvezla. Pozval jsem ji za to k sobû
na panáka a uÏ ten den neode‰la. Druh˘ den ‰la uãit, tak jsem jí tam poslal kytici.
Následovalo pozvání k ní do Newmarketu, do jejího baráãku, kde jsem se jí otázal
a to jí pofiád pfiipomínám. Byla to pouze hypotetická otázka: „Vzala by sis mne?“ Pat
odpovûdûla: „Ano.“
Vzápûtí jsem sedûl v porotû Canadian Music Competition a projel jsem celou
Kanadu od Victorie, pfies Vancouver, Calgary, Saskatoon, Reginu, Winnipeg aÏ do
St. John’s  na Newfoundlandu. KdyÏ jsem byl v Edmontonu, tak jsem jí koupil prsten
a zavolal jsem jí, protoÏe jsem chtûl oficiálnû poÏádat o ruku. Pat se mû zeptala:
„Hádej, co jsem dnes dûlala já?“ „Co?“ „·la jsem si ke krejãímu nechat u‰ít svatební
‰aty.“ Odpovûdûl jsem, Ïe otázka neznûla, jestli si mû vezme, ale jestli by si mû
vzala. To jsem se ptal v bfieznu a v ãervenci 1993 jsme se brali a následovala
svatební cesta do Prahy a uÏ to jelo jak na drátku. V prosinci 1994 pfii‰la na svût
Karolina, to bylo pravé dítû. Îádn˘ hfií‰n˘ pfiestupek.

***—
ABE: Oficiální Ïivotopis uvádí, Ïe pochází‰ z Libkovic. V Libkovicích byl také
kriminál, tak jsem je poznal já, ale dnes snad uÏ ani tato vesnice neexistuje…
AK: Narodil jsem se skuteãnû v Libkovicích, ale byl jsem tam pouze dvakrát v
Ïivotû. KdyÏ jsem se narodil a bydleli jsme tam asi tfii nedûle, neÏ jsme se
odstûhovali pryã. Po druhé jsem tam byl v roce 1991, kdyÏ jsem pfiijel do Prahy a
starosta Libkovic pan Bfiicháãek vyhledal v matrikách dÛm, kde to bylo a zavedl mû
tam. Lidi, ktefií tam bydleli byli z toho vydû‰ení, kdyÏ starosta zaklepal a oznámil jim,
Ïe jsem se tam narodil.
ABE: Uklidnili se, kdyÏ zjistili, Ïe nepoÏaduje‰ Ïádné restituce…
AK: Helikoptérou mnû ukázali krajinu a to byl pohled na mûsíãní krajinu. Povrchové
doly, ‰ílen˘… A Havel to nezastavil… Nikdo nezastavil zbourání vesnice, o které
jsou první zmínky v roce 1186. A oni ji zbourali kvÛli pár kbelíkÛm uhlí…
ABE: V Libkovicích byl nejen komunistick˘ kriminál, ale pfied tím za války i
nûmeck˘ koncentrák. KdyÏ jsem tam byl, tak tam byla je‰tû pamûtní deska.
Bylo to v‰ak pfii silnici, mimo vesnici…
AK: Asi od ãtyfi let jsem Ïil v BfieÏánkách u Duchcova, které zanikly v roce 1970.
V historick˘ch pramenech se objevují poprvé v roce 1207. Îil jsem tam u otcov˘ch
rodiãÛ a moje matka byla za války nasazená do Nûmecka pracovat v továrnû,
protoÏe ta oblast byly Sudety. Otec s matkou se nikdy nevzali a matka mu nemohla
pfiijít na jméno, ale nevím, co se mezi nimi stalo. MÛj otec byl ve Wehrmachtu.
Nûkdy poãátkem války pfii‰el dûdeãkovi telegram, Ïe je otec nezvûstn˘. Jako dnes
to vidím, kdyÏ sebou plácl o zem. Po ãase pfii‰el lodní kufr s prádlem od krve a pak
se zjistilo, Ïe si vzal bûhem války nûjakou Nûmku, která si v jeho nepfiítomnosti
nabrnkla nûjakého chlapa z po‰ty. Otec jí posílal peníze, ale tam byl tehdy valutov˘
zákon a ona ho udala. Proto byl dûdeãek pfiesvûdãen, Ïe ho zastfielili. Po válce,
kdyÏ se matka vrátila, jsem ji nepoznal. Stál jsem na kanapi v kuchyni a babiãka
mne oblékala, kdyÏ dûdeãek pfii‰el s nûjakou Ïenskou a fiekl: „Tvoje maminka se
vrátila a já nevûdûl, co to maminka znamená.“
Nevím, jestli to bylo ne‰tûstí nebo jestli to bylo naplánované, já mûl stra‰nû rád
konû. VÏdycky jsem chtûl b˘t sedlákem. Moje teta, sestra mého otce, se vdávala
a stûhovali se ÏebfiiÀákem s koÀmi do vedlej‰í vesnice a já jsem si vyÏebral, Ïe s
nimi pojedu a Ïe budu sedût na kozlíku a drÏet opratû a Ïe mne za vesnicí vysadí
a já pÛjdu zpátky. Tak mne vysadili a jdu zpátky a tam vidím nûjaké milence, jak
vycházejí z pangejtu. Tak jsem chtûl zjistit, co tam dûlali. Sebûhl jsem tedy dolÛ,
nevím, co bych tam mohl vidût. Byla tam hromada pancéfiov˘ch pûstí. Tak jsem
vzal jednu do rukou a zaãal jsem si s tím hrát a vystfielil jsem to do tûch ostatních.
Nevûdûl jsem, Ïe z toho vyletí plamen. To bylo, proã se mi v kvûtnu 1945 stal ten
úraz. Odvezli mne do nemocnice a z ní jsem ‰el k mámû do Hofian, coÏ je také poblíÏ
Mostu. To je zajímavé, Ïe Libkovice, BfieÏánky, Hofiany, to je v‰echno v prdeli kvÛli
posran˘mu uhlí.
Kdyby nebylo pár znám˘ch, tak tam nemám proã jezdit. Chodil jsem tam do ‰koly,
ale problém byl v tom, Ïe jsem v pûtaãtyfiicát˘m nemluvil vÛbec ãesky. První ãtyfii
roky jsem chodil pouze do nûmeck˘ch ‰kol. V tûch Hofianech jsem mûl potíÏe vidût
na tabuli a nûjak˘ uãitel poradil mé mamince, Ïe je na Hradãanech ten slepeck˘
ústav, to uÏ jsem vyprávûl.
ABE: Pfií‰tû udûláme Kanadu…
AK: Pfií‰tû budeme dûlat, co bude…
V tomto okamÏiku jsme vyprávûní pfied rokem v dubnu 2010 pfieru‰ili. Kanadská
Odysea Antonína Kubálka zÛstala a asi na vÏdycky zÛstane pro mne bíl˘m místem.
Pfiesto jsem rád, Ïe jsme s tímto projektem zaãali, i kdyÏ asi není v lidsk˘ch silách
ho skonãit. Antonín Kubálek odnesl s sebou své tajemství tak jako kaÏd˘ ãlovûk
odná‰í s sebou ten svÛj uzlíãek na konci svého Ïivota.

Ale‰ Bfiezina 22. 1. 2011.
***

V Praze zemfiel v˘znamn˘
klavírista Antonín Kubálek

Pokračování ze str. 1
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Rytmus v patách
Televizní film podle pfiíbûhu Josefa ·kvoreckého

Zaãátkem ledna 2011 byl pro torontské
seniory se svolením autora promítnut
televizní film Rytmus v patách natoãen˘
podle pfiíbûhu Josefa ·kvoreckého Malá
praÏská matahára.
KníÏku vydala v dubnu 2003 Literární
akademie (Soukromá vysoká ‰kola Josefa
·kvoreckého) jako první svazek Edice
Josefa ·kvoreckého, kterou autor dokonãil
v roce 1996 a nazval tragikomedií z
dávn˘ch ãasÛ.
Byla napsána jako filmov˘ scénáfi. První

scéna zaãíná:
1. Klubovní místnost: Pfies tuto úvodní

scénu jdou titulky. Je to bezv˘razn˘,
pololegální jazzklub z ran˘ch padesát˘ch
let. Pfiítomní popíjejí z pfiinesen˘ch lahví
vína a limonády. Stûny zdobí fotografie
klasikÛ swingové muziky, ale je tu uÏ i
Dizzy Gillespie a Charles Parker. Na
nízkém pódiu hraje be-bopov˘ kvintet ne
zrovna obvyklého sloÏení: kfiídlovka, fagot,
basa, kytara, bicí. Hudba, kterou vyluzují,
bude obãas zvukov˘m pozadím filmu.
Po titulkách scéna pokraãuje, ale ozve

se Dannyho voiceover:
„Tohle v‰echno se stalo v ran˘ch letech

padesát˘ch. Je to uÏ dávno. Lovím v
pamûti kvintesenci tûch ãasÛ, jak jsem je
aspoÀ proÏíval já, Danny Smifiick˘.“
(Danny Smifiick˘, alter ego Josefa
·kvoreckého, v knize a ve filmu vystupuje
jako tenor saxofonista, ale také jako
zestárl˘ muÏ, kter˘ pfieÏil komunismus a

komentuje dûj a postavy v kníÏce i ve
filmu.)
Scénáfi pokraãuje:
Kamera se zamífií na kfiídlovkáfie. Je to

pohledn˘, ale smutn˘ mladík, a pfii hfie mu
zfietelnû teãou slzy z oãí. Dannyho
voiceover: „Jmenuje se Richard Kambala.
Jeden ze zapomenut˘ch hrdinÛ - nebo co
vlastnû byli - toho postnylonového vûku.“
Kambala mûl kapitalistick˘ pÛvod. Jeho
otec dostal 25 let za podvracení. Vloudil
se - jak praví strojopis - na prÛm. ‰kolu
strojní, kde mu byl svûfien dÛleÏit˘ úkol:
starat se o Teplomûr lásky k Josefu
Visarionoviãi. Îivil se hraním po barech a
na taneãních zábavách. Jeho spoleãenské
postavení v komunistickém státû se pfiíli‰
neli‰í od postavení vût‰iny postav v kníÏce:
Danny Smifiick˘ má „burÏoazní pÛvod“,
byl „vylouãen ze studia pro víru v Boha
(pÛvodnû napsané velké B je ve strojopisu
pfie‰krtnuto a nahrazeno mal˘m b) a
v˘stfiední oblékání“ (potrpûl si na kfiiklavé
ponoÏky); Marcela Rozumovská,
pÛvodem komtesa, otec b˘val˘ hrabû,
matka b˘valá knûÏna (oba se zdrÏují v
nepfiátelské cizinû), bratr Marcel odsouzen
na 25 let za ‰pionáÏ, zpívá s kapelou, je
milou Richarda Kambaly; Josef Vofiech,
tfiídní pÛvod: otec zemûdûlsk˘ dûlník,
zavraÏdûn˘ nacisty, studující Vys. ‰kolu
strojního inÏen˘rství. âlenství ve stranû
odmítl „z dÛvodu malé politické vyspûlosti“;
René Licátko, kapitalistického pÛvodu,

vylouãen z Vysoké ‰koly obchodní pro
nedostatek tfiídního pÛvodu, zamûstnanec
tiskové agentury News Limited, otec od
roku 1950 znárodnûn; Ludmila
Neumannová-Hartlová (Lizetka, jedna z
Dannyho „femme fatale“: „SnaÏil jsem se
v potu tváfie, ale... snad byla z ledu...“)
mûla „správn˘“ tfiídní pÛvod (otec byl
jevi‰tní dûlník), studovala filozofii, jejím
manÏelem byl Robert Neumann, studující
filozofie, burÏoazního pÛvodu, ale ãlen
strany a uvûdomûl˘ soudruh; Dannyho
velká láska, Geraldine Brandejsová,
pÛvodem vysoká burÏoazie, otec hradní
zubní lékafi burÏoazních prezidentÛ T. G.
Masaryka a Ed. Bene‰e, matka anglického
pÛvodu. Faráfi ·ejnost, kter˘ pomáhal
obûtem a obãas dostal peníze ze Západu...
Îivoty tûchto a celé fiady dal‰ích lidí se

prolínají a znaãn˘ poãet scén se odehrává
v jazzklubu. Impuls k zv˘‰enému zájmu
komunistick˘ch ‰piclÛ v‰ak dává
klukovsk˘ Ïert na prÛmyslovce. Jak jsme
se zmínili, kapelník Richard Kambala mûl
(jako svazáck˘) úkol starat se o Teplomûr
lásky k velkému Stalinovi. Na chodbû
prÛmyslovky, do které se Kambala
‘vloudil’, se tyãil onen osudn˘, obrovsk˘
teplomûr a u teplomûru stála pozlacená
papírma‰ová busta Stalina a pod ní
umûlecky proveden˘ nápis: TEPLOMÉR
LÁSKY K JOSEFU VISARIONOVIâI. Za
bustou byl mal˘ teplomet a KambalÛv
úkol byl teplomet kaÏd˘ veãer zapnout.

Onen veãer Kambala a jeho kamarád
Josef Vofiech (ten, kter˘ odmítl ãlenství ve
stranû z dÛvodu malé politické vyspûlosti)
se zastavili u teplomûru lásky, kter˘
ukazoval teplotu blízkou bodu mrazu.
Vofiech, mluvû k Stalinovi, to komentoval
docela kamarádsky: „Dva nad nulou. To
vám, ãeãe, nedává moc pûkn˘
vysvûdãení.“ Oba ‰li k teplometu za bustou
a Kambala ho zapnul. Pak si odbûhl pro
svÛj nástroj. Vofiech se podíval na
teplomet, potom na generalissima. A pak
teplomet vypnul. Kambala se vrátil a oba
ode‰li. A tak Kambala nevûdûl, ani nemohl
tu‰it, Ïe sloupec teplomûru zaãal pomalu
klesat. A pak rychleji. A skonãil na dvou
stupních nad nulou. Pak se u teplomûru
zastavil fieditel prÛmyslovky, zjistil, co se
stalo, a teplomet zapnul. A sloupec
teplomûru zaãal stoupat. Nejdfiív pomalu
a pak rychleji. ¤editel svolal uãitelsk˘
sbor a povolal Kambalu k v˘slechu.
Kambala mlãí. Jedna soudruÏka má
soucitné srdce: „Prostû mu to vypadlo z
hlavy.“ Politick˘ ‰trébr: „Kdyby politicky
vyspûl, nevypadne mu z hlavy soudruh
Stalin!“ Rozhodnuto: Kambala byl
vylouãen ze ‰koly. PonûvadÏ Kambalu
vyhodili, nemûl kdo vypnout teplomet.
Teplomûr lásky explodoval a exploze
po‰kodila Stalinovu tváfi...
Danny Smifiick˘ se v té dobû pokou‰el o

dvû mladé Ïeny: Lizetku a Geraldinu.
Lizetka (choÈ „uvûdomûlého soudruha“ s
burÏoazním pÛvodem, Roberta
Neumanna) na Geraldinu Ïárlila: „Ta koza
na sebe musela vãera nalejt nejmíÀ litr
nûjak˘ voÀavky!“ Také se rozpovídali
(Lizetka, Robert a Danny) o její reputaci,
„jestli je hodná na kaÏdého“ a Robert,
ponûvadÏ mûl pfied schÛzí partaje hodinu
ãasu, se rozhodl (protoÏe byla potenciálnû
jejich ‰vagrová) za Geraldinou zajít a
vyzkou‰et její reputaci. To ov‰em Danny
nemohl pfiipustit a protoÏe „nebyl Ïenat˘“,
nabídl se, Ïe „pokus provede“. Pokus byl
na dobré cestû (rozepínal jí blÛzu), kdyÏ
zaãal zvonit zvonek. A zvonil a zvonil.
Geraldinka (jejíÏ tváfi se odráÏela v
oválném zrcadle, nad nímÏ byl citát z
Christophera Marlowa: TO JE TA TVÁ¤,
CO HNALA TISÍC LODÍ a pod zrcadlem A
SÎEHLA STRMÉ VÉÎE ILIA,
poznamenala: „Takhle prej zvoní estébé.“
Estébé to nebylo. Byla to Lizetka s
Robertem. Dovnitfi je vpustila Geraldinina
mamá, která právû vycházela a pozvala
je na ãaj (a taky sherry). Lizetka s chotûm
vrazí dovnitfi a rovnou do Geraldinãina
pokojíku, kde se Danny a Geralinka zufiivû
líbali a Danny má rtûnku rozmazanou po
dolní ãásti obliãeje. Lizetka a Danny
vymûní pár zdvofiilostí a mamá podává
ãaj..
Marcela Rozumovská (Cella) hraje

daleko tragiãtûj‰í hru s agentem STB.
Sedí spolu v rohu kavárny. Agent úlisnû
svádí: „KdyÏ pomÛÏete vy nám, my
pomÛÏeme vám.“ Cella: „Jak? Pustíte mû
za maminkou? Do Ameriky?“ Agent: „I to
by moÏná ‰lo.“ Agent chce, aby Cella
doná‰ela na ãleny Kambalovy kapely, v
níÏ zpívá. Proã si vybral Cellu? Agent
jemnû naznaãí: „Vá‰ bratr pracuje v
uranov˘ch dolech - máme tam dost
pfiípadÛ nemoci z ozáfiení - léãit se to
prakticky nedá. Vût‰inou se na to rychle
umírá.“
Cella napsala udání. Ale ta nic nefiíkala,

agent nebyl spokojen: „Jo - a pokud jde o
zdravotní stav va‰eho bratra - ten se zase
zhor‰il. Máme o nûj váÏné obavy.“ Cella:
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„Jste vy vÛbec ãlovûk?“ Agent: „Já jsem
komunista, komteso!“ Jeden veãer se
Cella do jazzklubu nedostavila. KdyÏ ji
kamarádi nemohli nikde najít, Kambala
(Cella byla jeho milá), Vofiech a Danny se
vypraví k její garsonce. KdyÏ nikdo
neotvírá, vyvrátí kopáním dvefie z pantÛ:
„Na sporáku nejsou Ïádné hrnce. Oz˘vá
se syãení plynu. Cella leÏí na gauãi v
‰atech, v níÏ jsme ji vidûli u v˘slechu. Je
bez sebe. Je mrtva.“
Dannymu bylo nabídnuto místo v malé

tiskové agentufie News Limited. Vlastnil ji
Hiram C. Nutsbellow a hlavními
zamûstnanci byli René Licátko a Pavel
Rame‰. Agentura, která posílala
nelichotivé zprávy západním mediím, byla
STB povaÏována za ‰pionáÏní hnízdo.
Danny se nakonec rozhodne, Ïe zÛstane
u jazzu, ale STB ho dlouho povaÏuje za
‰piona a jeho kamarády v Kambalovû
kapele za vysoce podezfielá individua.
Do Prahy v tom ãase pfiijede i skupina

americk˘ch muzikantÛ, ktefií poÏádají o
azyl v protestu proti kapitalistickému
systému v USA. Kambalova skupina s
nimi naplánuje zvlá‰tní program, kter˘
ov‰em musí b˘t schválen patfiiãn˘m
v˘borem komunistické strany. Scéna, kde
tato skupina a její noví praÏ‰tí pfiátelé
vyjednávají s komunistick˘m kulturním
pfiedstavitelem strany a jeho tlumoãníkem,
zvlá‰È okamÏik, kdy ãerno‰ská zpûvaãka
skupiny má pouze zájem o to, kolik jim
zaplatí, patfií mezi skvosty filmu.
Osudy postav se prolínají a STB spfiádá

sítû, v nichÏ vût‰ina postav, v jedné z
nejotfiesnûj‰ích scén televizního
zpracování, uvízne. (Danny mezi
zatãen˘mi nebyl. Komunistick˘ agent to
vysvûtloval tím, Ïe chtûl vûfiit Geraldinû,
která tvrdila, Ïe Danny s niãím nemûl nic
spoleãného, ale asi spí‰ proto, Ïe plánoval
Dannyho vydírat. Soudní rozsudky, jeÏ
jsou v knize i ve filmu soudním radou
Bohumilem Rzounkem pfiedneseny
(Hirame C. Nutsbellow dvacet rokÛ
tûÏkého Ïaláfie, faráfi ·ejnost osmnáct
let...) nepfiekvapí, bohuÏel, o nic víc neÏ
konec jeho vlastní kariéry. Tento soudní
rada, kter˘ pfiedsedal fiadû v˘znamn˘ch
procesÛ, pfii nichÏ bylo vyneseno celkem
sedmadvacet rozsudkÛ smrti, v roce 1990
ode‰el do v˘sluÏby a byla mu pfiiznána
soudcovská penze nejvy‰‰í kategorie.
Televizní film, kter˘ reÏírovala Andrea

Sedláãková a natoãil Vladimír Holomek je
- podle soudu Josefa ·kvoreckého - jedním
z nejlep‰ích filmov˘ch záznamÛ jeho
literární tvorby. V˘kony hercÛ jsou vesmûs
v˘borné: Marika ·opovská v roli Geraldiny,
Vojtûch Dyk v roli Dannyho Smifiického,
Franti‰ek Nûmec jako zestárl˘ Danny (i
kdyÏ Josefa ·kvoreckého fyzicky zrovna
nepfiipomíná), Berenka Kohoutová v roli
Celly, Emma Smetana jako Lizetka, Luká‰
Pfiíkazsk˘ a Mario Kubá‰ v rolích STB
agentÛ...
Na filmu mne zaujalo, jak rozdílná byla v

té dobû politická atmosféra v Praze a na
venkovû. Zatímco na venkovû komunisté
fiádili od samého zaãátku (vyhazování
rolníkÛ z jejich statkÛ a chalup, zabavování
bytÛ odpÛrcÛ komunistÛ atd.), v Praze,
jak tento film naznaãuje - s v˘jimkou
v˘znaãn˘ch vojensk˘ch, politick˘ch a
hospodáfisk˘ch ãinitelÛ - spoleãensk˘ Ïivot
hlavnû mlad˘ch lidí pfiedstíral, Ïe se tak
moc nestalo. „Socialismus nám nevadil,
dokud nám nezaãal ‰lapat na paty.“
âím na mne film Rytmus v patách

zapÛsobil nejsilnûji, je nûkolik málo vût,
které ve filmu utrousil zestárl˘ Danny a
které jsem v knize nena‰el. Hned z poãátku
fiíká, Ïe si myslel (i proto, Ïe to do nich
vtloukali ve ‰kole), Ïe komunismus

nemÛÏe b˘t tak zl˘. Nûkde v prostfiedku,
kdy Geraldina navrhuje protireÏimní akci,
Danny odpovídá, Ïe nemá na hrdinství
nervy. Ale daleko nejvíc mû zaujala
poslední vûta filmu, po tom, kdy Dannyho
voiceover fiíká: „Snad to byl opravdu Andûl
stráÏn˘, kdo mû zachránil pfied osudem
tûch v‰ech, co jsem je znal. Ale na
Geraldinku jsem nikdy nezapomnûl. Na
nikoho a na nic jsem nikdy nezapomnûl.“
A NIKDY JSEM SI NEODPUSTIL, ÎE

JSEM TO P¤EÎIL
JestliÏe první dvû poznámky

·kvoreckému slouÏí ke cti - mohl se vylíãit
(jeho reputace i mistrovství slova jsou
takové, Ïe by nikoho nenapadlo, aby jeho
verzi zpochybnûl) jako hrdina, poslední
vûta ho zafiazuje mezi mravní hrdiny
ohyzdného ãasu. Mezi ty, ktefií se ztotoÏnili
s osudem v‰ech sv˘ch spoluobyvatelÛ na
této zemi a ktefií pfiijímají skoro se studem
v˘sady, kter˘mi je Ïivot pohostil.

Josef âermák
***

Another Successful Year
for the Diplomatic

Spouses Association
(DSA) Christmas Bazaar!

This popular event, which is now in its
13th year, was held in December, 2010
at the Prague Hilton hotel and welcomed
over 8 thousand visitors. The 2010 bazaar
raised a grand total of just over 3 million
Czech Crowns! The funds go directly to
applicants from among 18 different Czech
charitable organizations, chosen by DSA
representatives who conduct visits to
ensure funds are used appropriately. The
money raised helps care for children,
women, and the elderly as well those
who are physically and mentally
challenged.
The DIPLOMATIC SPOUSES

ASSOCIATION PRAGUE (DSA)
organizes the Bazaar with over 50
countries participating. Each country has
a representative table and fundraising is
done by selling products typical to the
region including food, wine, arts and crafts
and Bazaar tickets.  Our Canadian table
had great success in selling Maple Syrup,
Sockeye Salmon, Ice wine, Native prints
and of course Hockey paraphernalia to
name a few. It is also a medium to promote
“CANADA” in a country that is very pro
Canadian.
Everybody on the volunteer committee

worked extremely hard behind the scenes
in order for the Canadian table to be the
huge hit that is was! It was a fantastic
year for the Canadians and we should be
proud of our results. After tallying ticket
sales, sponsor donations, silent auction
proceeds and table sales the Canadian
table team contributed 102,166,-CZK!!!!
Many, many thanks to all our sponsors/

donors, tireless volunteers, Canadian
Residence and Embassy employees and
to our special friends in Canada.
Every year we are looking for sponsors,

and especially donors who would be
willing to donate products at cost or for
free or even services which we could sell
at our Canadian table. It is a chance to
promote your products, Canada and to
aid various charities who help many less
fortunate persons. Should you want to
make a difference or wish more
information please contact
marie@manzac.org.

Marie Manzac
Member of the “Canadian table”

organization team
***
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Neobnovuji pfiedplatné
Hope, 9. ledna 2011

VáÏen˘ pane redaktore,
Nepí‰i rád tento dopis a ãiním tak aÏ po dlouhé úvaze.
Dospûl jsem k rozhodnutí neobnovit odbûr Satellite l-
4l6. Velmi se mne dotklo to, Ïe jste neuznal za vhodné
otisknout mÛj pfiíspûvek, t˘kající se pfiípadu skupiny
bratrÛ Ma‰ínÛ. MoÏná fieknete - “…hle, uraÏená
je‰itnost...”
Nikoliv.
MoÏná také fieknete, Ïe mÛj pfiíspûvek nesplÀoval

vámi stanovená kriteria, t˘kající se kvality, gramatiky
atd. Av‰ak m˘m cílem nebylo stvofiit nûjaké skvûlé
románové dílo.
Byl jsem veden jedinou my‰lenkou - pfiipomenout

Vám i ãtenáfiÛm mlad‰ím, ktefií nikdy nepoznali podmínky
Ïivota za komunistické diktatury a skuteãné okolnosti
akcí skupiny bratfií Ma‰inÛ. Pokládal jsem za svoji
povinnost sejmout ze skupiny bratfií Ma‰ínÛ povûst, Ïe
to byla skupina dobrodruhÛ ne‰títící se ani vraÏdy
nevinn˘ch lidí, jak tvrdí jejich kritici. Jsem roãník nar.
1929 - pamûtník událostí v dobû, kdy komunisté pod
rou‰kou budování spravedliv˘ch, záfin˘ch zítfikÛ pro
v‰echny nastolili nelítostnou diktaturu tzv. proletariátu
a kdy Klement Gottwald sebevûdomû vyhlásil na‰im
národÛm tfiídní boj, v prvé fiadû odstranûní kapitalistÛ a
burÏoazie. Ve skuteãnosti byli jsme svûdky toho, kterak
se komunistická smetánka stala novou aristokracií,
lidmi tehdy zvanou rudou burÏoazií.
Jako pfiím˘ svûdek mám jistû oprávnûní pfiipomenout

padesátá léta v tehdej‰ím âeskoslovensku v dobû
komunistické diktatury. V té dobû nalezli se jednotlivci
i skupiny, mezi nimi skupina bratfií Ma‰ínÛ, ktefií pfiijali
Gottwaldovu sebevûdomou v˘zvu k onomu “tfiídnímu
boji” vedenému ze strany komunistÛ zbûsil˘m
zpÛsobem.
Pane redaktore, ve Va‰ich novinách “Satellite 1-416”

pfieãetl jsem si mnohé názory, vãetnû Va‰ich,
odsuzujících tak ãi onak konání skupiny bratfií Ma‰ínÛ.
Mnû nebyla dána moÏnost fiíci mÛj názor, vyvûrající z
poznan˘ch a ovûfien˘ch skuteãností. Mluví-li se o zabití
(vraÏdû) dvou nevinn˘ch lidí Ma‰ínovou skupinou právû
v dobû onoho tfiídního boje komunistickou stranou v
ãele s Klementem Gottwaldem vyhlá‰eného, jest
povinností vzíti v úvahu následující prokazatelnou
skuteãnost: po násilném uchvácení politické i vojenské
moci v únoru 1948 komunistick˘m reÏimem ve‰keré
zbranû byly odebrané  i tûm, ktefií v dobû druhé svûtové
války bojovali na stranû spojencÛ v útvarech
zahraniãních armád a letectva i v partyzánsk˘ch
oddílech, s v˘hrÛÏkou nejtvrd‰ích trestÛ pfii nesplnûní
odzbrojovacího rozkazu a zákona.
Jenom ti, ktefií byli potom následovnû vyzbrojeni, byli

komunistick˘m reÏimem mnohokráte dÛkladnû
provûfieni a jejich vûrnost a oddanost komunistickému
reÏimu prokázána. Jin˘mi slovy - ti dva nevinní lidé -
komunistick˘m reÏimem provûfiení a jménem
komunistického reÏimu vyzbrojení - ve jménu
bezohledného komunistického reÏimu také padli.
Toto nefiíkám rád, jsem mírumilovn˘ ãlovûk. Ale jsem

vÏdy poboufien, sly‰ím-li ve spojitosti s akcemi skupiny
bratfií Ma‰ínÛ o vraÏdách dvou nevinn˘ch lidí; av‰ak
nikdo se nezab˘vá skuteãností, Ïe právû bûhem onoho
tfiídního boje - na “druhé stranû barikády” doslova
padaly hlavy skuteãnû nevinn˘ch lidí, ãasto hrdinÛ
obou svûtov˘ch válek, ktefií se zaslouÏili o vznik nebo
obnovení samostatné âeskoslovenské republiky.
Mnoho set jich bylo umuãeno nebo popraveno a dal‰ím
200 000 obãanÛm - zdÛrazÀuji - skuteãnû nevinn˘m
byly zniãeny Ïivoty (zákazy studií, ztrátami majetkÛ a
zamûstnání, vyhnáním z domovÛ, zniãením zdraví v
uranov˘ch dolech nebo protiprávním vûznûním v
kriminálech. Proã v‰ichni kritici skupiny bratfií Ma‰ínÛ o
tom mlãí???
Já jsem bohuÏel nedostal pfiíleÏitost k vyslovení sv˘ch

pravdiv˘ch pfiipomínek k pfiípadu skupiny bratfií Ma‰ínÛ
v Satellite l-4l6. V pfií‰tím ãísle Va‰ich novin jste totiÏ
udûlal definitivní teãku také za zab˘váním se jejich
pfiípadem. AniÏ bych pouÏil hrub˘ch, nepravdiv˘ch
nebo nespravedliv˘ch slov, dûlám nyní totéÏ: dûlám
teãku za odbûrem Va‰ich novin. V podstatû mnû to
mrzí. Va‰e noviny jsem ãetl rád pro mnohé dobré a
zajímavé ãlánky. Jistû jste pochopil, Ïe to byla má

jediná moÏná a slu‰ná obrana. S mnoha upfiímn˘mi
pozdravy (No bitter feelings ...)

Rudolf Ma‰tal˘fi, Hope, B.C.
***

VáÏen˘ pane Ma‰tal˘fii,
Dûkuji Vám za Vá‰ dopis. I mne mrzí, Ïe jste se rozhodl k

tomuto kroku, protoÏe nás spojuje mnoho spoleãného. V ãlánku
Josefa âermáka se nepopíraly skuteãnosti, které popisujete, ale
‰lo o to, jestli mají dostat ãlenové této skupiny státní
vyznamenání.

Satellite 1-416 jsou noviny, které nejsou nik˘m dotované,
mají tudíÏ omezen˘ rozsah a proto se nemÛÏeme neomezenû
zab˘vat pfiípadem bratfií Ma‰ínÛ. Poprvé jsme se tímto pfiípadem
zab˘vali v roce 2004 a v ãísle 21 ze 4. listopadu na stranû 11
jsme pfiinesli Vá‰ podrobn˘ celostránkov˘ (mimo reklamu)
rozbor.

To sám ve svém dopise z 20. záfií 2010 zmiÀujete. Teãku za
diskusí jsem udûlal aÏ 23. záfií 2010, takÏe bych mohl vzít v
úvahu, Ïe dopis ‰el nûjakou dobu po‰tou. JenÏe vy jste ho
odeslal aÏ 18. fiíjna 2010. V té dobû jsem nebyl v Kanadû a tak
ke mnû dorazil nûkdy v listopadu 2010. V prosinci jsem zde
rovnûÏ nebyl. A k vyfiizování po‰ty z té doby se dostávám aÏ
nyní. To na vysvûtlenou.

V diskusi o bratrech Ma‰ínech jsem postupoval podle bûÏn˘ch
pravidel Ïurnalistiky. V jednom ãísle jsem otiskl ãlánek Josefa
âermáka, v následujícím ãísle jsem otiskl v‰echny reakce,
které jsem mûl k dispozici. Nemohu za to, Ïe v‰ichni souhlasili
s Josefem âermákem. Mne samotného to pfiekvapilo. Teprve
potom se znaãn˘m zpoÏdûním se objevily na internetu reakce,
které s Josefem âermákem nesouhlasily. Na to jsem upozornil
ve svém shrnutí v Satellitu 23. záfií 2010.

V minulosti jsem se nevyh˘bal rÛzn˘m názorÛm, s kter˘mi
nesouhlasím. V˘jimkou je, kdyÏ jedna národnostní, rasová ãi
náboÏenská skupina útoãí proti jiné. Nejedná se o politickou
korektností, ale o obyãejnou lidskou slu‰nost. To v‰ak nebyl
Vá‰ pfiípad.

Vá‰ podrobn˘ rozbor je stále na internetu: http://
www.zpravy.org/1/2004/21/Masinove.html; A i tento Vá‰ dopis
bude na internetu s Va‰ím pÛvodním dopisem z 20. záfií (18.
fiíjna) 2010.

S pozdravem
Ale‰ Bfiezina

***

Hlupáci a leviãáci
chechtají se na‰í práci

V pátek 14. ledna 2011 je devûtaãtyfiicet státÛ USA,
kromû Floridy, pokryt˘ch snûhem. I Havaj je poprá‰ená
snûhem, Atlanta má pát˘ den po sobû uzavfiené ‰koly
kvÛli snûhu, náledí a zimû. Smíchejme tyto dne‰ní
zprávy s panikou globálního oteplování a vznikne panika
v du‰ích lidí, Ïe cosi je hromsky v nepofiádku; ãi pofiádku,
jak˘m nás média krmí.
Nemám k povûtrnosti valn˘ respekt. Jako kluci jsme
stanovali ve snûhu v Beskydách a Jeseníkách - ne den
ãi dva, ale celé vánoãní prázdniny a nikdo z nás
neonemocnûl a povaÏovali jsme to za dobrodruÏství.
Média hovofií o ‰kodách zpÛsoben˘ch poãasím. Vsadím
se, Ïe kdyby poãasí bylo pfiedpovídatelné, Ïe by uÏ
dávno vzaly poãasí do rukou korporace a prodávaly
pravdivé zprávy o v˘hledu poãasí na pfií‰tí den ãi t˘den.
Ale to nejde a nemÛÏe b˘t provedeno, a tak poãasí i
klima zÛstávají státní podnik s trapn˘mi hospodáfisk˘mi
v˘sledky; holt meteorologie je stejnû pochybn˘ státní
podnik jako je státní po‰ta, která dodává stále ménû
zásilek za stále vy‰‰í poplatek. A podle stejného vzorce
nám poãasí pÛsobí vût‰í rozpaky za více penûz z daní.
Za kaÏd˘m státním podnikem stojí levicová skupina,
kter˘ propaguje, Ïe za daÀové peníze se dá nûco
udûlat lépe neÏ za peníze soukrom˘ch investorÛ a
podnikatelÛ. V zjednodu‰ené podobû je leviãáctví kaÏdé
spoléhání na stát jako dozorce a manaÏera, je
rozeznatelné nevidomostí na ‰piãku nosu. Porodní
bábou leviãáctví byl chlap Karel Marx, kter˘ nenapsal
ve svém rozsáhlém psaní ani jednu vûtu o tom, co bude
pak po tfiídní revoluci. Ani slovo, paneãku, Marx nenapsal
o tom, co bude, aÏ se hospodáfiství vyrve z rukou
imperialistÛ a kapitalistÛ.
A Marxovi propagátofii, ktefií roz‰ífiili marxismus o
leninismus, zpÛsobili nejvût‰í hospodáfiskou kalamitu
dvacátého století a nejvût‰í hfibitov zmarnûn˘ch lidí,
ktefií leviãákÛm odporovali nebo i posluhovali. Nûkomu
smutno, jinému k smíchu, jak leviãáci, ktefií si nevidí na
‰piãku nosu dovedou tahat za nos masivní mnoÏství
lidí; v mé rodné zemí vût‰í polovinu.

Nikdy jsem nesly‰el, Ïe státní meteorologick˘ podnik
by byl prohlá‰en vinn˘m za ‰patnou pfiedpovûì poãasí
a rozpu‰tûn jako organizace kazisvûtÛ; nejsem tak
naivní, abych nevûdûl, Ïe pfiedpovídání poãasí je sázka
do loterie. Na profesionální meteorology nikdo neplivá,
i kdyÏ vadná pfiedpovûì poãasí stojí miliardy penûz a
mnoho ÏivotÛ, jak vidíme v tûchto dnech v Austrálii. Stát
své absurdní státní podniky nezavírá, ale pfiidá do nich
peníze ze státní pokladny, která se jeví bezedná tûm,
co vládnou.
Cokoli jako státní podnik, kromû obrany státu a provádûní
války, je fiasko.
A pfiece je víra znaãné ãásti populace ve státní
hospodafiení veliká a bude pokraãovat aÏ do státního
bankrotu; a jak takov˘ státní bankrot vypadá se staãí
dnes podívat do ¤ecka, Irska, ·panûlska, anebo jít 30
let zpátky a zkoumat, jak ‰el do bankrotu Nov˘ Zéland
sakum pakum. Ale nechci teì fie‰it globální ãi celostátní
hospodáfiství.
Navrhuji jen zavfiít tu státní meteorologii, a klimatologii
jak by smet, a kdyÏ nûkdo chce vûdût, jaké bude poãasí
zítra, pfií‰tí t˘den, aÈ za tuto zprávu zaplatí jako platím
za noviny.
Klidnû se vsadím, Ïe za pfiedpovûì poãasí nikdo platit
nebude, protoÏe na správnost takového pfiedpovídání
nikdo nevûfií.
Mimochodem v Sudbury, kde máme mít v pÛli ledna pár
metrÛ snûhu sesedlého na promrzlé zemi, máme snûhu
jen asi 20 cm a sluníãko svítí a mrzne. Ten nedostatek
snûhu nepfiedpovídal nikdo.

RosÈa Firla
 ***

Mil˘ RosÈo,
nemyslím si, Ïe meteorologie je leviãáck˘ vynález. Profesor
Hejdánek pfii své jedné pfiedná‰ce uvedl jako pfiíklad
nepfiedmûtného my‰lení otázku manÏela manÏelce: „Kolik je
venku stupÀÛ?“ A ona mu odpoví naprosto nelogicky: „Jen si
ten kabát vem!“
Tím chci fiíci, Ïe pfiestoÏe jsme v mládí spali na snûhu. Hráli pfii
mínus pûti fotbal i v tren˘rkách a pfied ãasem jsem vidûl v
Torontu v dvacetistupÀovém mrazu, muÏe s plnovousem, v
krátk˘ch kalhotách na motorce, pfiesto jsem takov˘ hlupák, Ïe
mám televizní kanál s poãasím nastaven˘ jako hlavní a podle
nûj se fiídím. Teplotu, kterou ukazuje, je velice podobná teplotû
na mém digitálním teplomûru. Spí‰ mám pocit, Ïe je v˘jimkou,
kdyÏ se pfiedpovûì na nejbliÏ‰ích dvanáct hodin nesplní. S
t˘denní pfiedpovûdí je to hor‰í a s dlouhodob˘mi pfiedpovûìmi
je‰tû hor‰í, ale ne zas tak ‰patné.
Do jaké míry jsou anomálie v poãasí zpÛsobované globálním
oteplováním je otázkou. Opût si nemyslím, Ïe by to byl v˘mysl
leviãákÛ. Ale chce‰-li do toho vnést politiku, tak má‰ asi
pravdu, Ïe „pravice“ vãetnû Václava Klause jeãí, Ïe ekologie
omezuje hospodáfisk˘ rÛst. A tak úmyslnû dávají do klíãov˘ch
pozic hlupáky, ktefií ekologii nerozumí a dokonce jsou na to
hrdí, Ïe ji nerozumí. V tom jsou mnohem bliÏ‰í komunistÛm,
ktefií pfies varování otoãili v SSSR fieky, takÏe vyschly pfiírodní
nádrÏe s vodou a do‰lo k nepopirateln˘m ekologick˘m
katastrofám. Jen vzpomeÀme, jak komunismu ka‰lal právû na
Ïivotní prostfiedí a kolik se toho zmûnilo k lep‰ímu pro pfiíchodu
demokracie.
Na rozdíl od Tebe si myslím, Ïe nejvût‰ím státním fiaskem je
právû obrana státu a provádûní války. Do zbrojních zakázek se
nacpe na celém svûtû neuvûfiitelnû penûz a jak mÛÏeme vidût je
v nich nejvût‰í korupce. Na rozdíl od Tebe jsou vûci, pfii kter˘ch
jsem rád Ïe je dûlá stát. Nejen poãasí. Napfiíklad zdravotní
poji‰tûní zde v Ontariu je mnohem lep‰í neÏ „soukromé poji‰tûní“
v âechách (viz odchody lékafiÛ). Kdy mezi stát vstoupí je‰tû
jeden byrokratick˘ meziãlánek - soukromá poji‰Èovna. âSA
byly lep‰í jako státní firma, která létala ãtyfiikrát t˘dnû do
Toronta neÏ jako soukromá „Tvrdíkova“ agentura.
A co televize? Srovnejme jednu z nejlep‰ích televizních stanic
na svûtû âT2 s rÛzn˘mi soukrom˘mi stanicemi jako brakové
Prima ãi Nova. I kvalita sportovních pfienosÛ na âT2 ãi âT4 je
nesrovnatelnû vy‰‰í neÏ na Novû ãi Novû Sport. Nemluvû o
tom, Ïe skuteãnû dnes nejlep‰ím televizním kanálem je zde v
Ontariu TVO.
Zmínil jsi se o ¤ecku, Irsku a ·panûlsku. Podle encyklopedie
se v ¤ecku pravicové a levicové vlády od 70. let stfiídají. V Irsku
a ·panûlsku jsou men‰inové ãi koaliãní vlády. Podle mého
názoru, ekonomická krize souvisí s pfiijetím eura. Navíc krize
probíhala v minul˘ch letech na celém svûtû, snad jedinou
v˘jimkou je âína a to není zrovna pravicová zemû a Ïe bych
chtûl v tomto systému Ïít, to fiíci skuteãnû nemohu.
TakÏe si myslím, Ïe bychom od termínÛ „levice“ a „pravice“
mûli do budoucna upustit.

Ale‰ Bfiezina
***
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Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

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

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Vzpomínka na A. Kubálka
K úmrtí Antonína Kubálka jsme dostali celou
fiadu e-mailÛ. Za v‰echny vybíráme e-mail
Jarmily Pohlové, která v minulosti pasala o
Kubálkov˘ch klavírních kursech.
Po krátké, ale tûÏké nemoci se navÏdy
uzavfiela Ïivotní pouÈ jednoho z
nejv˘znamnûj‰ích pianistÛ 20. století Antonína
Kubálka.
Kdo by si pomyslel, Ïe se jeho srdce zastaví

právû v Praze, srdci Evropy a hlavním mûstû
jeho rodné zemû. Kanadsk˘ státní obãan se
do staré vlasti „pfiestûhoval“ spoleãnû s
manÏelkou Patricií, aby jejich talentovaná
patnáctiletá dcera mohla nastoupit studium
Hudební fakulty Akademie múzick˘ch umûní
v Praze. Osud tomu chtûl, aby ve své rodné
zemi také skonal.
Rodák z dnes neexistujících Libkovic u

Duchcova, jemuÏ stfiepina z náhodnû
nalezeného granátu váÏnû poranila zrak, se
s hudbou setkal na klá‰terní ‰kole a to aÏ v
jedenácti letech! Jeho zrakov˘ handicap
vyváÏilo nesmírné nadání a takfika zázraãná
pamûÈ, které ho po ‰esti letech studia hry na
klavír vynesly na koncertní pódium, na nûmÏ
v jeho podání zaznûlo dílo Vítûzslava Nováka.
Tento skladatel zÛstal spolu s Leo‰em
Janáãkem, a zejména Josefem Sukem,
umûlcovou celoÏivotní láskou.
Po absolutoriu praÏské konzervatofie se stal

posluchaãem Akademie múzick˘ch umûní ve
tfiídû slavného ãeského klavíristy Franti‰ka
Maxiána. Tehdy jiÏ vystupoval po celé zemi i
v˘chodním bloku a zúãastnil se také
Mezinárodní soutûÏe George Enesca v
Bukure‰ti. Jako jedin˘ âech se probojoval
do finále, kde byl ocenûn ãestn˘m diplomem.
Akademii bohuÏel neukonãil, protoÏe byl
vyhozen, neb odmítal nav‰tûvovat hodiny
politické ekonomie. Pfiesto byl v roce 1961
jmenován profesorem na praÏské
konzervatofii a zároveÀ úspû‰nû pokraãoval v
koncertní ãinnosti.
Jako jeden z mála umûlcÛ byl schopen pro

kaÏdé vystoupení nabídnout jin˘ repertoár a
tímto pravidlem se fiídil bezmála deset let.
KdyÏ pfii‰la nabídka od Supraphonu ke

spolupráci, povaÏoval Antonín Kubálek za
svou morální ãest prezentovat pfiedev‰ím
skladby sv˘ch souãasníkÛ. Na vy‰lém albu,
vûnovaném souãasné ãeské klavírní tvorbû,
se podílel spolu s dal‰ími v˘znamn˘mi
osobnostmi - Viktorií ·vihlíkovou a Ivanem
Moravcem.
V˘znamn˘m pfiedûlem v jeho Ïivotû byl rok

1968, kdy se rozhodl pro emigraci. S
odvoláním na rozhovor, kter˘ poskytl Ditû
Hradecké (Lidové noviny 22. 5. 2002), nebylo
jeho rozhodnutí k opu‰tûní vlasti motivováno
vpádem rusk˘ch vojsk. Cítil v‰ak, Ïe se zde
nemÛÏe prosadit a navíc mu jeho tehdej‰í
manÏelka dala ultimátum: „Buì pÛjde‰ se
mnou, nebo jdu sama“.
A tak se bez jakékoliv znalosti cizího jazyka

ocitl daleko od domova. Najednou pocítil touhu
se vrátit, ale jak, kdyÏ nemûl uÏ Ïádné peníze.
A navíc mu chybûlo to podstatné, ãím by si
mohl prostfiedky na dal‰í Ïivot vydûlat - klavír.
Na‰tûstí mu pomohl legendární ‰éf âeské

filharmonie Karel Anãerl. Díky jeho pfiímluvû
Kubálek mohl pofiídit první rozhlasové
nahrávky, koncertnû vystupovat a znovu
vybudovat svou kariéru. Debutoval ve slavné
Town Hall v  roce 1970, kde se pfiedstavil
coby sólov˘ pianista. V následujících letech
spolupracoval s Kanadskou rozhlasovou
spoleãností (CBC) a jako sólista s
Torontsk˘m symfonick˘m orchestrem.
Jeho nekompromisní pfiístup k interpretaci,

podloÏen˘ pfiesvûdãiv˘m hudebním cítûním a
vfiel˘m lyrismem, stejnû jako prosazování
skladeb málo znám˘ch a také nov˘ch dûl
ãesk˘ch i kanadsk˘ch autorÛ, udûlal dojem
na svérázného kanadského klavíristu Glenna
Goulda, kter˘ si Kubálka velmi povaÏoval.
(Nezfiídka mu volával v noci, aby za ním
okamÏitû pfiijel a poslechl si jeho novou
nahrávku, jeho názor pro nûho zfiejmû hodnû
znamenal). Glenn Gould ho v jeho nelehk˘ch
zaãátcích podpofiil také finanãnû a dokonce s
ním spolupracoval na nahrávce Korngoldovy

klavírní sonáty, a to poprvé a naposled v
netradiãní roli producenta.
Díky sv˘m prvním deskám, které nahrával

pro spoleãnosti Citadel, Genesis, Golden
Crest, Melbourne, Island Records, CBC aj. si
Kubálek získal mezinárodní vûhlas a brzy
zaãal b˘t povaÏován za jednoho z pfiedních
severoamerick˘ch pianistÛ. Proslavil se
pfiedev‰ím jako citliv˘, poetick˘ klavírista, kter˘
se nikdy nenechal svést k povrchním pózám
virtuózÛ, ale vÏdy mûl na mysli skuteãné
hudební hodnoty.
V devadesát˘ch letech se Kubálek triumfálnû

vrátil do vlasti. BohuÏel vÏdy jen na krátk˘
ãas, neboÈ se zatím v Kanadû natrvalo usadil.
Jeho druhou Ïenou se stala profesorka
anglické literatury a absolventka královské
konzervatofie v Torontu Patricia Wotherspoon.
Z druhého manÏelství se narodila dcera
Karolína, která pokraãuje ve ‰lépûjích svého
otce.
Koncertní vystoupení Antonína Kubálka v

âechách, se vyznaãovala pfiedev‰ím
propagací ãeské hudby. V programech jeho
recitálÛ, ale najdeme také díla dal‰ích
skladatelÛ. Napfiíklad jeho oblíbeného
Brahmse, za jehoÏ interpretaci si získal
bezv˘hradn˘ obdiv publika a odborné kritiky.
Vystupoval v Praze, v Mostu, v Duchcovû, v
Teplicích, v âeském Krumlovû, v Bystfiici pod
Host˘nem, ale také v  Jeseníku, Karlovû
Studánce, v Priessnitzov˘ch léãebn˘ch
lázních, ve Zlat˘ch Horách a na Poutním
místû Panny Marie Pomocné. V roce 1994 byl
ãlenem poroty na Smetanovû soutûÏi v Hradci
Králové.
Ale opravdového zadostiuãinûní se doãkal

aÏ v roce 2002, kdy vystoupil v Rudolfinu v
rámci festivalu PraÏské jaro. Za v˘kon na
tomto recitálu, ale pfiedev‰ím za celoÏivotní
pfiínos ãeské hudbû a její obûtavé propagaci
v zahraniãí mu byla na podzim roku 2002
udûlena Cena âeské hudební rady. Kubálek
totiÏ dokázal v Americe prosadit nejen díla
Janáãka, Smetany, ãi Dvofiáka, ale i ménû
známé skladatele ãeského klasicismu, jako
Dusíka, Mysliveãka, Vofií‰ka atd.  Následoval
tak pfiíkladu Rudolfa Firku‰ného. ¤íkal, Ïe
nemá ambice taková díla popularizovat, ale
spí‰e dát milovníkÛm hudby pfiíleÏitost si
poslechnout a zároveÀ uvûdomit, Ïe neexistují
pouze Chopinovy Polonézy nebo Lisztovy
Uherské rapsodie. S jeho názorem, Ïe âeské
tance Bedfiicha Smetany jsou na stejné úrovni
jak svou virtuozitou, tak melodickou a
harmonickou stránkou a pfiedev‰ím
muzikalitou, nelze neÏ souhlasit. Pfiirovnal je
k mistrovsky vybrou‰en˘m drahokamÛm,
bereme-li v úvahu, za jak˘ch okolností byly
vytvofieny.
Po pádu Ïelezné opony byla pro Kubálka

kaÏdá náv‰tûva âeské republiky velk˘m
svátkem, ale pfiedev‰ím zdrojem inspirace.
Tvrdil, Ïe kdyby nemûl tak silné pouto k rodné
zemi, k Praze a pfiedev‰ím k mnoha kolegÛm
a kdyby nebyla pfiátelství, která trvají od
‰kolních let, nemûl by mnoho dÛvodÛ se rok,
co rok do své rodné vlasti vracet.
Antonín Kubálek pÛsobil jako profesor na

Královské konzervatofii v Torontu, Glenn
Gould Music School, a University of Toronto.
Byl také prezidentem Fred Gaviller Memorial
Fund a ãlenem Kapralova Society. Jeho témûfi
dvû desítky CD, které od roku 1988 nahrával
pro spoleãnost DORIAN, získaly fiadu ocenûní
v ãasopisech Fanfare, American Record
Guide, CD Review, Gramophone Magazíne
aj. Vynikají mezi nimi ãeská díla (Smetanovy
âeské tance, Janáãek, Dvofiák, Suk, Novák,
MartinÛ a dal‰í), skladby Schumanna a
Brahmse i komorní nahrávky (Dvofiákovy
klavírní kvintety spolu s Lafayette String
Quartett, kompletní houslové dílo A. Dvofiáka
a houslové sonáty Edvarda Griega s Ivanem
Îenat˘m ãi písnû Schumanna a Brahmse s
barytonistou Victorem Braunem). Dvakrát,
za nahrávky Smetany a Brahmse, byl
nominován na nejvy‰‰í ocenûní - Juno Award.
âest jeho památce!
(V ãlánku mj. citován Opus Musicum 1/2003

a rozhovor D. Hradecké z 22.5.2002)
Jarmila Pohlová

***
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STEM: Ha‰ek dohání Sobotku,

Neãas se propadl
Praha-právo/Luká‰ Bek-Korupãní kauza na ministerstvu
Ïivotního prostfiedí, hádky v koalici i protesty lékafiÛ se nejspí‰
podepsaly na popularitû premiéra a pfiedsedy ODS Petra
Neãase.
Zatímco je‰tû v listopadu jej kladnû hodnotil témûfi kaÏd˘
druh˘ (49 %), v lednu se jeho obliba propadla o osm bodÛ na
41 procent. Uvádí to vãera zvefiejnûné ‰etfiení agentury
STEM, podle nûhoÏ se Neãas ocitl na sedmé pfiíãce z 27
hodnocen˘ch politikÛ. Kromû aféry, po níÏ musel na
ministerstvu Ïivotního prostfiedí skonãit místopfiedseda ODS
Pavel Drobil, se na Neãasovû oblibû nejspí‰ negativnû projevila
celková situace v âesku. V dobû prÛzkumu, kter˘ se uskuteãnil
od 3. do 10. ledna, jiÏ probíhaly protesty lékafiÛ hrozících
odchodem do ciziny a také Neãasovy spory s ministrem vnitra
a pfiedsedou VV Radkem Johnem o policejního prezidenta.
„Porovnání s listopadov˘m v˘zkumem naznaãuje, Ïe ztráta
Petra Neãase byla zpÛsobena jeho poklesem u stoupencÛ
v‰ech koaliãních stran, ale zejména Vûcí vefiejn˘ch,“ uvedli
autofii .
Na prvním místû se i v lednu udrÏel ‰éf âSSD Bohuslav
Sobotka (56 %). Na paty mu v‰ak ‰lape jeho rival v boji o
pfiedsednick˘ post na bfieznovém sjezdu Michal Ha‰ek (52
%).
Tfietí místo patfií ministru spravedlnosti a místopfiedsedovi
ODS Jifiímu Pospí‰ilovi se 48 procenty (-2 %).
Celkovû si pohor‰ili zejména obãan‰tí demokraté a politici
TOP 09. Ze soc. dem. se nejvíce propadl její místopfiedseda
Zdenûk ·kromach.
Zlep‰ení STEM zaznamenal u Vûcí vefiejn˘ch. Mírnû si polep‰il
jejich ‰éf a ministr vnitra Radek John (+2 %), jemuÏ se po
pfiedchozím pádu podpora stabilizovala. V˘raznûj‰í rÛst
agentura zaznamenala u místopfiedsedkynû Snûmovny a
véãek Katefiiny Klasnové (+4 %) a pfiedsedkynû véãkafiského
klubu Krist˘ny Koãí (+5).
Prudce opadla popularita ministra práce a sociálních vûcí
Jaromíra Drábka (TOP 09), kter˘ se ãtvrtinovou podporou (25
%) ztratil sedm bodÛ. Poslední skonãil Drobil se 14 procenty.
Ztratil cel˘ch devût bodÛ.

***

Vedení âSSD pro Dienstbiera
Kladno-právo/jov-Pfiedsednictvo âSSD vãera jednomyslnû
doporuãilo kandidaturu praÏského zastupitele Jifiího
Dienstbiera v bfieznov˘ch volbách do Senátu na Kladensku.
O nominaci rozhodne ve ãtvrtek stfiedoãeská âSSD.
Dienstbier, kter˘ odmítl podpofiit koalici ODS a soc. dem. v
Praze, by podle ‰éfa âSSD Bohuslava Sobotky mohl b˘t
klíãov˘m kandidátem se silnou morální integritou, neboÈ
ztûlesÀuje hodnoty soc. dem. „Rozhodl jsem se pfiijmout
kandidaturu v pfiípadû, Ïe získám dÛvûru KVV,“ fiekl Dienstbier.
Vedení soc. dem. schválilo ‰ir‰í okruh jmen (první námûstek
kladenského primátora Zdenûk Syblík, ‰éfka kladenské
nemocnice Katefiina Pancová nebo fieditel stfiedoãeské
záchranné sluÏby Martin Houdek), Dienstbier je ale favoritem.
V barvách ODS jde primátor Kladna Dan Jiránek, za TOP 09
starosta Kmetinûvsi Ludûk Kvapil, za sdruÏení Lep‰í Kladno
stomatolog Karel Protiva. Komunisté zvaÏují starostu Drnku
ZdeÀka Levého. Kandidaturu ohlásil i b˘val˘ majitel Poldi
Vladimír Stehlík.

***

Neãas: Zdravotnictví
uÏ nesmí b˘t ãernou dírou

Zlín-právo (per, jr)-âeské zdravotnictví musí pfiestat b˘t ãernou
dírou, do které se donekoneãna lijí vefiejné prostfiedky bez
toho, aby byly vÏdy efektivnû ãerpány.
Premiér Petr Neãas (ODS) to fiekl v pátek po jednání s
ministrem zdravotnictví Leo‰em Hegrem (TOP 09) a jeho
námûstky.
„Proto, aby se tak stalo, jsou klíãové reformní kroky. ¤ekli
jsme si pfiedstavu o legislativních zmûnách a myslím si, Ïe se
nám podafií reformu zdravotnictví dostat do tempa, které
umoÏní letos pfiedloÏit a schválit klíãové zákony,“ fiekl premiér
Neãas.
Premiér ale neodpovûdûl na dotaz, jaké kroky se chystají k
fie‰ení aktuální situace ve zdravotnictví, kdy z nemocnic chce
odejít 3800 ze 16 000 lékafiÛ, coÏ by vedlo ke zhroucení péãe.
Jen dodal, Ïe se pfiipravují opatfiení a nûkterá budou pfiedloÏena
vládû, protoÏe vyÏadují její rozhodnutí.
Ministr zdravotnictví Heger k finanãním poÏadavkÛm lékafiÛ

fiekl: „Nadále trvá na‰e jasné stanovisko, Ïe otevfienému
vydírání nelze ustupovat.“ Ministr slíbil urychlení reforem, aby
se zrychlil pfiíliv penûz na platy. Zopakoval v‰ak, Ïe lékafii
nemohou od bfiezna poãítat s tím, Ïe se jim zv˘‰í pfiíjmy,
„natoÏpak v fiádu desítek procent“.
Svaz pacientÛ, Asociace ãesk˘ch a moravsk˘ch nemocnic,
LOK a odborov˘ svaz zdravotnictví v pátek vydaly v˘zvu
politikÛm. V ní mimo jiné pí‰í:
„Situace je tak váÏná, Ïe nûkde nebude moÏné zajistit ani
akutní péãi a v fiadû regionÛ mÛÏe dojít k pfiímému ohroÏení
zdraví a ÏivotÛ nemocn˘ch.“ Vyzvaly politiky, aby urychlenû
jednali.
Po jednání ministra zdravotnictví s premiérem Neãasem
nevidí lékafii na Zlínsku v situaci Ïádn˘ posun.
„Z toho, co mám z médií k dispozici, vypl˘vá jediné, a to, Ïe
vláda hodlá situaci zablokovat a lékafiÛm nepfiidá. Îe vyvolá
krizi ve zdravotnictví. Je z toho zfiejmá snaha zredukovat
zdravotnická zafiízení a tím u‰etfiit finance v poji‰tûní,“ fiekl
Právu ‰éf okresního sdruÏení âLK ve Zlínû Lubomír Neãas.
Potvrdil, Ïe do páteãního odpoledne Ïádn˘ z lékafiÛ, ktefií
podali v˘povûdi ve ãtyfiech nemocnicích Zlínského kraje, ji
nestáhl. Planá tak byla i snaha hejtmana Stanislava Mi‰áka,
kter˘ se na lékafie ve v˘povûdi obrátil v dopise dokonce i s
prosbou, aby neodcházeli.

***
23.1.2011

Nápad spojit prezidentské volby
se senátními narazil

Praha-právo (jov, luk)-Bude se v âesku volit hlava státu
obdobnû jako ve Spojen˘ch státech, kde vedle sebe dva
mûsíce existují dva prezidenti - jeden zvolen˘ a ãekající na
inauguraci a druh˘ fakticky vládnoucí, ale uÏ dosluhující? U
vût‰iny stran tento nápad zatím naráÏí.
S návrhem pfii‰el kandidát na ‰éfa soc. dem. hejtman Michal
Ha‰ek. Podle nûj by se prezidentská volba mohla na podzim
pfií‰tího roku spojit s hlasováním o sloÏení krajsk˘ch
zastupitelstev a tfietiny Senátu.
Mandát Václava Klause konãí aÏ v bfieznu 2013, takÏe by do

té doby âesko mûlo kromû Klause je‰tû zvolenou hlavu státu.
Právû napfi. v USA jsou tradiãnû volby prezidenta v listopadu,
a nová hlava státu tam skládá slib aÏ 20. ledna.
Ha‰ek argumentuje tím, Ïe spojení voleb by pfiineslo finanãní

úsporu a navíc by to pro obãany bylo jednodu‰‰í.
Jedny volby pfiijdou státní kasu na zhruba miliardu korun.

Samotné jedno kolo prezidentské volby vyãísluje vnitro na
pÛlmiliardu, obû kola celkem na 750 miliónÛ.
JenÏe spojení voleb by pfiineslo fiadu komplikací. Ministr

spravedlnosti a místopfiedseda ODS Jifií Pospí‰il na dotaz
Práva upozornil: „Prezident ãekatel by po dobu témûfi tfietiny
roku svou funkci nevykonával.“
Podle návrhu by navíc pfiímou volbu prezidenta vyhla‰oval

pfiedseda Senátu, jemuÏ nelze zákonem vnucovat pfiesn˘
termín, kdy se mají volby konat. Dal‰ím argumentem proti
spojování voleb je podle Pospí‰ila riziko jejich politizace.
Ha‰ek v páteãních HN uvedl: „Mûli bychom se pokusit

dohodnout s vládní koalicí na zavedení pfiímé volby, která by
se mohla konat ve spojení s krajsk˘mi volbami na podzim
2012. VyÏadovalo by to také zmûnu ústavy, ale bylo by to
efektivní minimálnû finanãnû - zorganizovat volby stojí
miliardu.“
Jeho rival pro volbu ‰éfa soc. dem. Bohuslav Sobotka se

debatû o návrhu nebrání. „Zatím kolega Ha‰ek s tímto návrhem
na pÛdû soc. dem. nevystoupil. Pokud to navrhne, nepochybnû
o tom budeme také jednat,“ fiekl vãera Právu. Vãera v âT
zopakoval, Ïe hlavní pro soc. dem. je zpfiesnit pravomoci
pfiímo volené hlavy státu.
Napfiíklad aby prezident nebyl ústavnû neodpovûdn˘ a aby

„sám o sobû nemohl zastavovat trestní stíhání“.
Podle soc. dem. by k tomu potfieboval spolupodpis ministra

spravedlnosti.
·éf poslancÛ TOP 09 Petr Gazdík na dotaz Práva uvedl, Ïe

Ha‰ek uvaÏuje stejnû jako koalice, která se spojením voleb
zab˘vala na jednání K9.
„Cyklus volebního období prezidenta je pûtilet˘ a cyklus

krajsk˘ch voleb je ãtyfilet˘, a tak by to vlastnû vy‰lo takto
pohromadû jednou za dvacet let,“ upozornil Gazdík.
Volební soubûh s volbami na Hrad by mohl nastat i dfiíve (za

deset let), ale t˘kal by se pouze voleb senátních.
Ty jsou kaÏdé dva roky, zato jen v tfietinû obvodÛ. Prezident

by se v tu dobu pochopitelnû volil v celé zemi.
Stejnû jako Pospí‰il argumentoval Gazdík obdobím, kdy by

âesko mûlo dva prezidenty. Proto koalice nápad odmítla.
Se spojením voleb mají obdobn˘ problém i komunisté. Ti se

se soc. dem. shodují na dvoukolové volbû hlavy státu. Minul˘
t˘den se takto vyslovila i Legislativní rada vlády.
V ODS se nejvíc mluví o kandidatufie Pfiemysla Sobotky,

kterého podporuje Petr Neãas, pfiípadnû o Miroslavû Nûmcové.
Bohuslav Sobotka z âSSD hovofií o Janu ·vejnarovi. Toho

ale Michal Ha‰ek nepovaÏuje za „ryzího sociálního demokrata“
a chce hledat uvnitfi nejsilnûj‰í levicové strany.
Padá i jméno Karla Schwarzenberga z TOP 09, Milo‰e

Zemana nebo napfiíklad ·imona Pánka, o nûmÏ se nûkolikrát
zmínil Václav Havel.

***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

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

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

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.sinandredemption.com
***

Slovak Press/NHL

24. 1. 2011

Hereãku Fialovú zranil ‰rapnel
pri útoku v Rusku

BRATISLAVA, MOSKVA-sme-E‰te Ïiadny
Slovák nezaÏil z takej blízkosti teroristick˘
útok ako v pondelok slovenskí herci Zuzana
Fialová a ªubo‰ Kosteln˘ na moskovskom
letisku Domodedovo.
Terorista, údajne kaukazského vzhºadu,
neìaleko nich zabil najmenej 35 ºudí a viac
ako stovku zranil. „Zuzku odhodilo na zem,“
priblíÏil Kosteln˘ prvé chvíle po tom, ão sa
samovraÏedn˘ atentátnik odpálil v príletovej
hale letiska. Herci tam ãakali na batoÏinu.
Kosteln˘ so sestrou stáli tesne za Fialovou,
ktorá utrpela povrchové zranenia a neskôr jej
museli o‰etriÈ ucho, ktoré zasiahli úlomky z
náloÏe. Jemu ani jeho sestre sa niã nestalo.
Obidvaja videli, ako vybuchol ãlovek, lietali
okolo nich kusy ºudsk˘ch tiel.
V ãase útoku boli na letisku e‰te ìal‰í traja
Slováci, t˘m sa niã nestalo. V‰etci môÏu
hovoriÈ o obrovskom ‰Èastí vzhºadom na to,
ako blízko pri útoku stáli.
Slovenskí herci si do Ruska pri‰li pozrieÈ
ruské divadlo, prileteli pravidelnou linkou z
Viedne. „Myslím, Ïe je mimo ohrozenia Ïivota,
nechali si ju zatiaº v nemocnici. Je tam veºa
zranen˘ch a kaÏdú chvíºu priváÏajú ìal‰ích,“
povedal Fialovej partner Peter Matulík.
„Stalo sa to niekoºko metrov od nás, bolo to
stra‰né,“ opísal herec ªubo‰ Kosteln˘ v˘buch
v letiskovej hale Domodedovo. Kosteln˘ s
hereãkou Zuzanou Fialovou a Kostelného
sestrou práve prileteli do Moskvy z Viedne.
Fialová stála z trojice najbliÏ‰ie k centru
explózie, zasiahlo ju niekoºko úlomkov. Jeden
jej podºa Kostelného rozsekol ucho, zasiahol
ju aj  „‰rapnel pod rebrom“.

SOKOL CANADA -
SOKOLSKÁ ÎUPA

KANADSKÁ
1911-2011

POJEëTE S NÁMI DO
CLEVELANDU

 NA XXVI. SLET
SOKOLA USA

Stfieda 29. ãervna
 - sobota 2. ãervence 2011
INDEPENDENCE, OHIO

(South Cleveland)
Budeme oslavovat 100 let Sokola Canada

V‰ichni jsou vítáni - urãitû si vyberete
program kterého se mÛÏete zúãastnit.

Stfieda 29. 6.
15:00 Basketbal

Veãer: Zahajovací ceremoniál
âtvrtek 30. 6.

Pfies den: Gymnastické soutûÏe, soutûÏe
zdatnosti, golfov˘ turnaj

Veãer: veãefie a spoleãenské události
Pátek 1. 7.

Pfies den: volejbalov˘ turnaj,
soutûÏe zdatnosti, kuÏelky

Veãer: Banket, kuÏelky, biliár, ohÀostroj
Sobota 2. 7.

Ráno: sletov˘ nácvik, soutûÏe
Vpodveãer: Slet

Veãer: Spoleãenské události
Sokol USA rovnûÏ pfiipravuje

autobusovou prohlídku mûstem
Cena autobusového zájezdu je 111 dolarÛ.

Maximální poãet: 56 lidí
Ubytování

v Hotelu Holiday INN Independnce
Pokoj pro ãtyfii lidi 100 dolarÛ za noc, vãetnû danû.

Datum autobusového zájezdu
se mÛÏe posunout podle potfieby.

Uzávûrka pfiihlá‰ek 30. dubna 2011.
Informace

Hana Jurásek: Tel.: 905/838-2541
e-mail: hanajurasek@yahoo.ca

Anna Janou‰: Tel.: 905/884-8211;
e-mail: anna.sokol@bell.net

***

„Je to svinstvo,“ reagovala hereãka na udalosÈ,
ktorú vãera nedokázala viac opísaÈ. V ÈaÏkom
‰oku skonãila v jednej z moskovsk˘ch
nemocníc. Videla m⁄tvych a kusy tiel. Fialovej
partner Peter Matulík s Àou neustále
telefonoval.
Na letisku, kde zavládol chaos, hereãka podºa
Matulíka zastavila jednu zo sanitiek, ktoré
zváÏali ºudí.
Mobily najmä v blízkosti letiska vypadávali.
„Volal som na na‰u ambasádu v Rusku, kde
mi povedali, Ïe z bezpeãnostn˘ch dôvodov
ruská strana vypína mobilné telefóny, asi
preto, aby niekto cez mobil neodpálil ìal‰iu
náloÏ,“ povedal Matulík.
Herci plánovali v Rusku stráviÈ t˘ÏdeÀ, podºa
Matulíka plánovali nav‰tíviÈ divadlá a
nakupovaÈ. Po v˘buchu sa uÏ z Moskvy chceli
dostaÈ ão najskôr domov.
K˘m Fialová bola v nemocnici, Kosteln˘ i‰iel
na slovenskú ambasádu, ktorá im mala
vybaviÈ náhradné ubytovanie v Slovenskom
dome.
Agentúra Student Agency predala Slovákom
na let z Viedne do Moskvy s príletom okolo 13.
hodiny päÈ leteniek, potvrdil hovorca agentúry
Ale‰ OndrÛ.

***
Reforma a demagógia

Bratislava-sme/Peter Schutz-V âesku sa práve
rozhoduje, akú podobu bude maÈ tamoj‰ia
dôchodková reforma. Ako odstra‰ujúci príklad
sa pouÏíva aj Slovensko. Takéto reãi sú v‰ak
zavádzajúce.
K dohode o návrhu dôchodkovej reformy v

âesku, ktorú dosiahla vláda Petra Neãasa
uprostred existenãn˘ch zápasov o políciu a
samotnú koalíciu, sú dve zásadné poznámky.
Reforma je dobrá a Slovensko by malo na
niektorom praÏskom súde podaÈ Ïalobu na
ochranu osobnosti.
Odklonenie ãasti povinn˘ch odvodov - spoãiatku

tri, neskôr päÈ percent - z priebeÏného
financovania na fondové sporenie, a to pre
v‰etku populáciu pod 40 rokov veku, je rozumné
a odváÏne rozhodnutie.
OdváÏne preto, lebo po maìarskom znárodnení

sa priamo v hlavnom prúde európskej debaty
ocitli názory, Ïe ão sa t˘ka dlhov a dier vo
verejn˘ch rozpoãtoch, presmerovanie odvodov
na súkromné sporenie patrí medzi hlavn˘ch
„vinníkov“. Tento pozoruhodn˘ pohºad získal i v
âesku takú obºubu, Ïe sa vyvinul v najsilnej‰í
odstra‰ujúci argument proti e‰te masívnej‰ej
reforme systému. Napríklad ako na Slovensku.
Je vnútornou vecou âeska, koºko percent, do

akého fondu a za ak˘ch podmienok preklopí.
Akurát nie je seriózne, ak ãlenovia NERV-u,
teda poradného orgánu vlády, obhajujú svoj
koncept poukazovaním na Slovensko, „kde sa
to urobilo zle, lebo ak to nestabilizujete a umoÏníte
vyviesÈ osem percent, ja budem prv˘, kto povie,
Ïe to je zle“ (Miroslav Zámeãník).
No. Teraz by to chcelo prvého âecha, ktor˘

také a podobné reãi uvedie na správnu mieru a
povie, Ïe to je demagógia. Alebo potom uÏ
zostáva iba tá Ïaloba... PretoÏe celá diera, ktorá
ide v roku 2010 na svedomie druhého piliera, je
veºká 700 miliónov eur, ão znamená asi jedno
percento HDP. Celkov˘ deficit verejn˘ch financií,
ktor˘ sa v roku 2010 podarilo vytvoriÈ, je pritom
kdesi medzi siedmimi a ôsmimi percentami.
TváriÈ sa, Ïe odvod na sporenie tvorí akúsi

kritickú ãasÈ ‰tátneho dlhu, ktorá najzásadnej‰ím
spôsobom kazí bilanciu verejn˘ch financií,
nemôÏe dokonca ani Orbán. Keby v‰etky
znárodnené peniaze dal do zníÏenia maìarského
dlhu, tak ten by klesol zo 79 percent HDP na 68.
Podobne je to aj s Poºskom, kde dnes tieÏ
‰pekulujú o zmen‰ení 2. piliera: Keby tam Ïiadna
reforma penzií nebola, tak ‰tátny dlh majú dnes
nie 54, ale „iba“ 44 percent HDP.
Skrátka a dobre, netreba ani ìal‰ieho (ex)ãlena

NERV-u Pavla Kohouta, ktor˘ tvrdí, Ïe iba
odstránením korupcie vo verejnom obstarávaní
by âesko vyrovnalo deficit rozpoãtu, aby bolo
zrejmé, Ïe politici majú na v˘davkovej strane
nekoneãn˘ oceán, priam vesmír moÏností, ako
pokryÈ v˘padok na úrovni percenta HDP.
Nemuseli by dokonca ani zjednocovaÈ DPH -

zrejme na „slovensk˘ch“ 19 percent - ão je inak
tieÏ rozumn˘ krok. Podozrenie je, Ïe celá tá
legenda o „fi‰kálnej stabilite“ a „neutralite“
manévru, s „odstra‰ujúcim príkladom“ Slovenska
- sa deje práve preto, aby vláda „predala“ ãeskej
verejnosti zv˘‰enie DPH.

***

Kotalíkovo drama
Toronto-Calgary 1:2 (0:0, 0:0, 1:1 - 2:3)

Ale‰ Kotalík mohl v sobotu tfiikrát rozhodnout utkání, které bylo do 53. minuty
nerozhodné 0:0. Nejprve krásnû uvolnil Jokinena, ale ten nepromûnil. Za stavu 0:1
dvû minuty a dvanáct vtefiin pfied koncem ‰el na trestnou lavici po faulu na Bozaka.
KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe Flames vydrÏí pfiesilovku ‰esti proti ãtyfiem, Grabovski srovnal
skóre a utkání se prodluÏovalo. Skuteãné drama nastalo aÏ pfii samostatn˘ch
nájezdech. V tfietí sérii  Toronto vedlo 2:1 a Kotalík musel promûnit. âesk˘ útoãník
ve sluÏbách Flames skóroval a vynutil pro Calgary ãtvrtou sérii. Tentokrát v‰ak
Grabovski nebyl úspû‰n˘ a Jokinen pro zmûnu promûnil. Ale‰ Kotalík, kter˘ v této
sezónû hrál kvÛli zranûní teprve v 16. zápase byl nakonec s v˘sledkem spokojen˘,
pfiesto jsme se nejprve zeptali, jak˘ to byl pro nûj pocit jít v závûru utkání za stavu
1:0 na trestnou lavici.
AK: Abych pravdu fiekl, rozhodnû to nebylo nic pfiíjemného, bohuÏel to bylo asi
dvacet metrÛ od místa, kde se hrálo, ale toho hráãe jsem asi na vtefiinu pfiidrÏel a
rozhodãí to vidûl. Nemûlo by se to stávat, ale díky Bohu, jsme vítûzství nakonec
urvali, protoÏe nevím, co by bylo, kdybychom to na ty nájezdy nevyhráli.
ABE: Samostatné nájezdy, prohráváte o branku, jak˘ je to tlak na hráãe, kter˘
musí promûnit?
AK: Tlak tam rozhodnû byl. Je sobota veãer, v Torontu, celá Kanada se dívá v
televizi, v‰echno dohromady. Ale já mám tyhle situace rád. Nebyl jsem v této situaci
po prvé. Minule v Carolinû jsem nepromûnil. Tentokrát jsem se rozhodl pro stfielu,
jsem rád, Ïe jsem vyrovnal a Oli Jokinen v dal‰í sérii rozhodl.
ABE: Do jaké míry má útoãník pfieãteného brankáfie?
AK: Je dÛleÏité v ãem se útoãník cítí siln˘. Vûfiím si v nûkolika zakonãeních, která
se snaÏím stfiídat a sledovat gólmany. Pfied zápasem získávám informace od
na‰eho trenéra gólmanÛ.
ABE: V dne‰ním utkání 53 minut bez branek, bylo to jen díky vynikajícím
v˘konÛm brankáfiÛ?
AK: Brankáfii chytali v˘bornû, ale my jsme odehráli vãera tûÏk˘ zápas v Ottawû. Byl
to druh˘ zápas ve dvou dnech a tyhle zápasy nejsou jednoduché pro Ïádné
muÏstvo. SnaÏili jsme se hrát jednodu‰e bez okras. Takové zápasy je nutné
vybojovat a jsme rádi, Ïe jsme získali dÛleÏité body.
ABE: Jaká je ‰ance Flames na postup do play-offs?
AK: Není dobrá, pfied utkáním jsme ztráceli osm bodÛ na Chicago, potfiebujeme
body získávat, dokud je o co hrát. Vím z minul˘ch sezón, jak je to tûÏké to nechat
na poslední mûsíc. Tam uÏ se ta ztráta nedoÏene.
ABE: Buffalo, New York Rangers, Calgary… (nepoãítáme-li mûsíc v
Edmontonu), mohl byste tato mûsta porovnat?
AK: To se dá tûÏko srovnávat. Hokejistovi se líbí podle toho, jakou má pozici v t˘mu
a jak se mu dafií hokejovû. MÛÏe se mu líbit tfieba i na Alja‰ce, kdyÏ nemá dÛvûru
a roli v t˘mu, tak se mu nelíbí ani v New Yorku. Tak nûjak to cítím.

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

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

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

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

BEST VALUE!!!

HURRY!!
 SPRING AND SUMMER

AIRLINE TICKETS ON SALE

1221 YONGE STREET

(BY SUMMERHILL

SUBWAY STATION)

TORONTO, ON

M4T 2T8

Phone: 416-504-3800

  Toll free:1-800-825-7577

Heart of Europe Holidays:

416-504-6399

Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE

THAN JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL

 - EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL

 - ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!!

TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,

AIRLINE TICKETS

WWW.TICO.CA #1810380

Opût jako na houpaãce
Toronto-Washington 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Po prohfie v New Yorku s Rangers 0:7 a po vítûzství doma s Anaheimem 5:2, se s napûtím oãekávalo,
jak si Maple Leafs povedou proti ambiciozním Capitals. V tomto utkání bylo otázkou, jestli obrana
Maple Leafs dokáÏe uhlídat Alexeje Oveãkina. Odpovûì je jednoznaãnû záporná. Oveãkin osmkrát
vystfielil a zaznamenal svou 17, 18 a 19 branku, coÏ znamenalo pro ruskou hvûzdu hattrick a pro
Toronto jiÏ 23 poráÏku v této sezónû. Pfiesto Oveãkin nebyl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem utkání. První
hvûzdou se stal brankáfi Braden Holtby, kter˘ nahradil zranûného Michala Neuwirtha a zlikvidoval 30
z 31 stfiel. Na snímku Tomá‰ Kaberle v souboji s Oveãkinem.

Tipsport extraliga
40. kolo: Sparta-Pardubice 2:0, Tfiinec-
Brno 6:4, Budûjovice Vítkovice 6:1,
Litvínov-Slavia 2:3 (SN), Boleslav-Kladno
3:4, Karlovy Vary-PlzeÀ 2:3, Liberec-Zlín
7:5.
41. kolo: Slavia-Zlín 3:4 (SN), Brno-
Boleslav 1:2, Vítkovice-Litvínov 4:2,
Liberec-Karlovy Vary 7:1, Kladno-Sparta
2:4, PlzeÀ-Budûjovice 3:2, Pardubice-
Tfiinec 3:2 (SN).
42. kolo: Tfiinec-Boleslav 5:2, PlzeÀ-
Sparta 2:0, Budûjovice-Slavia 3:0, Zlín-
Kladno 3:0, Litvínov-Brno 1:7, Karlovy
Vary-Pardubice 4:1, Liberec-Vítkovice
4:2.
43. kolo: Liberec-PlzeÀ 1:3, Kladno-
Tfiinec 4:6, Boleslav-Budûjovice 3:2,
Vítkovice-Karlovy Vary 4:2, Brno-Zlín 2:4,
Pardubice-Litvínov 4:2, Sparta-Slavia 3:0.
44. kolo: Slavia-Vítkovice 4:3, Karlovy
Vary-Brno 2:4, Pardubice-Liberec 3:5,
Budûjovice-Kladno 2:1, Zlín-Boleslav 2:1,
Sparta-Tfiinec 3:5, Litvínov-PlzeÀ 1:0.

Tabulka
1. Tfiinec 44 151:119 84
2. Liberec 44 137:121 80
3. Vítkovice 44 141:117 78
4. Zlín 44 141:116 77
5. Pardubice 44 123:113 71
6. Budûjovice 44 134:114 70
7. Slavia 44 118:117 68
8. Brno 44 117:117 62
9. Vary 44 133:134 61
10. PlzeÀ 44 133:130 59
11. Litvínov 43 105:141 58
12. Sparta 43 99:117 49
13. Kladno 44 93:140 32
14. Boleslav 44 109:138 25

Slovenská Slovnaft liga
43. kolo: Ko‰ice-Trenãín 3:0, Ban.
Bystrica-Poprad 6:4, Slovan-Skalica 4:1,
Îilina-Martin 3:2  (PP), Nitra-Zvolen 4:0.
44. kolo: Poprad-Zvolen 6:1, Martin-Nitra
3:4  (SN), Trenãín-Îilina 3:0, Skalica-
Ko‰ice 3:4, Ban. Bystrica-Slovan 4:1.
45. kolo:  Slovan-Poprad 4:1, Ko‰ice-
Ban. Bystrica 5:0, Îilina-Skalica 4:5  (SN),
Nitra-Trenãín 6:3, Zvolen-Martin 3:0, HK
Orange 20-Martin 3:2 (!).
46. kolo: HK Orange 20-Trenãín 2:3 (?),
Poprad-Martin 4:2, Zvolen-Trenãín 5:1,
Nitra-Skalica 3:4  (PP), Îilina-Ban.
Bystrica 1:6, Slovan-Ko‰ice 4:1.
47. kolo:  Poprad-Ko‰ice 3:4  (SN),
Slovan-Îilina 2:0, Ban. Bystrica-Nitra 2:0,
Skalica-Zvolen 3:2, Trenãín-Martin 4:2.

***
Tabuæka

1. Ko‰ice 49 176:92 113
2. Poprad 49 160:110 97
3. Bystrica 49 159:120 90
4. Slovan 49 143:120 79
5. Trenãín 50 125:149 75
6. Zvolen 49 139:127 74
7. Martin 50 130:158 63
8. Skalica 49 133:154 62
9. Nitra 49 139:166 62
10. Îilina 49 113:151 52
11. HK Orange 22 30:100 4

Litvínov láká k návratu
Roberta Langa, zájem pr˘

mÛÏe mít také Ústí nad Labem
Hokej.cz/ Václav Jáchim-Konec pfiestupního
termínu se blíÏí, extraligové i prvoligové kluby zvaÏují
poslední pfiípadné posily. JenÏe hokejov˘ trh je
pomûrnû mrtv˘, kdyÏ uÏ se objeví voln˘ hráã, nejde
o Ïádnou hvûzdu. Jak ale naznaãuje pohled do
zákulisí, zajímavé varianty se pfiesto najdou.
Kupfiíkladu vedení Litvínova láká k návratu Roberta
Langa! Olympijsk˘ vítûz z Nagana v leto‰ní sezonû
nikde nehrál, vût‰inou pob˘vá doma v americkém
San Diegu, zpráva o jeho pfiesunu do vlasti na první
pohled nevypadá moc reálnû. Ov‰em tfieba se
ãtyfiicetilet˘ centr pfiece jen rozhodne a do
matefiského klubu zamífií, pracují na tom totiÏ
Langovi dlouholetí spoluhráãi a kamarádi Jifií ·légr
s Martinem Ruãinsk˘m.
Lang Ïije dlouhodobû ve Spojen˘ch státech, je‰tû
loni na podzim nevzdával ‰anci k návratu do NHL.
“Robert ãekal na nabídky, nûco se objevilo, ale
jednalo se klub, kter˘ byl na opaãné stranû Ameriky.
Robert bere ohled na rodinu, nechce podepsat za
kaÏdou cenu. KdyÏ to vyjde, dohodne se, pokud ne,
svût se nezbofií,” fiíkal loni v listopadu Pavel Mar‰oun,
ãesk˘ spolupracovník Langova zámofiského agenta
Petra Svobody.
Na Langovo rozhodnutí jsou údajnû zvûdavi také v
prvoligovém Ústí nad Labem. Lvi se pr˘ o sluÏby
progresivního centra také zajímali, coÏ nepfiekvapí,
protoÏe generální manaÏer klubu Robert Kysela s
Langem pfied ãasem také hrával a oba pojí rovnûÏ
pfiátelské vztahy. Nechtûl bych o tom hovofiit
konkrétnû, je vyloÏenû na Robertovi, jestli pfiijme
nabídku Litvínova. Víc bych to teì nekomentoval,”
fiekl minul˘ t˘den Kysela.
Ústí by pfiicházelo v úvahu poté, co by Litvínovu
skonãila sezona. Benzina momentálnû bojuje o
postup do pfiedkola play off, kdyÏ se to nepodafií,
budou Kru‰nohorci hrát ve skupinû o celkové 11.
místo. BaráÏe se obávat nemusejí, to by se muselo
stát nûco velmi neoãekávaného.
Do baráÏe naopak chtûjí Lvi. Lang by pro nû byl
vítanou posilou, klub bezpochyby také mÛÏe
nabídnout urãité podmínky, ale tûÏko soudit, nakolik
je tato verze reálná. Odpovûì dají nejbliÏ‰í dny.

***


