Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru.

Datum, dokdy jsou
noviny pﬁedplaceny,
je v pravém horním
rohu ‰títku!

J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069

E-mail:

abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK - CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

No.5.

Thursday,

(454.)

March 11,

Vol. 20.

2010

Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

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

Pondûlní káva s Antonínem Kubálkem
MÛj pﬁítel Augustín Dobrovodsk˘, kter˘ byl znám tím, Ïe
dokázal za jeden víkend udûlat aÏ sedm hepeninkÛ,
pﬁi‰el jednou s my‰lenkou, Ïe hospodské rozhovory by
mûly b˘t tématické. Dle jeho názoru energie a moudrost
mizí naprosto nezaznamenaná a tudíÏ nezuÏitkovaná.
Pﬁi tom tyto rozhovory za zaznamenání a zachycení
stojí.
Zatímco hra na klavír Antonína Kubálka je zachycená
na gramofonov˘ch deskách, kazetách a cédéãkách,
jeho vyprávûní na zachycení ãekají. Nejde jen o historky,
ale i o filosofii nûkoho, kdo hrál na pﬁedních svûtov˘ch
festivalech, kdo vychoval desítky ÏákÛ, kdo premiérovû
uvedl skladby mnoha souãasn˘ch hudebních skladatelÛ.
Jako nehudebník vzhlíÏím s úctou ke kaÏdému, kdo
dokáÏe zahrát cokoliv na jak˘koliv hudební nástroj.
Pamatuji se, Ïe jsme jednou po nûjakém koncertû
ukázali Jiﬁímu Stivínovi vrbovou pí‰Èalu, kterou nûkdo
amatérsky vyﬁezal. Ten se na ni chvíli díval, pak do ní
dvakrát fouknul, aby si zjistil tóny, nadechl se a zapískal
na ni El Condor Pasa.
JelikoÏ hudbû nerozumím, hroznû nerad se pou‰tím
do rozhovorÛ o hudbû a pokud ano, tak proto, Ïe se chci
nûco dovûdût o tomto svûtû, kter˘ je pro mne nûco jako
ãtvrt˘ rozmûr. Nûco, co existuje, ale co nechápu a
ãemu nerozumím.
Tondu Kubálka znám od té doby, co jsem pﬁi‰el do
Kanady, myslím, Ïe jsme se potkali v nûjaké hospodû
a pak jsem ho potkal o pár dnÛ pozdûji v autobusu.
Pochopitelnû si mne nepamatoval, ale tam jsme se
teprve seznámili.
JelikoÏ umûlci cítí jakousi solidaritu mezi sebou a
urãitou náklonnost jeden k druhému, stalo se po ãase,
Ïe moje Ïena pﬁi‰la s projektem, Ïe udûlá AntonínÛv
portrét. I stalo se.
1. leden je zajímav˘ tím, Ïe se v tento den narodil mÛj
pﬁítel Jan Hrabina a moje sestﬁenice Jana Severová.
Oba trpí tím, Ïe jejich okolí má pravidelnû kocovinu
je‰tû z pﬁedchozího roku a jejich narozeniny se málokdy
oslavují. 1. ledna b˘vá vût‰inou novoroãní deprese.
Letos v‰ak tyto chmury zahnalo pozvání na kachniãku
od Kubálkov˘ch. Antonín je nejen v˘born˘m klavíristou,
ale i skvûl˘m vypravûãem a kuchaﬁem. Jak posilvínovsk˘
veãer ubíhal a Antonín vyprávûl, tak nûjak se zrodila
my‰lenka, nûco z toho zachytit.
Mezitím v‰ak Antonín odjel s Karolínou do Prahy dûlat
zkou‰ky na HAMU a projekt se opût vytrácel do
neznáma. Minula dvoje Nokturna a pﬁiblíÏil se okamÏik,
kdy bude na leto‰ních tﬁetích Nokturnech hrát jeho
dcera Karolína. Pokud nûkdo oãekává, Ïe bude hrát na
housle, tak je na omylu. Antonín to jako otec vysvûtlil v
minulém ãísle. Pokud nûkdo oãekává, Ïe to bude
Slovansk˘ tanec d-dur Antonína Dvoﬁáka, je rovnûÏ na
omylu. To jsem pro zmûnu zvoral já. Jedná se o
Slovansk˘ tanec c-dur, op. 46.
Tak tedy jsme se koneãnû minulé pondûlí se‰li a
jelikoÏ bylo dopoledne, nahradili jsme pivo kávou a
Antonín zaãal vysvûtlovat, jak to s tûmi houslemi je.
Podle teorie Karolíny, jí housle zabíraly spoustu ãasu.
Podle Antonínovy verze jí housle Ïádn˘ ãas nemohly
zabírat, protoÏe na nû hrála maximálnû hodinu, a to
je‰tû nebylo kaÏd˘ den. Navíc na nû hrála krásnû, ale
necítila se s nimi dobﬁe. Jak mi v zápûtí Ïaloval otec,
jsou housle od toho okamÏiku na knihovnû a muselo by

Foto: M. Gabánková

Antonín Kubálek, Boris Krajný a Karolína Kubálková při Nokturnech
u Sv. Václava v říjnu 2009
Příští Nokturna s Karolínou Kubálkovou budou v neděli 14. března 2010 o 17 hodině.

dojít k velkému obratu, aby se k nim vrátila, ale to uÏ je
podle nároãného otce pozdû.
Karolína zaãínala s klavírem, protoÏe tam je pevn˘
tón, zatímco u houslí se ten tón musí hledat. Ucho se
musí nauãit rozeznávat cel˘ tón od pÛltonu, musí pﬁesnû
rozpoznávat intervaly. Pokud má nûkdo základ, pak to
jde velice snadno a lze pﬁesedlat na jin˘ nástroj. Zaãínat
u strunn˘ch nástrojÛ ãi dechov˘ch nástrojÛ je obtíÏnûj‰í.
„Bylo jí pût a pÛl roku a zaãínala u mé kolegynû Mariny
Geringas, která je vynikající s mal˘mi dûtmi, protoÏe u
dûtí je správn˘ základ nejdÛleÏitûj‰í. I ten nejlep‰í talent
se dá totiÏ v zaãátku zmrzaãit a pak jiÏ se to nedá
napravit. DÛleÏité je drÏení ruky, kvalita úhozu, aby do
toho nemlátila jako do jitrnic. To v‰echno se musí uãit
od zaãátku. Je to podobné, jako kdyÏ se nûkdo nenauãí
na zaãátku psát na psacím stroji v‰emi deseti, pak se
to tûÏko uãí. U mal˘ch dûtí to potﬁebuje nesmírnou
trpûlivost, kterou já sám nemám. Marina je tﬁeba nutí
hrát dva tóny celou pÛlhodinovou lekci a za t˘den totéÏ
znovu. Tato metoda totiÏ odhalí kvalitu dítûte, jestli
bude trpûlivé nebo jestli ztratí o klavír zájem. Co dále
vyÏaduje, aby tam pﬁi kaÏdé hodinû byl nûkdo z rodiãÛ
a tak tam musela vÏdy b˘t s ní moje manÏelka Pat.
Rodiãe musí vûdût, co uãitel chce. Dûti si vût‰inou nic
nepamatují nebo si vym˘‰lejí a pak je nutné, aby rodiãe
cviãili s dûtmi. Nev˘hodou této metody je, Ïe si uãitelka
vybírá pouze dûti, jejichÏ rodiãe znají nûco z muziky,
protoÏe tﬁeba rodiãe, kteﬁí neumûjí ãíst noty by s ní
nemohli spolupracovat. Díky této metodû dá v‰em

dûtem perfektní základy. Ze zaãátku to byly dvû lekce
po pÛlhodinû t˘dnû. My jsme museli zaruãit, Ïe bude
kaÏd˘ den hrát. Ne Ïe by Karolina chtûla. To snad
nechce ani dnes. Poﬁád není v tom stavu, Ïe by bez
muziky nemohla b˘t.“
Na otcovu kritiku jsem reagoval otázkou, jak to bylo s
ním v minulém století, kdyÏ zaãínal.
„S klavírem jsem zaãínal mnohem pozdûji. Podle mne
nezáleÏí na tom, jestli se zaãne v pûti nebo v deseti, já
zaãal dokonce v jedenácti. Marina Geringas dokazuje
opak; tvrdí, Ïe dûti musí zaãít co nejdﬁíve. Podle mne se
ruce dítûte stále vyvíjejí, rostou a repertoár dítûte se
musí nûkde zastavit, protoÏe ruce na to nestaãí. Dítû
nemÛÏe zahrát RachmaninÛv koncert, protoÏe nebyl
napsán pro desetileté dûti a pokud je to nevhodná
hudba, mÛÏe to dítûti zniãit ruce. Nemyslím si tedy, Ïe
to hraje velkou roli, jestli se zaãne v pûti, v deseti nebo
v jedenácti jako jsem zaãal já, ale moÏná, Ïe jsem byl
v˘jimkou. KdyÏ si poslechne‰ nûkteré skladby od
Mozarta, které napsal v ‰esti, sedmi letech, tak to
pozná‰, Ïe to bylo ‰estileté, sedmileté dítû s mal˘mi
prsty, Ïe pro dospûlého muzikanta je to nesmírnû
jednoduché, ale je obdivuhodné, Ïe to dává smysl, Ïe
to má formu a my‰lenku. Myslím si, jako nevûﬁící
Tomá‰, Ïe mu s tím hodnû pomohl tatínek.
Tady byl v Hollywoodu taky nûjak˘ Raku‰an, taky
VídeÀák, a taky Wolfgang, ale Eric Wolfgang Korngold;
dûlal hudbu k ﬁadû filmÛ. V tﬁiadvaceti letech napsal
Pokračování na str. 6
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Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 14. ãervna 2010:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v tûlocviãnû klubu “Steeles West Gymnastics”
601 Magnetic Dﬁíve, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

__________
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541
__________

Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
Informace:

Ivo Sypták (416) 656-0490

Churches

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

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
bﬁeznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V bﬁeznu.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
bﬁeznu
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Podrobnosti Jan Mí‰ek, tel. 905-563-854

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

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

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through
the Publications Assistance Program
of the Department of Canadian Heritage
toward our mailing costs.
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Kalendáﬁ
14. 3. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - klavír
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
20.3. (so) 20:00
Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel,
1150 Queen Street W.
Tel: (416) 531-5042
***
27. 3. (so) 19:00
Benefiãn˘ koncert
Klub Martina Rázusa
Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
Info: 416/656-5259
***
28.3. (ne) 11:00
Traditional Easter Sale & Book Sale
Prague Restaurant,
450 Scarborough Golf Club Rd.,
Scarborough
***
3.4. (so) 20:00
Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel,
1150 Queen Street W.
Tel: (416) 531-5042
***
9. 4. (pá) 20:00
Ed Vokurka Trio with Vocalist
Maria Consalves
Gate 403 Bar & Grill,
403 Roncesvelles Ave, West Toronto
***
10.4. (so) 18:30
Sinfonia Toronto with harpist
Floradela Sacchi
& artist Pavla Quinn
La Maquette Restaurant,
111 King Street East, Toronto
***
11.4. (ne) 15:00
Milan Rastislav ·tefánik
Tulák po hviezdach
Toronto Centre for the Arts,
Studio Theatre, 5040 Yonge Street,
Toronto
***
11.4. (ne) 17:00
George Grosman - Milan Ka‰uba
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
17.4. (so)
Valná hromada MMI
Prague Restaurant,
450 Scarborough Golf Club Rd.,
Scarborough
***
17.4. (so) 17:00
Ball Pologne
Le Royal Meridan
King Edward Hotel
37 King St. E., Toronto
416/921-4016
***
17.4. (so) 20:00
Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel,
***
18. 4. (ne)
Jarní sokolsk˘ festival
Osada kostela sv. Václava
***
18. 4. a 25. 4. (ne) 15:00 a 20:00
KaÏdou stﬁedu
“Mysteriously Yours” - Mystery
Dinner Theatre, 2026 Yonge Street,
Toronto
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Education/Birthday

European Forestry - new MSc program at Mendel University in Brno
The Mendel University in Brno, Faculty of
Forestry and Wood Technology, offers a new
MSc program European Forestry begining in
September 2010.
STUDY DESCRIPTION
The two-year MSc program in European
Forestry is interesting in both its forms and
content. It consists of lectures, field and
laboratory exercises, discussion seminars,
projects and excursions, designed in block
form. The whole program is taught in English.
It focuses not only on traditional forestry, but
also on a number of topics related to ecology,
nature conservation, and sustainable
development, with particular emphasis on
the latest progressive trends.
AIM OF STUDIES
The aim of the program is to provide students
with a general overview of forestry and nature
conservation and develop them theoretical
and practical management skills. Knowledge
gained in the program: intensive language
training and understanding of contemporary
international issues allowing graduates to

Radmila Locherová - 70
Letos 22. února oslavila neuvûﬁitelné 70.
narozeniny jedna z nejpracovitûj‰ích a
nejobûtavûj‰ích ãlenek na‰í komunity,
Radmila Jeﬁábková-Locherová. UÏ ‰est
desetiletí se v˘znamn˘m zpÛsobem
zapisuje do krajanského Ïivota âechÛ a
SlovákÛ v Torontu.
Radmila pﬁi‰la do Kanady s rodinou jako
malá holãiãka po r. 1948, ale od samého
zaãátku se s bratrem ZbyÀkem zapojili
do v‰ech krajansk˘ch akcí. âeské
povûdomí v‰tûpuje své dceﬁi Monû a
vnouãatÛm, která jsou vlastnû uÏ ãtvrtá
generace KanaìanÛ.
Radmila po celá desetiletí pracuje na
pﬁedsednictvech hned tﬁí velk˘ch
krajansk˘ch spolkÛ: Sokola, MMI a
âeského a Slovenského SdruÏení, jehoÏ
Torontskou poboãku dnes vede jako
pﬁedsedkynû.
VÏdy je ochotna pﬁiloÏit ruku k dílu, kde je
to potﬁeba, aÈ pﬁi práci spojené s pﬁípravou
letního dne na Masaryktownu, úklidem
po taneãních zábavách, organizací a
dopravou hostujících dûtsk˘ch souborÛ,
pomocí novû pﬁíchozím, to v‰e navíc k
normální funkci spojené s prací poboãky
na poli kulturním.
Je velmi skromná, a tak je takov˘m tím
pilíﬁem, jehoÏ dÛleÏitost si uvûdomujeme,
aÏ kdyÏ není. Ale pro svou milou, laskavou
povahu a noblesní pﬁístup si získala
náklonnost v‰ech, kdo ji mûli to potû‰ení
poznat.
Radmilo, pﬁejeme Ti hodnû sil a pevné
zdraví!
B. Sherriffová
A redakce Satellitu se rovneÏ pﬁipojuje!
***

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

take up top management positions in the
forest based sector (and related fields) both in
EU and non-EU countries.
GRADUATE PROFILE
The Graduate profiles are based on the
acquirement of specific abilities (following
the European Qualifications Framework) of
forest engineers who are capable of solving
biological, technical, economic and
managerial tasks in forestry management.
Most of all, the graduates will profit from the
combination of theoretical knowledge
obtained in their preceding bachelor studies
in different national contexts, and new skills

developed within the program. Practice is an
integral part of the program.
The study program lasts 24 months and is
entirely taught in English. The annual tuition
is 2340 EUR. Applications have to be sent by
March 31, 2010.
For more information, please, visit
www.ldf.mendelu.cz, or contact Mr. Ing.
David Sís, Department of International
Studies, email: int.ldf@mendelu.cz , tel.+420
545 134 007, +420 739 341 964
Regards
Zaslala Petra Klobusiakova Third
Secretary Embassy of the Czech Republic
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

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

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

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

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

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

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

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná
pﬁekladatelka

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7. 3. 2010 ve 14:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
25. 3. 2010

March 11, 2010

Montrealsk˘ konzulát a dopis pánû Topolánka
Jak jistû víte, ãesk˘ generální konzulát v Montrealu byl pﬁedurãen
k zániku. SnaÏíme se udûlat pro jeho záchranu co se dá. Na‰í
elektronickou petici v ãestinû (http://www.petitiononline.com/
PeticeGK/petition.html) podepsalo jiÏ pﬁes tisíc lidí ze v‰ech
koutÛ svûta, i bez znalosti ãe‰tiny. Petice se téÏ objevila v
Satellitu i jinde, za coÏ vﬁele dûkujeme, protoÏe i to pomohlo
zv˘‰it poãet podpisÛ. Také jsme sebrali pár stovek podepsan˘ch
papírov˘ch petic. Poãátkem února jsme zaslali pﬁes tisíc podpisÛ
spolu s otevﬁen˘m dopisem pﬁedsedovi vlády Ing. Janu
Fischerovi, CSc., a dal‰ím nûkolika politikÛm (moÏno vidût na
montrealské website âSSK http://www.cssk.ca/montreal/
index.cgi/news.htm).
Kopie jsme poskytli asi padesáti mediím v âR, takÏe o tom
referoval tisk i radio. BohuÏel to bylo asi v‰e co se stalo. ProtoÏe
se jedná téÏ o zájmy Quebeku, quebeck˘ch firem i QuebeãanÛ,
zprovoznili jsme je‰tû petici ve franzouz‰tinû (http://
www.petitiononline.com/mtlcr/petition.html) i v angliãtinû (http:/
/www.petitiononline.com/mtlcz/petition.html), a obrátili se téÏ
otevﬁen˘m dopisem se Ïádostí o pomoc ke quebecké vládû a
mediím. Témûﬁ pﬁed dvûma t˘dny jsme zaslali velice v˘stiÏn˘
dopis, pln˘ dÛleÏit˘ch fakt, detajlÛ a statistick˘ch údajÛ, pﬁes 250
ãesk˘m politikÛm, mimo KSâM (senátorÛm, poslancÛm,
ministrÛm, prezidentovi a pﬁedsedÛm politick˘ch stran).
Zatím se ozval pouze pﬁedseda ODS Ing. M.T opolánek. Pominuli vysvûtlování o nutném ‰etﬁení a utahování opaskÛ (samozﬁejmû
nemyslím politiky) v pomalu zbankrotovaném âesku, tak mne
zaujala poslední staÈ jeho dopisu:

...Osobnû bych se klonil k zachování budovy souãasného
generálního konzulátu v rukou ãeského státu a zachování ãeské
pﬁítomnosti v ní. Je v‰ak nutné najít novou ãinnost a zpÛsob
financování, které by bylo ménû závislé na ekonomické situaci
âeské republiky. Zde se otevírá moÏnost pronájmu dan˘ch
prostor napﬁ. krajansk˘m sdruÏením ãi jin˘m organizacím
zastupující âeskou republiku jak v kulturní tak v ekonomické
oblasti. JestliÏe je tento úﬁad tak nezbytn˘, jak uvádite, nemûlo
by b˘t vût‰ím problémem toto uskuteãnit.
Nám nejde ani tak o budovu (i kdyÏ samozﬁejmû také jde), ale jde
nám v první ﬁadû o fungující konzulát jako takov˘, i s lidmi. To Ïe
pan Topolánek nám navrhuje abychom pro to nûco udûlali (a
nebyli závislí na penûzích státu) není zrovna rada nad zlato. Stát
na to nemá a my na to máme mít? Je fakt, Ïe provozní náklady
jsou asi stejné jako u stﬁednû malého krámku na okraji Montrealu,
ale v‰echny krajanské organizace jsou neziskové, takÏe to
nepadá v úvahu. Jinak zde Ïádné organizace zastupující âeskou
republiku v ekonomické oblasti také neexistují, tudíÏ není se o
ãem bavit. Konzulát vesele (tedy zrovna vesele moc ne) likviduje,
tudíÏ nám moc ãasu jiÏ nezb˘vá.
TakÏe ãekáme na v˘voj událostí doma, a chceme vûﬁit a doufat,
Ïe snad na‰e argumenty pﬁesvûdãí aspoÀ nûkteré politiky, a Ïe
rozum zvítûzí (i kdyÏ dosud tomu nic nenasvûdãuje). V negativním
pﬁípadû jsme rozhodnuti uspoﬁádat tuto ãi pﬁí‰tí sobotu velkou
demonstraci proti vládnímu rozhodnutí zru‰it ná‰ konzulát.
Láìa Kﬁivánek
***

Do pozornosti rodákom
Na Slovensku, v hornokysuckom meste
Turzovka sa pravidelne kaÏdé ‰tyri roky
organizujú Svetové stretnutia jeho
rodákov a ich potomkov. V tomto roku, v
dÀoch 13. - 15. augusta 2010 to bude uÏ
po ‰tvrt˘ raz. Je venované 430. v˘roãiu
prvej písomnej zmienky o obci, ktorej
neskôr, v roku 1602, udelil privilégium
sám jej zakladateº, uhorsk˘ palatín Juraj

Thurzo z Betlanoviec, zemepán na
Bytãianskom panstve.
IV. Svetové stretnutie Turzovãanov a
ich potomkov sa bude konaÈ v rámci
Turzovského kultúrneho leta a
Beskydsk˘ch slávností, ktoré tu majú
svoju ‰tyridsaÈroãnú tradíciu. Je to vhodná
príleÏitosÈ pre v‰etk˘ch, aby svoj rodn˘
kraj - Kysuce, pri‰li nav‰tíviÈ práve v

tomto ãase, keì tu na tradiãn˘ch
turzovsk˘ch hodoch vrcholia spoloãenské
a kultúrne aktivity jeho obãanov.
Stretnutia sú charakteristické úãasÈou
rodákov a mnoh˘ch v˘znamn˘ch
osobností, prominentov spoloãenského
a politického Ïivota, známych umelcov a
‰portovcov. Domáci obãania, ako
hostitelia, s cel˘mi rodinami nav‰tevujú
rad programov a podujatí pripraven˘ch
pre túto príleÏitosÈ. Od masov˘ch
amfiteátrov˘ch programov a folklórnych
akcií aÏ po komorné koncerty a v˘stavy.
Mesto zakaÏd˘m rozkvitne do krásy a
znásobuje poãet svojich náv‰tevníkov.
Prichádzajú zblízka i zìaleka bez ohºadu
na to, ãi Ïijú v susednom chotári, alebo
ìaleko za morom. To, ão Turzovãania
robia pre in˘ch, robia vlastne aj sami pre
seba. Chcú sa dobre cítiÈ, napºÀaÈ odkaz
svojich predkov, zachovávaÈ tradície a
prejaviÈ úctu svojim hosÈom. Po kaÏdom
doteraj‰om svetovom stretnutí zostali v
meste trvalé hodnoty v podobe úãelov˘ch
stavieb, pamätn˘ch tabúº, pomníkov,
kniÏn˘ch publikácií, verejnej zelene,
upraven˘ch priestranstiev, ale najmä
nezabudnuteºn˘ch záÏitkov a spomienok.
V t˘chto dÀoch, ktoré e‰te zostávajú do
stanoveného termínu,
spájajú
Turzovãania opäÈ svoje sily a prostriedky,
aby aj ‰tvrté stretnutie rodákov bolo znova
svetové. PretoÏe práve v tom je ich duch,
poslanie a v tom je ich zmysel.
Zá‰titu nad IV. Svetov˘m stretnutím
Turzovãanov a ich potomkov prevzal
prezident Slovenskej republiky Ivan
Ga‰paroviã a prisºúbil svoju osobnú
úãasÈ. Je to veºké vyznamenanie nielen
pre organizátorov, ale aj pocta v‰etk˘m
rodákom, Kysuãanom a Slovákom,
Ïijúcim vo svete. Lebo práve ich tu
oãakávajú najviac a te‰ia sa na nich. Ak
teda Va‰e kroky povedú na Slovensko,
príìte si podaÈ ruky so svojimi rodákmi
na Kysuciach, príìte do kraja dobr˘ch a
pracovit˘ch ºudí, známych svojou
pohostinnosÈou a otvoren˘m srdcom.
IVAN GAJDIâIAR
prezident obãianskeho zdruÏenia
SPOLOK PRIATEªOV TURZOVKY
***
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Abrahámoviny Martina Pﬁibánû
sluÏbu (asi aby zapomnûl, co se dozvûdûl o
sdûlovací technice). No, a kdyÏ se vrátil z
válek s hrdinsky zvrásãen˘m (pokud se vám
to slovo zdá neexistujícím, nejste sami - mnû
taky) ãelem, nastoupil jako technik k podniku
AZD Praha (je‰tû, Ïe jsem tam odtud ode‰el
uÏ v ﬁíjnu 1948, jinak bych se z tûch zkratek
pominul). ¤ekli byste, Ïe tam nastoupil v
oddûlení sdûlovací techniky, ale co vás (a
mne) napadá; nastoupil v oddûlení
stavebním. AspoÀ tak soudím z toho, Ïe se
ãasem vypracoval na mistra a
stavbyvedoucího po celé republice (moc jsem
pﬁem˘‰lel o tom, na co by se b˘val vypracoval,
kdyby b˘val nastoupil v oddûlení sdûlovací
techniky, ale k Ïádnému závûru jsem
nedo‰el). KdyÏ ho to pﬁestalo bavit, zaloÏil v
roce 1990 telekomunikaãní spoleãnost
MarCom s.r.o (to znamená nûco jako Ïe za
nic neruãíte), tam pÛsobil v‰elijak, taky jako
jednatel aÏ do roku 2008, a musel hodnû
zbohatnout, ponûvadÏ rok na to emigroval
do Kanady (moÏná taky proto, aby - kdyby se
zjistilo, Ïe v‰ecko s tím podnikem s divn˘m
jménem není v poﬁádku - byl z dostﬁelu; ale
to asi ne, ponûvadÏ v tom pﬁípadû by se
snaÏil zneviditelnût a on dûlá prav˘ opak dokonce jsem ho vidûl v ãeské televizi v
torontské Nové vizi).
V roce 2009 emigroval do Kanady (soudû
podle jeho viditelnosti bych soudil, Ïe uÏ je tu
nejménû deset rokÛ). Udává, Ïe má tﬁi dûti,
dvû dûvãata, Eli‰ku a Annu a syna Martina.
Na oslavû sv˘ch narozenin byl doprovázen
svojí paní Ludmilou, velmi hezkou a mladou
Ïenou. Oslava se vyznaãovala tím, Ïe tam
byla spousta v˘borného jídla, vãetnû
absolutnû hﬁí‰nû chutného oﬁechového dortu
(oﬁechy byly dovezeny z âech!). A také tím,
Ïe místo aby hosté proná‰eli lichotivé ﬁeãi o
oslavenci, oslavenec vedl lichotivé ﬁeãi o
hostech. Já jsem bohuÏel pﬁi‰el pozdû, tak
nevím, co v‰ecko napovídal o v‰ech tûch
pûkn˘ch lidech, kteﬁí tam byli, jako Markétka
Slepãíková-Re‰ovská z âeské televize nebo
profesor Martínek, s kter˘m jsem pomáhal

Ono padesát rokÛ dnes je docela mladistv˘
vûk. Ne Ïe by se v padesátce nic nedûlo. Je
to ãas uvaÏování o druhé (nebo alespoÀ
první) v˘mûnû manÏelek - a ãím dál tím
ãastûji i manÏelÛ, o zmûnû kariéry nebo i
zemû, v které Ïijeme. Ale sotva vûk, kdy si
mÛÏeme ﬁíct, Ïe jsme uÏ zvorali v‰ecko, co
se zvorat dá a tudíÏ je ãas na oslavu na‰eho
narození. Ale na druhé stranû není to zas tak
dávno (v dobû Jaroslava Vrchlického [18531912], kter˘ - chceme-li si to je‰tû víc pﬁiblíÏitbyl otcovsk˘m pﬁítelem Petra Zenkla), kdy
muÏi je‰tû trochu mlad‰í neÏ Martin PﬁibáÀ
dnes, byli oslovováni jako ‘ctihodní kmeti’!
TakÏe padesátiny si pravdûpodobnû trochu
pozornosti zaslouÏí.
Martin PﬁibáÀ je oslavil v kostele sv. Václava.
Co tam se v‰ecko nekoná - to místo - a jeho
dne‰ní faráﬁ, rev. Libor ·vorãík - si zaslouÏí
pomníãek. Pamatuji si i den, hlavnû proto, Ïe
veãer po oslavách se konaly ·ibﬁinky, na
které pﬁi‰el (t˘den poté, co se v náruãí
Barunky Sherriffové na plese farnosti sv.
Václava prakticky utancoval k mírné mozkové
mrtviãce) vÛdãí Sokol a sokolsk˘ historik druh˘ díl (jen asi 1,300 stránek) jeho Mal˘ch
dûjin velké my‰lenky vyjde v ãervnu - Jan
Waldauf. Tedy 13. února 2010.
Ale kdo to vlastnû je ten Martin PﬁibáÀ?
Podle informací získan˘ch od rÛzn˘ch
detektivních a vyzvûdaãsk˘ch agentur se
narodil 11. února 1960 v Strakonicích (tam,
odtud je taky ‘Strakonick˘ dudák’, v kterém
jsem pﬁed víc neÏ pÛlstoletím [to uÏ jsem
opravdu tak dlouho na svûtû?] hrál Vocílku),
kde mu dovolili trpût na základní ‰kole. V
roce 1975 ho nacházíme na ‰kole s
podezﬁel˘m jménem SOS v Brnû, kde
studoval obor sdûlovací a zabezpeãovací
techniky a odtud v roce 1978 pﬁe‰el do Plznû
na SBD ( tím si nejsem jist, ale jméno této
‰koly je je‰tû podezﬁelej‰í neÏ té brnûnské)
a tam zase studoval sdûlovací techniku (o
ãem by to tak asi mohlo b˘t?) a kdyÏ se o
sdûlovací technice dozvûdûl víc, neÏ co je o
ní známo, nastoupil prezenãní vojenskou

dávat dohromady Kanadsk˘ Fond pro âeské
a Slovenské univerzity.
A co chce oslavenec v Kanadû dûlat?
Vyrábût solární energii. Prostû ze slunce
nûjak vytahovat elektrickou energii. To se
asi nauãil, kdyÏ na tûch ‰kolách se
zkratkovit˘mi jmény studoval sdûlovací
techniku. Ale ãlovûk nikdy neví. Martin PﬁibáÀ
se mi jeví jako ãlovûk, kterému vûci vycházejí.
Ale já o nûm pí‰u hlavnû proto, Ïe je jedním
z nemnoha krajanÛ do‰l˘ch v posledních
dvaceti letech, kteﬁí se zúãastÀují Ïivota v
na‰í komunitû.
Josef âermák
***

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

Universal Currency Converter - 3. 3. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $

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!

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

vás srdeãnû zve na
romantickou komedii Muriel Resnikové

KaÏdou stﬁedu
Pﬁedstavení se budou konat:

v nedûli 18. dubna v 15:00 a 20:00 hodin
a

v nedûli 25. dubna v 15:00 a 20:00 hodin
Lokace: Mysteriously Yours... Mystery Bistro Theatre
(pÛvodnû “Limelight Dinner Theatre”)
(mezi stanicemi metra Eglinton a Davisville)
Nepﬁehlédnûte zmûny âASU, DNE (pouze nedûle) i LOKACE!
Nedûlní parkování je zdarma v rezidenãních oblastech v okolí
divadla.
Dal‰í informace o parkování a stanicích metra:
http://www.mysteriouslyyours.com/location.html
Pﬁed odpoledním pﬁedstavením bude otevﬁeno ve 14:00 a bude

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

moÏno si zakoupit studené obãerstvení vãetnû alkoholick˘ch nápojÛ.
Pﬁed veãerním pﬁedstavením bude otevﬁeno jiÏ v 18:00 a bude moÏno
si zakoupit jak studené obãerstvení, tak teplou veãeﬁi,
opût vãetnû alkoholick˘ch nápojÛ.
Obãerstvení provozují Prague Fine Food Emporium
a Mystery Bistro Theatre.

Cena vstupného (bez obãerstvení): 20 dolarÛ
Rezervace (vãetnû rezervaci na veãeﬁi - veãerní pﬁedstavení):

(416) 463-3182
nové.divadlo@sympatico.ca.
Tû‰íme se na va‰í náv‰tûvu!

18,28 Kã
25,73 Kã
18,83 Kã

âNB - 3. 3. 2010

Nové divadlo v Torontû

2026 Yonge Street, Toronto

5,47 CDN $
18,28 Kã
1,41 CDN $
0,71 EURO
1,04 CDN $
0,97 US $

Tel.:416/698-2090
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Pondûlní káva
s A. Kubálkem
Pokračování ze str. 1

operu Die tote Stadt (Mrtvé mûsto), která
mûla premiéru souãasnû v Hamburku a v
Kolínû nad R˘nem a bûhem dvou let ji
dávala Metropolitní opera v New Yorku.
A já mûl natoãit nûkteré jeho vûci, které
napsal v jedenácti letech. Ty jsou tûÏké
jako prase. Jeho tatínek Julius Korngold
byl znám˘m hudebním kritikem ve Vídni.
Podle mne mu musel s tím pomoci,
protoÏe desetileté dítû takto nemyslí.“
„Kasparov, kdyÏ hrál ‰achy proti poãítaãi
IBM, tvrdí, Ïe IBM podvádûla, protoÏe
tam ‰lo o miliony, Ïe tam musel b˘t
nûkdo, kdo poãítaãi pomohl, protoÏe
poãítaã takto nemyslí. Pokud v‰ak IBM
nepodvádûla, tak je to mnohem hor‰í,
protoÏe je tu nûco, co jiÏ nejsme svou
inteligencí schopni ovládat,“ pﬁebruslil
jsem na téma, které je mi bliÏ‰í.
V tento okamÏik bylo kafe hotové a
nastala otázka, jestli to bude s mlékem.
Odpovûdûl jsem: „Old time!“ CoÏ znaãí
kafe ãerné bez cukru a mléka. A Antonín
pokraãoval: „V hudbû jsou v‰ak vûci,
které mlad˘ ãlovûk nesmí dûlat. Emotivnû
nesmí. Dnes osmileté dûti hrají to, co
nezahraje dospûl˘ ãlovûk, ale to dítû
neví, proã to tak má hrát. Pro to dítû je
klaviatura psacím strojem, nûkdo mu dá
pokyny. Tady hraj slabû, tady zrychlí‰,
pak zesílí‰. To se jim natluãe do hlavy,
ale osmileté dítû neví proã, nemá pro to
cit. KdyÏ bys mûl porovnat desetiletého
Korngolda s Mozartem, tak je v tom
neuvûﬁiteln˘ rozdíl. Proti nûmu nebyl
Mozart Ïádn˘ genius, ale já tomu nevûﬁím,
pﬁestoÏe byl producentem tûch koncertÛ
Glenn Gould. On mohl mít urãité nápady,
ale musel tam b˘t dospûl˘ ãlovûk,
pianista, kter˘ mu ﬁekl, tady to udûlej

takhle, kter˘ udûlal urãité korekce.
Netvrdím, Ïe koncerty sloÏil nûkdo jin˘ a
nûkdo to podepsal jeho jménem, ale
nûkdo mu musel radit. Jinak to mÛj mozek
nedokáÏe pochopit.“
Ale vzápûtí jsme se vrátili k Antonínov˘m
zaãátkÛm.
„Hovoﬁím o tom, protoÏe jsem byl jinak
vychovan˘ neÏ dne‰ní dûti. KdyÏ jsem
mûl v deseti letech ten úraz s oãima, tak
jsem byl poslán do Hradãanského ústavu
pro nevidomé a slabozraké. První, co se
mi stalo, Ïe mne pﬁejmenovali. Ústav
vedly jepti‰ky z ﬁádu Karla Boromejského
a kdyÏ mne tam pﬁivedli, tak pﬁedstavená
klá‰tera ﬁekla: ‚My tady máme TondÛ
stra‰nou spoustu, budeme ti ﬁíkat
Oldﬁichu.’“
„To mnû pﬁipomíná jednoho Róma, s
kter˘m jsem byl v kriminálu a kdyÏ jsme
byli spolu na díﬁe, nebo-li v korekci, tak mi
vyprávûl, jak do patnácti let si myslel, Ïe
je Milan. V‰ichni mu ﬁíkali Milane. No a v
patnácti letech, kdyÏ dostal obãansk˘
prÛkaz, tak zaregistroval, Ïe se nejmenuje
Milan Kro‰ãen, ale ·tûpán. V takhle
pozdním vûku se tûÏko mûní identita…“
„No, nebylo to pﬁíjemné a teì mû zavedli
do místnosti, kde bylo piano a já jsem do
té doby piano v Ïivotû nevidûl, protoÏe
jsem vÏdycky chtûl b˘t sedlákem a to v
severních âechách, odkud pocházím a
on tam nûkdo hrál ChopinÛv Minutov˘
valãík, kter˘ nelze za minutu zahrát a
mnû se to stra‰nû líbilo a tak jsem si ﬁekl,
Ïe se to musím nauãit. Byl tam jeden
slep˘ uãitel, Otakar Heindel, ale nebyl
slep˘ od narození, jak my ﬁíkáme, Ïe mu
kráva jedním ﬁetûzem vyrazila obû oãi.
On mûl státní zkou‰ky z piana, houslí,
flétny a zpûvu. To v‰echno uãil. Teprve
nedávno pﬁed dvûma roky umﬁel v
dvaadevadesáti, ale kdyÏ jsem po
revoluci pﬁijel do âech v roce 1991, tak
mû uvítal slovy: ‚Nazdar Oldo!‘ U nûho
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jsem se zaãal uãit a za ãtyﬁi roky jsem ‰el
na konzervatoﬁ. To ‰lo takhle rychle, ale
to bylo proto, Ïe mne nikdy nenechal
hrát, co bych chtûl. Musel jsem hrát, co
on ﬁekl. Vûci, které se v jedenácti letech
hrát nemají. My jsme hráli pouze
technické vûci: Et˘dy, Bayerovku… To
‰lo z t˘dne na t˘den. Ne, Ïe bych cviãil
nûco tﬁi mûsíce. Bylo zapotﬁebí hrát v‰e z
pamûti. Mûl jsem celkem dobrou pamûÈ,
ale já neznal ãernotiskové noty. Zaãínal
jsem tedy s Braillovou notací. V ãernotisku
vidí‰ pravou a levou ruku, ale v braill‰tinû
ãte‰ kaÏdou ruku zvlá‰È, navíc je na

Antonín Kubálek

Foto: M. Gabánková

základû abecedy, takÏe tﬁeba písmeno
d, je v notaci c, e je d. Je to velice
abstraktní, ale kaÏdá notace je abstraktní,
proto mají dûti velice ãasto potíÏe ãíst a
psát noty. Já jsem podvádûl. Braill‰tinu
ãte‰ prstem, ale já jsem ji vidûl, tak mnû
zaãali dávat papírov˘ pytlík pﬁes hlavu. V
braill‰tinû se musí‰ nauãit, Ïe se takty
pro pravou a levou ruku stﬁídají. Velice
záleÏí na pamûti a to chtûl Otakar Heindel
z t˘dne na t˘den, abychom se to vÏdy
nauãili. Cviãit bylo kde, protoÏe tam byl
JeÏkÛv sál, kter˘ tam také studoval, dále
ProkschÛv sál, to byl slep˘ uãitel
Smetany.
V patnácti letech jsem pﬁe‰el do Deylova
ústavu na Maltézském námûstí. PoblíÏ je
dnes hospoda U Vladaﬁe. Tam byla tehdy
normální putyka U KﬁiÏovníkÛ. Jednou
jsem vzal pár klukÛ do hospody a nemûli
jsme peníze. Sedûli jsme v zahrádce a
tak jsem se vsadil o metr piv, Ïe si vezmu
Ïlutou pásku, bílou hÛl a tmavé br˘le a Ïe
naskoãím v zatáãce z Malostranského
námûstí na Újezd do jedoucí tramvaje.
Tak jsem si to pÛjãil od klukÛ a ‰li jsme na
roh Malostranského námûstí a já lvím
skokem naskoãil do narvané tramvaje.
PrÛvodãí v tramvaji se mohl podûlat a já
mûl ke v‰emu v kapse invalidní legitimaci,
která mne opravÀovala k tomu, abych
jezdil zadarmo. On mnû jí okamÏitû
zabavil a od té doby musím v tramvaji
platit, ale vyhráli jsme metr piv.“
„Je‰tû pﬁed osma‰edesát˘m toãili
skrytou kamerou, jak lidi na Národní tﬁídû
vyskakují z tramvaje a pﬁíslu‰níci VB jim
dávají pokutu. Pak se v‰ech ptali, jestli si
vyskoãili poprvé nebo jestli to dûlají
pravidelnû. A v‰ichni odpovídali, Ïe dnes
to bylo poprvé. Najednou vyskoãil jeden
takov˘ vlasat˘ mládenec - tehdy
oznaãovan˘ jako mániãka. A na tuto
stupidní otázku odpovûdûl pﬁímo

geniálnû: ‚Dnes to bylo v mém Ïivotû uÏ
po druhé!‘“
„Na místû hospody, kde se to odehrálo
je dnes turistick˘ podnik; kdyÏ jdu kolem,
tak nejdu ani dovnitﬁ, staãí mnû podívat
se na ceny. Îelví polívka 620 Kã a to tam
byli známí, kteﬁí si ji dali a pr˘ to nebyla
Ïádná Ïelví polívka, ale hovûzí v˘var.
Tam nebylo vÛbec nic, ani kousek
masíãka nebo nudle. Jak jsme se ale
dostali od Karolíny k Ïelví polívce, to
nevím.“
„Tak porovnáváme va‰e zaãátky.“
„Chci jen ﬁíct, Ïe mne nikdo nemusel
nutit, abych cviãil, ale tam tehdy nebylo
moÏné dûlat nûco jiného. Já skoro cviãil
z nudy; Ïádné telefony, mobily, televize.
Co jiného jsem mohl v roce 1951 mezi
slep˘mi dûlat. âetl jsem jim pouze kníÏky,
vût‰inou Mayovky. Na dveﬁe mi dali nápis
JEDNOOK¯ JE KRÁLEM MEZI
SLEP¯MI. My jsme nesmûli ani chodit
ven. To nás vzali vÏdycky ven na ‰ÀÛru a
‰li jsme házet o‰tûpem do Strahovské
zahrady. Dûti dnes mají mnoÏství
zbyteãného rozptylování. Já jsem se hnal
k pianu, kdyÏ jsem pﬁi‰el ze ‰koly, kdeÏto
Karolína se Ïene k poãítaãi. Na mne
pﬁi‰lo tohle necviãení aÏ na konzervatoﬁi
a na Akademii. To jsem ‰el radûji s
klukama do hospody neÏ k pianu. Dnes
vím, Ïe kdybych místo toho sezení po
hospodách cviãil, Ïe bych urãitû hrál líp
nebo mûl vût‰í repertoár, ale já toho
nelituji, protoÏe jsem si aspoÀ nûco uÏil a
nûco naãerpal nûkde jinde. To scházení
se po hospodách dnes tady neexistuje.
Lidi jsou v kontaktu jen pﬁes mobilní
telefon nebo pﬁes poãítaã. Ani se nevidí.
My jsme se museli scházet po hospodách,
protoÏe jsem nikdy nemûl tﬁeba telefon.
KdyÏ jsem nûkoho potﬁeboval najít, tak
jsem ho na‰el buì u Dvou koãek nebo U
tygra. Tam se scházeli malíﬁi s hudebníky,
spisovatelé s novináﬁi. Zde na
konzervatoﬁi uãím tﬁicet let, ale nikdy se
podobné podhoubí nevytvoﬁilo. Nedo‰lo
zde k tomuto propojení mezi rÛzn˘mi
umûlci.
U Karolíny ale vidím, Ïe to chce dûlat.
Dala by pﬁednost tomu, kdyby to ‰lo
bezbolestnû, bez námahy, kdyby tomu
nemusela vûnovat tolik ãasu. Poslouchá
souãasnou hudbu, kterou já zrovna
nemám rád, ona to ví a já jí to nezakazuji.
Nûkdy si to zpívá, ale nevidûl jsem ji, Ïe
by si to hrála na klavír. Nejsem nepﬁítelem
rocku, ale hluku. Mám úctu k JeÏkovi, ne
kvÛli písniãkám, ale hlavnû kvÛli tomu, Ïe
umûl skládat dobrou váÏnou hudbu, která
byla velice sloÏitá. Mnû nevadí tato hudba,
ale vadí mnû zesilovaãe. Proti hluku je
ãlovûk bezbrann˘. Pﬁed tím není úniku a
tato hudba nemá dynamiku, hraje stále
stejnû silnû.“
První pondûlní káva je u konce. Karolína
Kubálková vystoupí pﬁí‰tí nedûli od pûti
hodin na Nokturnech v kostele u svatého
Václava. Cesty obou k hudbû byly
rozdílné. Antonín ode‰el z âech do
Kanady, Karolína míﬁí z Kanady do âech.
Letos zamûnila housle za klavír, ale nikde
není ﬁeãeno, Ïe to musí b˘t pouze klavír,
kterému se musí vûnovat; vÏdyÈ Antonín,
jak sám ﬁekl, také nelituje toho, co proÏil
nûkde jinde neÏ v koncertních síních, i
kdyÏ podle jeho slov, by moÏná byl lep‰í
a mûl vût‰í repertoár. Îivot je ‰ir‰í neÏ
hudba, ale byl by chud‰í bez ní.
Za kávu dûkuje a na pﬁí‰tí Nokturna v
nedûli 14. bﬁezna 2010 v 17 hodin, v
kostele sv. Václava, kdy bude hrát
Karolína, se tû‰í
Ale‰ Bﬁezina
***
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Vítkov‰tí Ïháﬁi se u soudu
zkrou‰enû káli
Ostrava-právo/Ale‰ Honus-Po zuby ozbrojená
eskorta pﬁedvedla ve stﬁedu pﬁed Krajsk˘
soud v Ostravû ãtyﬁi mladé neonacisty, kteﬁí
jsou obÏalovaní z loÀského rasovû
motivovaného Ïháﬁského útoku ve Vítkovû.
Soud rozhodoval o prodlouÏení jejich vazby.
„Dnes tuto informaci soud zveﬁejÀovat
nebude,“ oznámila po vãerej‰ím jednání
mluvãí ostravského soudu Barbara Plchotová.
Písemné rozhodnutí o tom, zda byla vazba
prodlouÏena, soud nejprve musí doruãit
obÏalovan˘m a teprve poté o nûm mÛÏe
informovat veﬁejnost.
Obvinûní Jaromír Luke‰, David Vaculík, Václav
Cojocaru a Ivo Müller se vãera pﬁed soudem
zkrou‰enû káli a slibovali, Ïe uÏ to nikdy
neudûlají.
Pﬁesto jim hrozí za pokus o rasovû
motivovanou vícenásobnou vraÏdu i doÏivotní
tresty. A lze tedy témûﬁ s jistotou ﬁíci, Ïe
soudce jejich vazbu prodlouÏil.
Îháﬁi zaútoãili na domek devítiãlenné romské
rodiny na Opavsku loni v noci na 19. dubna.
Dovnitﬁ vhodili tﬁi zápalné lahve s benzínem.
PoÏár zranil tﬁi lidi, nejhÛﬁe dvouletou Natálku.
Ta v nemocnici strávila nûkolik mûsícÛ,
prodûlala ﬁadu plastick˘ch operací a postupnû
pﬁi‰la o tﬁi prsty. Zloãinem bude poznamenaná
do konce svého Ïivota.
***

Orel skalní se po sto letech
vrátil do âeska
Praha-právo/plk-Nebetyãnou radost mají
ochranáﬁi z dvojice orlÛ skalních, tﬁíleté samice
Filomény a o rok star‰ího samce Davida.
Vytvoﬁili totiÏ spolu pár a po více neÏ 100
letech zaãali u nás orli skalní opût stavût
hnízdo.
Zahnízdûní mají „na svûdomí“ mladí orli, kteﬁí
byli do volné pﬁírody vypu‰tûni v rámci projektu
Návrat orla skalního do Moravskoslezsk˘ch
Beskyd.
„Filoména (vypu‰tûná v roce 2007 - pozn.
red.) a David (2006) vytvoﬁili stabilní pár a v
únoru zahájili stavbu hnízda,“ potvrdil manaÏer
projektu Petr Orel, jenÏ je zároveÀ vedoucím
Stanice na záchranu volnû Ïijících ÏivoãichÛ v
Barto‰ovicích na Novojiãínsku.

Projekt Návrat orla skalního do Beskyd
odstartoval v roce 2006. Za tu dobu bylo do
volné pﬁírody vypu‰tûno ãtrnáct ptákÛ, dva z
nich uÏ ale zahynuli.
Samec EvÏen zahynul v roce 2008 pﬁímo v
Beskydech, zbytky uhynulé samice Gabãi
zase na‰li ochranáﬁi v loÀském roce nedaleko
Prahy.
***
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Hokejov˘ kapitalismus
podle Paroubka
Praha -mfd/gag- Tak tvrdou kritiku si ãesk˘
sport dlouho nevyslechl. Budoucí moÏn˘
premiér - ‰éf âSSD Jiﬁí Paroubek - pﬁikládá
vinu za neúspûch hokejistÛ na olympiádû
„nelítostnému zámoﬁskému kapitalismu“,
jemuÏ se ãesk˘ hokej bezezbytku podﬁídil.
Tvrdé pomûry v juniorsk˘ch soutûÏích pr˘
nemilosrdnû likvidují talenty z âeska, ﬁekl v
rozhovoru pro deník Sport. Hokejisté by proto
mûli podle Paroubka vyzrát do jedenadvaceti
let doma a teprve potom odejít do NHL.
***

6.3.2010

Platy nám rástli najpomal‰ie
za 20 rokov
BRATISLAVA-sme/ªUBO·
JANâÍKSlovenská ekonomika zaÏila vlani pre krízu
najhor‰í rok od rozdelenia âeskoslovenska.
Padla o 4,7 percenta. Pocítili to takmer v‰etci.
Firmám klesali trÏby, menej investovali, ºuìom
platy klesali alebo rástli len veºmi mierne, na
rôzne bonusy a odmeny museli mnohí vlani
zabudnúÈ. O prácu pri‰lo takmer 150-tisíc
ºudí. NezamestnanosÈ sa podºa ·tatistického
úradu na konci roka zv˘‰ila na 13,9 percenta.
O zloÏitej situácii hovorí v˘voj platov.
Priemerná mzda síce minul˘ rok stúpla o tri
percentá na 745 eur. Tak pomaly ako vlani
v‰ak platy u nás nerástli 20 rokov. NebyÈ
‰tedrosti verejnej správy a hry ‰tatistick˘ch
ãísel, rast platov by bol podºa ekonóma
UniCredit Bank Dávida Dereníka len mierne
nad nulou.
Platy zamestnancov vo verejnej správe totiÏ
na rozdiel od mnoh˘ch, ktorí pracujú v
súkromnom sektore, vlani rástli. A spotreba
verejnej správy bola podºa ‰tatistikov jedinou
zloÏkou hrubého domáceho produktu, ktorá
minul˘ rok stúpala.
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Ashley McIsaac - Znám˘ kanadsk˘ hudebník (2008)
Detail portrétu vytvoﬁeného pro sérii Star Portraits (TV Bravo)
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MILAN RASTISLAV ·TEFÁNIK
TULÁK PO HVIEZDACH
Pri príleÏitosti 130. v˘roãia jeho narodenia a 90. v˘roãia smrti v Toronto Centre for
the Arts, Studio Theatre, 5040 Yonge Street, Toronto, nedeæa, 11. apríla 2010 o
15:00 hodine. Vstupenky ($15.00) si môÏete zakúpiÈ v pokladni divadla.
My, ktorí sme vyrastali v socialistickom âeskoslovensku sme mali svojrázne
detstvo. MoÏno, Ïe ‰Èastné, tak ako detstvo má byÈ. Te‰ili sme sa na svetlé a
radostné zajtraj‰ky, ãasto a radi sme ìakovali v‰etk˘m kompetentn˘m za hrejivé
poznanie, Ïe zlá a smutná minulosÈ je uÏ navÏdy za nami.
Dni a udalosti predo‰lé, sme poznali jednak z dejepisu, ako aj z rozprávania rodiãov
a pamätníkov, ktorí Ïivo spomínali na v‰elião preÏité, ãi poãuté. Tieto interpretácie
sa málokedy zhodovali, skôr naopak. Deti sú zvedavé stvorenia, ktoré dosÈ
ÈaÏko chápu, ako sa dá tá istá udalosÈ interpretovaÈ rozdielne. E‰te netu‰ia, Ïe Ïivot
nie je rozprávka, kde dobro vÏdy zvíÈazí nad zlom a ãierno-biele videnie sveta
málokedy vystihuje skutoãnosÈ. Hoci pravda je len jedna.
Nám, ktor˘m socialistické detstvo uÏ dávno minulo, v‰ak zvedavosÈ zostala. Stále
hºadame odpovede na v‰etky otázky. Odpovede, ktoré moÏno ani nejestvujú.
Napriek tomu sa usilujeme aspoÀ ãiastoãne priblíÏiÈ pravde.
A o tom bude ná‰ program. O vzniku âeskoslovenska a o ãloveku, ktor˘ mal leví
podiel na vytvorení prvého spoloãného ‰tátu âechov a Slovákov. Nebol perfektn˘,
bol v‰ak ná‰. A ãeskoslovenskú demokraciu obdivoval cel˘ normálny svet. V‰etci
predsa dobre vieme, Ïe niã na svete nie je perfektné, nehovoriac uÏ o tom, Ïe
dokonalosÈ je nudná. Pevne veríme, Ïe na‰a nesmelá pocta slávnemu rodákovi
takou nebude.
Ivan Zná‰ik
***

Aniversary
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Tomá‰ Garrigue Masaryk

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
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

âeská a slovenská televize
na internetu!

Sme - 8. 3. 2005 aktualizováno: DARINA S¯KOROVÁ Prezident Tomá‰ Garrigue
Masaryk uÏ poãas Ïivota zaÏil kult svojej osobnosti. Mnoho ãeskoslovensk˘ch obãanov
ho oslovovalo “tatíãek” a dobová tlaã o Àom naozaj písala ódy. Milan Rastislav ·tefánik
ho oslovoval “otecko” a mal k svojmu uãiteºovi veºkú úctu. TGM si kult vyslúÏil svojou
politikou, filozofiou, Ïivotn˘m postojom a skromnosÈou. Nikdy nechcel a nepouÏíval
násilie a nikdy netúÏil po tom, aby mu lichotili. Úcta väã‰iny ºudí k nemu bola spontánna.
Masaryk sa narodil 7. marca 1850 - pred 160 rokmi.
Syn Slováka a âe‰ky spájal oba národy, hoci sa cel˘ Ïivot viac cítil âechom, hovoril po
ãesky a bliÏ‰ie mu boli ãeská kultúra a dejiny, ale aj predstava o jednotnom
ãeskoslovenskom národe. Narodil sa v Hodoníne vo veºmi skromn˘ch pomeroch. Na
‰túdium do Viedne sa dostal vìaka cirkvi a svojmu talentu. Jeho postoje k viere v‰ak
pre‰li niekoºk˘mi fázami, bliÏ‰ie mal k umiernenému protestantizmu ako ku katolicizmu.
V mladosti sa venoval vede - filozofii, histórii a politike. Jeho politické postoje dlh˘ ãas
smerovali k federalizácii krajiny a upevneniu postavenia âiech v rámci Rakúsko-Uhorska
a nie k rozbitiu monarchie.
Pochopil, Ïe ak chce nieão v Rakúsko-Uhorsku zmeniÈ, musí sa naplno venovaÈ politike.
V roku 1891 sa stal poslancom rí‰skej rady a redaktorom ãasopisu Na‰a doba. Na
Slovensku ovplyvnil cez svojich ‰tudentov ãasopis Hlas. Jeho filozofia “drobnej práce” a
nekoneãnej trpezlivosti mu priniesla veºké uznanenie, ale len malé politické úspechy.
AÏ pri‰iel rok 1914, vojna, a 64-roãn˘ muÏ opustil domovinu - vybral sa do sveta robiÈ
revolúciu a bojovaÈ na strane t˘ch, ktor˘m dôveroval, teda Dohody.
V roku 1915 zaãína ãeskoslovenskú akciu - v zahraniãí bojuje za vznik nového ‰tátu,
pretoÏe medziãasom nadobudol presvedãenie, Ïe Rakúsko-Uhorsko sa reformovaÈ
nedá. V ParíÏi zakladá Národnú radu âeskoslovenska a stáva sa jej predsedom. Tam sa
upevÀuje jeho spolupráca so ·tefánikom, ktor˘ mal ako známy vedec, politik a vojak
prístup do najvy‰‰ích francúzskych politick˘ch kruhov. Vìaka ich spolupráci svet zaãína
akceptovaÈ my‰lienku vzniku âSR.
Politika Rakúsko-Uhorska a jeho slepé prisluhovanie Nemecku len uºahãuje svetov˘m
veºmociam predstavu o rozpade monarchie. V roku 1918 nástupnícke ‰táty dostávajú
legitímnu podobu v mierov˘ch zmluvách z ParíÏa a najmä zmluvou z Trianonu z roku
1920.
Prv˘m prezidentom âeskoslovenska sa stáva práve Masaryk, parlament ho zvolí e‰te
trikrát - aÏ k˘m sa pre vysok˘ vek v roku 1935 nevzdá funkcie sám. Umiera v Lánoch a
jeho pohreb je prejavom úcty ãeskoslovensk˘ch obãanov k jeho Ïivotu, postojom a práci.
V prezidentskom kresle ho strieda Edvard Bene‰ - Ïiak, ktor˘ svojho uãiteºa nikdy
neprekonal.
Osobn˘ Masarykov Ïivot je charakteristick˘ tragédiami a oddanosÈou k rodine. Z úcty
k americkej manÏelke prijal meno Garrigue. Jeho syn Herbert tragicky zahynul, dcéra
Alica obetovala Ïivot matke trpiacej depresiami a neskor‰ie otcovej funkcii, keì zastupovala
matku pri reprezentaãn˘ch príleÏitostiach a starala sa o otca v Lánoch. Najnadanej‰í a
najkomplikovanej‰í syn Jan bol dlho v otcovom tieni, a preto ich vzÈahy boli rozporné.
Prispela k tomu Janova búrlivá povaha a známe ironické postoje.
Posledné roky Ïivota vytváral Masaryk okolo seba skupiny intelektuálov, ktor˘ch
poz˘val na zámok do Lánov. Z debát s prezidentom Karel âapek napísal knihu
Rozhovory s TGM, v ktor˘ch prezidenta charakterizuje takto: “Vá‰ Masaryk sa bude
hovoriÈ i za sto rokov, zatiaº ão deväÈstodeväÈdesiatdeväÈ ‰tátnikov a vladárov z tisíca
budú len mená pre historikov.”
Samozrejme, Ïe mal aj odporcov a neprajníkov. Na Slovensku sa angaÏovala najmä
veºká skupina ºudákov, ale aj takí, ktorí jeho my‰lienku politiky ãechoslovakizmu chceli
revidovaÈ na urãitú predstavu federalizácie âSR.
Masaryk t˘mto v˘vojom nepre‰iel. Hoci v Topoºãiankach trávil kaÏdé leto a pohyboval
sa po Slovensku, jeho vzÈah k Slovákom bol vlaÏn˘. Niã to v‰ak nemení na jeho
historickej úlohe, ktorú zohral pri vzniku âSR a jej rozvoji a najmä na kultúre politiky, ktorú
vytvoril.
Osobná ãestnosÈ a skromnosÈ - taká v˘nimoãná u politikov - jeho statná postava, ãi
typick˘ obraz prezidenta sediaceho na koni, dali peãaÈ dobe, v ktorej Ïil, ale aj republike,
ktorú spoluvytvoril a najmä vìaka ktorej Slovensko ako krajina môÏe existovaÈ samostatne.
***

Vystavuje Josef Kursk˘

Do 12. bﬁezna je moÏné vidût v Cedar Ridge Creative Centre (225 Confederation Dr.,
Scarborough) v˘stavu malíﬁe Josefa Kurského.
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Werich, Ha‰ek a ·vejk
Pukali jsme smíchem, ·vejkovi s Werichem. Slavili jsme v únoru dvû skvostná v˘roãí:
105 let od narození Jana Wericha a 89 let od poãetí literární postavy Dobrého vojáka
·vejka. A stalo se nám nesl˘chané, Ïe jsme to slavili s Werichem a ·vejkem v na‰em
ob˘váku. Netvrdím, Ïe byli Werich a ·vejk u nás, ale hlas Wericha ãtoucího ·vejka na
tuctu CD. Nejdﬁív musím popsat, jak se to stalo, aby tato fantastická oslava mistra
Wericha mûla pozadí: Mému pﬁíteli Jiﬁíkovi na Moravû umﬁel otec a po náleÏitém
smutku nastalo tﬁídûní pozÛstalosti. Jako blesk z ãistého nebe pﬁi‰el e-mail, Ïe v
pozÛstalosti Jiﬁík na‰el ·vejka namluveného Janem Werichem v letech 1953-1969 na
tuctu gramofonov˘ch desek, a dotaz, jestli bych to chtûl? Pochopiteln˘m pﬁedpokladem
této nanejv˘‰ vzru‰ivé zprávy byla Jiﬁíkova znalost, Ïe jsem notorick˘m milovníkem
mistra Jana Wericha a souãasnû Dobrého vojáka ·vejka. Moje p˘cha, Ïe mám
Wericha a Ha‰ka v malíãku, a zároveÀ neznalost, Ïe mistr Werich 16 let vytrvale ãetl
ve studiu Supraphon Dobrého vojáka ·vejka na gramofonové desky, mne ‰okovala.
Ale Jiﬁíkova nabídka, Ïe mi, milovníkovi Wericha a ·vejka, ten balík gramodesek po‰le,
zabránila, abych se zhroutil do sklíãenosti, Ïe takov˘ unikát neznám a nemám. Jiﬁík má
vzácnou paní manÏelku, která vyãetla z mé odpovûdi na oznámení, Ïe ty desky musím
mít a zaãala organizovat pﬁepravu 4 kilogramÛ gramodesek z Moravy do Ontaria. Emaily lítaly rychlostí svûtla pﬁes Atlantik, ve kter˘ch já jsem radil, jak to zabalit a zajistit
a bagatelizoval jsem, jak je to snadné a souãasnû Jiﬁíkova Ïena ﬁe‰ila svízele s
po‰tovní sluÏbou.
Zhrozil jsem se, kdyÏ Jiﬁíková navrhla, aÈ si pro ten balík pﬁiletíme na Moravu v
listopadu, Ïe spojíme pﬁíjemné s uÏiteãn˘m: Eva pÛjde na Sjezd spoluÏákÛ z gymplu
a já se budu bavit; nejsem trpûliv˘ ãlovûk, a pomy‰lení ãekání tﬁi ãtvrtû roku mne
osprchovalo terpent˘nem zoufání. Nenapsal jsem, Ïe bez Werichova ·vejka bude rok
2010 utrpení, ale nûjak to vyplynulo na povrch a Jiﬁík, kter˘ toho moc nenamluví, ale
zdobí ho bojarská ãinorodost, zaãal pátrat a nalezl cel˘ soubor na 12-ti CD, tyto
okamÏitû zakoupil, strãil do obálky a zanesl na po‰tu.
Lakonickou vûtou mi oznámil, Ïe WerichÛv ·vejk je odeslán letounem do Sudbury.
PÛjde k nám balíãek z Moravy t˘den, nebo dva? Abych zadusil netrpûlivost a obavy,
Ïe se balíãek ztratí ãi zatoulá, rekapituloval jsem fakta:
- Dle Ha‰kov˘ch souãastníkÛ zaãal Ha‰ek psaní Dobrého vojáka ·vejka v únoru 1921;
- jméno literární postavy pﬁevzal od domovníka v sousedství Na Boji‰ti pana Josefa
·vejka;
- Josef Lada ukázal Ha‰kovi první kresby vojáka ·vejka koncem února a Ha‰kovi se
moc líbily;
- první díl ·vejka Ha‰ek psal v hospodû U Kamenáãe a první svazek byl vydán v srpnu
1921;
- v záﬁí 1921 se Ha‰ek pﬁestûhoval do Lipnice nad Sázavou, kde se ubytoval v hostinci
U âeské Koruny a psal druh˘ díl ·vejka v místnÛstce mezi v˘ãepem a kuchyní;
- nûmeck˘ pí‰ící literární kritik Max Brod napsal o ·vejkovi v listopadu pochvalnou a
nad‰enou recenzi oti‰tûnou v Prager Zeitung; ãeská literární elita Ha‰ka i ·vejka zcela
ignorovala;
- k VánocÛm 1921 dostal Ha‰ek mimoﬁádn˘ dárek, $100 od amerického vydavatele
Geringera z Chicaga na publikaci ·vejka v angliãtinû;
- souãasnû dostal Ha‰ek nabídku od ãesko-nûmeckého nakladatele Aloise Synka k
vydání ·vejka v jazyce nûmeckém;
- na podzim 1922 pﬁedal Ha‰ek svému nakladateli v Lipnici tﬁetí svazek ·vejka k
publikaci a posteskl si nakladateli, Ïe uÏ mu ani pivo nechutná;
- 2. ledna 1923 Jaroslav Ha‰ek nadiktoval svému lékaﬁi závûÈ, o pÛlnoci ji podepsal
a usnul;
- ve 4 hodiny ráno 3.ledna 1923 byl Ha‰ek prohlá‰en za mrtvého, ale jeho ·vejk Ïil dál:
- vídeÀsk˘ literární kritik Willy Haas napsal: ‘·vejk je literárním bratrem slavného
Chaplina’;
- ·vejk byl úspû‰nû zdramatizován v berlínském divadle a hlavní roli zahrál Max
Pallenberg;
- ãesky ·vejka zfilmoval Karel Lamaã v 1926 a hlavní roli zahrál Karel Noll;
- dal‰í filmové provedení ·vejka zahrál Rudolf Hru‰ínsk˘ v 1957;
- nejzdaﬁilej‰ího ·vejka udûlal v loutkovém filmu Jiﬁí Trnka a vyprávûl Jan Werich v roce
1965.
Kniha Osudy dobrého vojáka ·vejka byla pﬁeloÏena do 56 svûtov˘ch jazykÛ, vy‰la v
47 zemích a v ãe‰tinû od prvního vydání v roce 1921 dosáhl poãet 34 vydání, coÏ
znamená za 70 let kaÏd˘ druh˘ rok.
- Jan Werich mûl 18 let, kdyÏ Ha‰ek umﬁel, a nikdy se osobnû nepotkali.
Ani není známo, kdy Werich ãetl ·vejka poprvé; k mému úÏasu nemá Jan Werich
ãlánek na Wikipedii a v anglickém ãlánku o Janu Werichovi není v diskografii ãetba
·vejka na gramodesky ani zmínûná jedin˘m slovem.
CoÏ neubûhlo dost ãasu, aby se Jan Werich stal ãesk˘m velikánem? Balíãek od Jiﬁíka
z Moravy dorazil v pátek a únorová oslava ãesk˘ch velikánÛ zaãala.
12 CD, milión díkÛ Jiﬁíku!, zaãalo poloÏením prvního disku na pﬁehrávaã a hlas
WerichÛv zaãal slavnou rozmluvu s paní Millerovou o atentátu Ferdinanda v Sarajevu
a byl jsem pﬁilepen k reproduktorÛm cel˘ víkend a poslouchal jsem a poslouchal znova.
Zdá se mi, Ïe Ha‰kovo literární mistrovství v Osudech dobrého vojáka ·vejka je tak
vyhranûné, Ïe interpretace díla v jiné podobû, divadelní i filmové se nezdaﬁila, jak se
reÏisérÛm chtûlo. Je ·vejk dílem zcela kabaretním a skrz naskrz komick˘m, Ïe pouze
loutková verze Jiﬁího Trnky (1965) si zaslouÏila nadprÛmûrnou pozornost; a nebyl hlas
Jana Wericha 50% tohoto úspûchu? Natáãení ·vejka v rozhlasovém studiu trvalo 16
let. Zaãalo v kvûtnu 1953 v dobû, kdy Jan Werich nikde veﬁejnû nemohl vystupovat;
spoãívá v tom hluboká identifikace ·vejka v ml˘nu spoleãenského systému: totéÏ co
proÏíval v tu dobu Jan Werich v komunistickém âeskoslovensku padesát˘ch letech,
totéÏ co ·vejk v rakousko-uherském mocnáﬁství?
·estnáct let je podle statistiky lidského Ïivota pûtina; odeãtu-li z tûch pûti ‰estnáctin
tu první, kdy ãlovíãek se sotva vyvíjí a dokud nemá ﬁidiãsk˘ prÛkaz ani ãlovûkem je‰tû
není, a tu poslední, kdy by sice leccos chtûl, ale uÏ nemÛÏe, mohu s ãist˘m svûdomím

umístit Werichovo nahrávání ·vejka na gramodesky do ãtvrté pûtiny jeho tvÛrãího
Ïivota, kdy zral˘ muÏ ví, co ví a co neví. V letech 1964-67 byl Jan Werich na veﬁejné
kulturní scénû umlãován komunistick˘mi ‰íbry a tak on, ãlovûk siln˘ a tvÛrãí se
identifikoval se ·vejkem a vdechl do nûho sebe a oÏivil ·vejka.
Kdo bude chtít, ten si tento vzácn˘ a unikátní soubor seÏene, hlavní je, Ïe to existuje.
Na letáãku v krabici je napsána sÏíravá poznámka, Ïe ãeská kritika a publicistika
vydání tohoto skvostu nevûnovala Ïádnou pozornost a já se obávám, Ïe to milovníci
Wericha a ·vejka ani nevûdí, tak jako jsem to nevûdûl já (kuchyÀsk˘ znalec obou),
dokud Jiﬁíkovi neumﬁel otec.
Napsal jsem Jiﬁíkovi, Ïe na v‰em zlém je cosi dobrého, a snad jsem tím jeho smutek
ze ztráty otce tro‰iãku uhasil. Konãím toto psaní a jdu si poslechnout ·vejkovu Anabázi
v podání Jana Wericha.
Ross Firla-Sudbury
***

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
***

***
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E-mailov˘ rozhovor - Jan Kavalír zpovídá Josefa âermáka
Dobr˘ den, omlouvám se, Ïe pí‰i trochu pozdûji, neÏ
jem pÛvodnû chtûl. BohuÏel momentálnû ãasovû
nezvládám a ãas jsem si udûlal teì. Mûl bych pro Vás
tedy pár otázek, které bych pak, spolu s Va‰imi
odpovûìmi, vloÏil do pﬁílohy mé seminární práce.
Kdy jste do Kanady emigroval a z jakého dÛvodu to
bylo? Bylo to ãistû z politick˘ch dÛvodÛ? A proã
právû Kanada?
Z âeskoslovenska jsem ode‰el (po kolenou, tajnû,
“pﬁes kopeãky”) s pﬁítelem kováﬁem Láìou Dufkem 28.
ﬁíjna 1948 (sobecky jsme poãítali s tím, Ïe komunistická
policie bude ﬁádit v Praze). V Kanadû ‘na‰e’ loì,
‘U.S.A.T. Le Roy Eltinge’ pﬁistála (v Halifaxu) 23.dubna
1949. Ta loì nebyla ‘na‰e’ úplnû, ale byla nás z
âeskoslovenska pûkná skupina: celkem 113.
‘Ochotnick˘’ historik skupiny (a také historik Sokola jeho “Malé dûjiny velké my‰lenky” vycházejí v
nakladatelství Atelier IM v Luhaãovicích) Jan Waldauf
po padesáti letech na‰el adresy 61 dosud Ïijících
moﬁeplavcÛ z roku 1949. Mnozí z nich zanechávají
v˘raznou stopu - vedle Jana Waldaufa na pﬁíklad Jiﬁí
Brand˘s, kter˘ pomáhal zmûnit tváﬁ Halifaxu, voják
Jaroslav Kasanda je nositelem nejvy‰‰ího kanadského
vojenského vyznamenání, tﬁi z nich vystudovali
medicínu: Lub. Kolibáã, Antonín Petrá‰ek a David
Kroulík (Svatopluk Tománek vystudoval zubní lékaﬁství),
Jan Matûjovic zaloÏil velmi úspû‰nou importní firmu (a
patﬁí mezi nej‰tûdﬁej‰í krajany), Jaroslav Pouzar
vybudoval v Torontu prestiÏní pekárnu, jiní si otevﬁeli
obchody a Ïivnosti (Jan Marr, Franti‰ek Surovec),
v‰ichni se dobﬁe uchytili a pokud vím, nikoho nezavﬁeli.
Nazpût k Va‰í otázce: Pocházím z chalupy a vím, jak
tvrd˘ byl Ïivot na vesnici, kdyÏ jste nemûli peníze na
poji‰tûní a kroupy vám v‰ecko zniãily. Ale také si
pamatuji (jako skoro v‰ichni, kdo v té dobû Ïili), jak
dobﬁe chutnal Ïivot v Masarykovû republice. Pamatuji
se na neuvûﬁitelnou jednotu národa v mobilizaci v roce
1938, kdy nad námi visela hrozba Hitlerova ‰ílenství a
spojenci se vytratili do noci...Po válce se chvíli zdálo, Ïe
naváÏeme na masarykovské tradice. BohuÏel
komunistická strana poplatná Moskvû (a nikdo neupírá
ruskému národu obrovské zásluhy o vítûzství nad

Hitlerov˘m Nûmeckem) mûla jiné plány. Jejich koncepce
Ïivota pro mne byla nepﬁijatelná. Zúãastnil jsem se
studentsk˘ch protikomunistick˘ch demonstrací v Praze
v únoru 1948 i pochodu na Hrad, jemuÏ pﬁedcházel
záÏitek, na kter˘ nikdy nezapomenu: projev Vladimíra
Krajiny v Obecním domû (o poschodí pod námi - ale to
jsme tehdy nevûdûli - zasedal poprvé akãní v˘bor
‘obrozené’ národní fronty): tehdy uÏ bylo jasno, Ïe
demokraté prohráli, ale Krajina, jedna z nejhrdinnûj‰ích
postav na‰ich dûjin, mluvil o vítûzství svobody, mluvil o
své víﬁe ve svÛj národ a strhnul své posluchaãe (je‰tû
dnes mi bûhá mráz po zádech) tak nûjak jako Kennedy,
kdyÏ vyz˘val Ameriãany, aby se neptali, co vlast mÛÏe
uãinit pro nû, ale co oni mohou udûlat pro svou vlast...
Pak jsem byl svûdkem likvidace vesnice - po mém
soudu jedním z nejvût‰ích zloãinÛ, kter˘ch se
komunistická strana na národu dopustila. Pﬁi pohﬁbu
prezidenta Bene‰e v záﬁí 1948 jsem byl se skupinou
kamarádÛ v Praze zadrÏen a v‰ichni jsme pﬁí‰tích 14
dní strávili na Pankráci. Po propu‰tûní mi bylo jasno, Ïe
mám pouze dvû moÏnosti: buì uprchnout nebo se
nechat umlátit, ponûvadÏ (ve vûcech, v kter˘ch o nûco
jde), jsem du‰e vzdornû nepﬁizpÛsobivá. A tak jsme se
s pﬁítelem Láìou Dufkem pﬁehoupli pﬁes hranice (ne
v‰em pﬁálo ‰tûstí - mûli tam psy a kvéry...) do Západního
Nûmecka. Dá se pravdûpodobnû ﬁíct, Ïe jsem ode‰el z
politick˘ch dÛvodÛ. V Nûmecku jsem nav‰tívil nûkolik
uprchlick˘ch táborÛ: Regensburg, Murnau,
Ludwigsburg. V Ludwigsburgu bylo táborÛ nûkolik,
vznikla tam sokolská jednota a dokonce i univerzita.
Tam jsem se skamarádil s tiskaﬁem Jaroslavem
Reichlem (pﬁed puãem ﬁídil tiskárnu ve Varnsdorfu, kde
tiskli vzne‰ené vûci jako tﬁeba zvlá‰tní vydání
Bﬁezinov˘ch básní s nádhern˘mi ilustracemi), v
Ludwigsburgu si Reichl (ﬁíkal jsem mu ‘táta’) na‰el
místo v tiskárnû jako tiskaﬁ a mne tam dostal jako
pomocného dûlníka. A tehdy jsem vidûl kladné stránky
nûmeckého národa: v sutinách mûsta, ãasto jen se
sk˘vou suchého chleba, pracovali deset hodin
dennû...Kanadu jsem si vybral, ponûvadÏ Kanada
shánûla dûlníky do lesÛ a na farmy a zaruãovala
nejrychlej‰í odjezd z uprchlick˘ch táborÛ.

Jak probíhal vás pobyt v Kanadû ze zaãátku? Bylo
to obtíÏné uchytit se? Po jaké dobû jste se cítil v
Kanadû tak, Ïe byste ji mohl nazvat sv˘m domovem?
V Kanadû jsem nejdﬁív pracoval na farmû, pak v
zahradnictví pﬁi tuberkulózní nemocnici v Londonu. V té
nemocnici jsem byl po skonãení podzimních prací
zamûstnán jako uklízeã (snad proto, Ïe nemocní lidé pokud uÏ nejsou totálnû znechucení umíráním, patﬁí
mezi nejlaskavûj‰í lidi na svûtû, málokdy jem se cítil v
práci tak pokojn˘ jako v londonské nemocnici). Po
uplynutí jednoho roku jsem nûjak˘ ãas pracoval v
kanceláﬁi Karla Buzka, kter˘ zvlá‰È za války v Kanadû
udûlal pro âeskoslovensko obrovsk˘ kus práce a dnes
jeho jméno nese jedna síÀ na Torontské univerzitû a
potom jsem s jeho pomocí dostal místo pomocníka v
Torontské veﬁejné knihovnû, kde jsem pracoval nûkolik
let. KdyÏ jsem do‰el k závûru, Ïe návrat domÛ v
dohledné dobû nepﬁichází v úvahu, rozhodl jsem se jít
nazpût do ‰koly. Z âeskoslovenska jsem odcházel s
akademick˘m titulem JUC. (v Kanadû znaãnû
neuÏiteãn˘m) a stejnû neuÏiteãn˘m absolutoriem, ale
trochu to pomohlo: na právnické fakultû Torontské
univerzity mne byli ochotni pﬁijmout do prvního semestru,
ale ponûvadÏ jsem nikdy nestudoval angliãtinu, podmínili
pﬁijetí úspû‰n˘m ukonãením prvního roku na kanadském
ekvivalentu filosofické fakulty. Stalo se nûco, co dodnes
povaÏuji za jednu z nejhlub‰ích záhad poslední stovky
let: skonãil jsem ve svém roãníku na University College
v angliãtinû na prvním místû a dostal za to krásnû
pojmenovanou cenu: Panhellenic Prize (ãásteãné
vysvûtlení: známkují se hlavnû eseje na témata z
anglicky psané literatury a já vÏdycky rád ãetl, i kdyÏ
anglickou literaturu samozﬁejmû v pﬁekladu - a my mûli
mistry pﬁekladatele, Vrchlick˘, Sládek atd. O
prázdninách jsem pracoval ve spacím voze na dráze a
po prázdninách zaãal na právech (a o prázdninách
pokraãoval v práci na dráze). A jestliÏe aÏ do té chvíle
jsem trpûl zabijáck˘m steskem po domovû (ten stesk
krásnû popisuje uÏ Cicero), po vstupu na univerzitu mi
nezbyl ãas na nic neÏ na studium a práci. Zaãal jsem se
v Kanadû cítit ne-li jako doma, tak alespoÀ jako na
náv‰tûvû u oblíbené tety. (Pokraãování pﬁí‰tû.)

Men‰í prÛbûÏná informace z OH 2010
Koneãnû uÏ se pﬁed nûkolika málo dny udûlalo ve
Vancouveru a okolí hezké poãasí.
Dneska doslova dokonalé. Obloha bez mráãku,
bezvûtﬁí, teplota ve mûstû pár stupÀÛ nad nulou. Vydali
jsme se tedy k místu, kde plane olympijsk˘ oheÀ a pak
do jeho stﬁedu, odkud se vysílají zábûry televizí, na
místo zvané Robson Square.
Vûdomi si omezen˘ch parkovacích moÏností nechali
jsme auto na ulici vzdálenûj‰í a s chutí se v pûkném
poãasí vydali na místo, kde v den zahájení OH pan
Gretzky ten olympijsk˘ oheÀ zaÏehnul. ·li jsme po
promenádû na bﬁehu Pacifiku, kde uÏ je nûkolik let
nová v˘stavba, cesta nás vedla kolem zakotven˘ch
jachet v‰eho druhu, od men‰ích po veliké. Na jedné,
spí‰ men‰í, uvidûli jsme informaci Ïe je na prodej za
138,000 dolarÛ. (BohuÏel jsme mûli u sebe spolu s
choti asi tak dvacku). Pﬁi pohledu z té promenády na nû
je vidût pûkné, vzdálené pozadí hor, tentokrát ale jen
chabû zasnûÏen˘ch, Uprostﬁed vod na jakémsi
zakotveném plavidle stkví se olympijské kruhy, jejich
blízké okolí ale pohled malinko naru‰uje.
Jak jsme se blíÏili k místu s ohnûm, vidûli jsme
konglomerát nov˘ch budov v‰elijakého, moderního
tvaru, stejnû jako jeﬁáb topoﬁící se v samé blízkosti
onûch tlust˘ch trubic sloÏením pﬁipomínajících polena
ohromného táboráku, nosiãe to olympijského ohnû,
pﬁesnûji pûti planoucích ohÀÛ. Kolem plot a budovy ze
skla a kovu nesourod˘ch tvarÛ a jak jsem se na tento
symbol díval, zmocnil se mû zvlá‰tní pocit a nemal˘
úÏas nad tím, jak mohlo dojít ke schválení takového
podivného symbolu. A vedle vzpíná se nûkolik vysok˘ch
svítidel na zalomené konstrukci. KdyÏ jsme se pak na
místo podívali z vr‰ku ulice po níÏ jsme vy‰li k centru
dûní, podívaná pÛsobila ponûkud rozeklan˘m dojmem,
spí‰ to místo pﬁipomínalo staveni‰tû neÏli dÛstojn˘
prostor s klasick˘m sloupem nesoucím talíﬁ s planoucím
ohnûm. Opût nejspí‰e snaha po originalitû za kaÏdou
cenu (kolik tato dle mého názoru obludnost stála,

nemám ponûtí). Jaká ‰koda, neboÈ v takov˘ den jako
ten dne‰ní pûknû vyniknou v‰echny krásy a pﬁednosti
Vancouveru a jeho okolí. Tento v˘tvor té kráse nijak
nepﬁidal. Nechápu, Ïe se na‰lo ohromné mnoÏství lidí
ochotn˘ch stát snad v hodinové, aby tu vûc mohli vidût
z úrovnû tûch pûti plamenÛ ...
Bylo dopoledne a na námûstí nebylo je‰tû mnoho lidí.
Jen dlouhá fronta na doãasnou atrakci spoãívající v
moÏnosti v závûsu se svézt nad námûstím na lanû asi
sto metrÛ dlouhém z jedné vûÏe na druhou. (Jedním z
prvních jezdcÛ byl pár dnÛ pﬁed zahájením her premiér
G. Campbell).
Námûstí, na které se po schodech schází na jedné
stranû od Vancouverské galerie a na protûj‰í od
komplexu soudních budov, dílu to A. Ericksona jeÏ od
ãasÛ, kdy jsem tam v jedné ze dvou restaurací trávil
nespoãet poledních pﬁestávek do‰lo znaãn˘ch zmûn.
Zastﬁe‰en˘ prostor, kter˘ v létû po pár t˘dnÛ slouÏil
tance chtiv˘m obãanÛm, pánÛm, sleãnám, krasavicím
a v zimû k bruslení, byl z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ
posunut severním smûrem. Oblíbená restaurace vzala
uÏ dávno za své a kluzi‰tû nenabralo na plo‰e, po obou
jeho stranách nevidûl jsem nic lákavého.. Snad se to
objeví po skonãení olympijského frmolu. Byl ãas vydat
se v tom nádherném poãasí zpût k zaparkovanému
vozidlu a tak jsme to udûlali.
O tom, jak k této chvíli vedou si soutûÏící o olympijské
medaile mnohem lépe informuje samozﬁejmû televize
na nûkolika kanálech a tak já mohu sdûlit jen nûco
osobních poznatkÛ a názorÛ:
Dvaatﬁicetilet˘ flamboyantní Ameriãan Bode Miller,
kter˘ obãas si poãínal jak by si v oãích nûkter˘ch
pﬁísn˘ch jedincÛ poãínat nemûl, stal se mistrem lyÏaﬁské
alpské kombinace. ZÛstávaje u lyÏování, jakési otevﬁené
hlavy pﬁed zahájením her uvedli pﬁedpovûdi na vítûze
lyÏaﬁsk˘ch alpsk˘ch disciplin. Jejich snad odborná
pﬁedpovûì jen potvrdila absolutní po‰etilost takového
chytráctví. V‰ichni jsou zatím vedle jak ta jedle.

Pﬁekvapiv˘m zpÛsobem v tûchto disciplinách dominují
ameriãtí lyÏaﬁi a hlavnû lyÏaﬁky.
(Znaãnû mû rozladila informace od mojí Ïeny ... vût‰ina
jejích kolegyÀ v zamûstnání pr˘ ﬁíká: AÈ vyhraje kdokoli,
jenom ne Ameriãan nebo Ameriãanka! Podobné pﬁání
jsem chápal pﬁed lety doma, kdy místo AmeriãanÛm
nepﬁálo se RusÛm. K tomu byl pﬁece dÛvod, tady
dneska ho marnû hledám).
Vidût se uÏ pﬁedem na Pódiu s medailemi kolem krku
není nic moudrého jak se zatím potvrdilo v pﬁípadû
kanadsk˘ch lyÏaﬁÛ, zklamání snad je‰tû vût‰í neÏ v˘kon
kanadsk˘ch hokejistÛ v zápase se ·v˘cary.
Hokej je hra pûkná, ale mÛÏe zpÛsobit bolehlav muÏstva
(druÏstva), kter˘ má buì smÛlu, nebo mu chybí koncovky
a nebo má hor‰ího brankáﬁe neÏ soupeﬁ. I tady mnohdy
se pﬁání stává otcem my‰lenky, jak se ﬁíká. Platí tu i ono
o Mistrovi, kter˘ se nûkdy utne ... coÏ se stalo J. Jágrovi
v utkání s Rusy. Abych zÛstal u hokeje, líbí se mi jak
hrají Kanaìanky.
Pûkná je podívaná na rychlobruslaﬁe, kde stejnû jako
v lyÏování namûﬁen˘ ãas urãí vítûze bez jak˘chkoli
sporÛ, coÏ nemusí platit u jin˘ch disciplin se sborem
udûlujícím hodnotící body. Z ãesk˘ch závodníkÛ, alespoÀ
pokud to sleduji, v podstatû nikdo nezklamal.
Olympijsk˘ch disciplin bude zﬁejmû i nadále pﬁib˘vat,
jak o tom svûdãí ski cross na sjezdovkách pro muÏe,
kdy borci si to mastí stovkou na trati plné skokÛ a jeÏto
je to rychlost znaãná a na trati jsou ãtyﬁi, o pády není
nouze. (Jak ale pak se bude porovnávat poãet získan˘ch
medailí pﬁed lety a v souãasnosti nevím).
Aã jsme podnikli náv‰tûvu mûsta dopoledne, o
náv‰tûvnost nebyla nouze, odpoledne a veãer pak
pﬁibude i zábava a bylo by spravedlivé, aby v‰ichni
nad‰ení místní obãané a diváci nebyli po skonãení her
odmûnûni v˘razn˘m finanãním schodkem, kter˘ budou
muset v prÛbûhu let uhradit.
Pokraãování moÏná pﬁí‰tû…
Vladimír Cícha - Vancouver 22. února 2010
***
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Do‰lo e-mailem:
Reprezentácia Slovenska
Ahojte, nedá mi, aby som sa s Vami nepodelila
o moju skúsenosÈ, ako funguje Slovensk˘
reprezentaãn˘ dom poãas olympiády vo
Vancouveri.
Hrdí sa t˘m, Ïe je prv˘krát v histórii otvoren˘
‰irokej verejnosti a úspe‰ne propaguje na‰u
krajinu www.repredom.sk. V skutoãnosti ná‰
Slovensk˘ dom robí na‰ej krajine takú hanbu,
Ïe by lep‰ie urobil, keby bol zavret˘. Keby sme
tam nemali predplatené lístky na jedno
vystúpenie, uÏ tam ani nikdy neprídeme.
Prv˘krát sme sa v Slov. dome boli pozrieÈ v
nedeºu, keì sme boli na kultúrnom predstavení
Cigánski diabli. Bolo to veºmi pekné vystúpenie.
Celí nad‰ení sme si po predstavení chceli
kúpiÈ v rämci repre domu v bare vodu a kávu,
nedalo sa v‰ak. Typick˘ slovensk˘ prístup, na
ktor˘ som si uÏ za tie roky odvykla. Organizátori
nám povedali, Ïe beÏné pitie a jedlo sa tam
kúpiÈ nedá, ale ak si zaplatíme 60 dolarov˘
obedov˘ lístok na osobu, potom sa môÏeme
najesÈ aj napiÈ z bufetového stola. My sme im
ale vysvetlili, Ïe si chceme kúpiÈ len nieão na
pitie. Nedalo sa, tak sme si ‰li kávu kúpiÈ na
vedºa ulicu za 2.5 dolára
Len pre informáciu, vo Vancouveri sa za 60
dolárov najedia dvaja ºudia a nie jeden v
kvalitnej re‰taurácii. Po tomto záÏiku som pri‰la
do repre domu aj s kamarátkou vypomôcÈ ako
dobrovolníãka hosteska (e‰te pred ãasom sme
sºúbili, Ïe prídeme pomôcÈ) na veãernú smenu
od 18 hod do 23 hod. V tom ãase nám dali
organizátori in‰trukcie, Ïe na‰ou úlohou bude
kontrolovaÈ, ãi náv‰tevníci slovenského domu
majú zakúpeny veãern˘ lístok za 115 dolárov
vrátane dane za osobu, ktor˘ zahﬁÀa veãeru
(jedlo a pitie) a náv‰tevníci môÏu ostaÈ do
polnoci. Pre informáciu, za túto sumu si môÏete
vo Vancouveri zarezervovaÈ noc + dostanete
v cene raÀajky v dobrom hoteli alebo minimálne
dva ºudia sa môÏu najesÈ v extra luxusnej
re‰taurácii.
Tak sme sa organizátorov op˘tali, Ïe ãi si budú
môcÈ ºudia prísÈ len posedieÈ pri pivku, vínku a
zaplatiÈ len za to resp. prezrieÈ si zadarmo
pavilón. A oni, Ïe nie, musia si kúpiÈ lístkok za
115 dolárov. Tak sme sa op˘tali, ãi si myslia,
Ïe ºudia zaplatia také peniaze, ale evidentne
im to bolo jedno. Tak sme to i‰li vyskú‰aÈ v
praxi. V‰etci náv‰tevníci vrátane Slovákov,
Kanaìanov a turistov z in˘ch krajín sa po
vypoãutí ceny lístkov zvrtli na päte a znechutene
odi‰li. Niektorí boli sklamaní, niektorí nahnevaní,
jeden chalan kriãal cez ulicu, Ïe na Slovensko
v Ïivote nedôjde. Za cel˘ veãer poãas piatich
hodín, ão sme tam stáli si lístok nekúpil ANI
JEDEN JEDIN¯ ãlovek, dobre poãujete, ani
jeden.
“Zabávalo” sa tam len kopec slovensk˘ch VIP
osôb, organizaãného ‰tábu, manaÏérov v rámci
repre domu. Najpotupnej‰ie bolo sledovaÈ tváre
t˘ch turistov, ão si o na‰ej krajine myslia. My
sme sa tam s kamarátkou hanbili ako pes a len
sme sa im ospravedlnili.
S organizátormi dohodli, Ïe uÏ viac neprídeme
pomôcÈ, lebo sa nevieme stotoÏniÈ s ich
politikou a nechceme byÈ súãasÈou tejto
blamáÏe. To, Ïe o ulicu ìalej bol otvoren˘ Írsky
olympijsk˘ dom a bolo tam dobr˘ch 2000 ºudí,
ktorí sa tam zabávali, pili pivo, lebo sa tam
predávalo za 8 dolárov, to nikoho netankovalo.
A ku mne e‰te dôjde manaÏérka a povie mi, Ïe
akí sú tu vo Vancouveri ºudía sprostí, Ïe idú piÈ
do írskeho domu za 8 dolárov, keì u nás môÏu
piÈ a jesÈ do nemoty cel˘ veãer za 115 dolárov.
Ja som nevedela, ãi sa mám smiaÈ alebo
plakaÈ. K tomu v‰etkému treba spomenúÈ
prí‰ernú jazykovú vybavenosÈ jedného
slovenského manaÏéra, ktor˘ to tam mal akoÏe
v‰etko pod palcom a ktor˘ poÏadoval, aby
v‰etky rozhodnutia i‰li cez neho. Jeho
arogantnosÈ, neschopnosÈ boli oãarujúce. Keì
som sa ho op˘tala, Ïe za koºko predávame
vlajky, odpovedal “Ïe to nech nechám na neho”.
Keì sa objavili reportéri zo známej lokálnej
stanice, ktorí chceli natoãiÈ o Slovenskom dome
‰ot, bolo im povedané, Ïe event manaÏérka je
síce prítomná, ale je zaneprázdnená a musia
poãkaÈ, ale aspoÀ sa doãkali! Potom nafilmovali
v pavilóne “vynikajúcu” atmosféru s prázdnymi
bufetov˘mi stolmi, zívajúcimi papalá‰mi,

Ïiadnymi turistami a Ïivou ºudovou hudbou, ão
hrala pre nikoho.
Keì dvaja náv‰tevnici boli zvedaví ako chutí
ná‰ tradiãn˘ alkohol slivovica, manaÏér
flexibilne nám oznámil, Ïe slivovicu majú, ale
iba pre prezidensk˘ salónik! Jediné, ãomu
som rada je to, Ïe turisti neboli takí sprostí, Ïe
by platili za veãern˘ lístok také prachy.
Hanba
slovensk˘m
organizátorom
slovenského repre domu. Keby sme sa my,
ktorí tu Ïijeme, tak správali k ºudom tu v Kanade,
o t˘ÏdeÀ nemám robotu. Ak budú na‰u krajinu
reprezentovaÈ takíto ºudia, navÏdy budeme v
zahraniãí v‰etk˘m na posmech. Aj kopec mojich
kanadsk˘ch kamarátov sa chcelo ísÈ pozrieÈ
na ná‰ repre dom, ale uÏ neprídu.
Rozm˘‰ºali sme, ãi daÈ na‰e záÏitky do
slovensk˘ch novín, nevieme, ãi to má vôbec
nejak˘ v˘znam a ãi by to nieão vôbec zmenilo.
Ahojte Petra
***
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Gambrinus liga
17. kolem se zaãala poslední únorov˘ víkend jarní
ãást fotbalové ligy. Vesmûs vedoucí t˘my ztratily
dva body remízami. Sparta doma s Pﬁíbramí plichtou
1:1, Teplice v Budûjovicích a Ostrava v Plzni hrály
0:0. Naplno bodovali pouze fotbalisté Jablonce
vítûzstvím 3:0 doma nad Bohemians 1905 a Slavia
nad stﬁíÏkovsk˘mi Bohemians brankou Grajcara z
prvého poloãasu. V dresu Slavie nastoupil jiÏ
slovensk˘ brankáﬁ Seneck˘. K pﬁekvapení do‰lo v
stﬁedoãeském derby, kdy Kladno zvítûzilo v
Boleslavi 1:0. Olomouc stejn˘m v˘sledkem zdolala
Slovácko a Brno Liberec.
Ani v 18. kole stﬁíÏkov‰tí Bohemians nebodovali a
prohráli v Teplicích 1:2, i kdyÏ vedli brankou Ibeho,
v druhém poloãase Do‰ek a StoÏick˘ otoãili skóre.
S osudem si zahrává Slovácko, které prohrálo
doma 0:2 s Brnem. Stejn˘m v˘sledkem prohrál
Liberec doma s Plzní. Bez fanou‰kÛ hráli fotbalisté
Bohemians 1905 na vyhﬁívaném trávníkÛ na
Strahovû. Zdá se Ïe jim to nevadilo a zvítûzili nad
Olomoucí rovnûÏ 2:0. V Pﬁíbrami napadlo 25-30 cm
snûhu a tak pﬁestoÏe je zde od léta vyhﬁívan˘
trávník zápas Pﬁíbram-Mladá Boleslav byl odloÏen
na 14. dubna 2010. V nedûli pak prohrálo Kladno v
exilu na Strahovû se Spartou 0:1 brankou Zofãáka
z penalty a Ostrava ve Vítkovicích po poloãasu 2:0
porazila Jablonec 4:1, kdyÏ v závûru utkání dvakrát
skóroval náhradník Matûj Vydra. V˘sledek pondûlní
dohrávky Slavia âeské Budûjovice byl znám aÏ po
uzávûrce tohoto ãísla a je na internetu
www.zpravy.ca.

Tabulka po neúplném 18. kole:
1. Teplice
2. Sparta
3. Ostrava
4. Jablonec
5. PlzeÀ
6. Slavia
7. Olomouc
8. M. Boleslav
9. Pﬁbram
10. Brno
11. Bohemians
12. Liberec
13. Budûjovice
14. Slovácko
15. Kladno
16. Boh. Praha

17 10
18 9
18 10
18 10
17 8
17 7
18 7
17 7
17 7
18 6
18 5
18 6
17 3
18 4
18 4
18 3

6
9
5
4
6
6
4
4
3
5
5
2
6
2
2
1

1
0
3
4
3
4
7
6
7
7
8
10
8
12
12
14

31:17
21:8
27:16
21:16
19:13
22:14
28:19
28:22
18:18
16:22
11:16
18:25
13:21
14:26
13:28
16:35

36
36
35
34
30
27
25
25
24
23
20
20
15
14
14
10

Pﬁípravné mezinárodní zápasy
Skotsko-âesko 1:0

hry. Slováci prehrali 0:1. „Som tro‰ku sklaman˘ z
v˘sledku i z hry. Nepremenili sme ‰ance. Nórom
skvele zachytal brankár,” vravel po zápase tréner
Slovákov Vladimír Weiss.
„Musíme sa vrátiÈ na zem a hraÈ poctiv˘ futbal, ktor˘
sme predvádzali v kvalifikácii,” dodal.
Gól: 67. Moldskred, ÎK: B.H. Riise. Rozhodcovia:
Nijhuis - Boonman, Zeinstra (v‰etci Hol.), 9756
divákov. Zostava SR: Mucha - Pekarík (84. Petrá‰),
·trba (74. Kopúnek), ëurica, Zabavník - Karhan Jendri‰ek, Sapara (71. Stoch), Weiss (77. ·vento)
- Ham‰ík (84. Kozák) - Vittek (61. Holo‰ko).
***

Slovenská CorgoÀ liga
20.kolo: Nitra-Banská Bystrica 0:0, Ko‰ice-MFK
PetrÏalka 1:0, Spartak Trnava-Tatran Pre‰ov 2:0,
Slovan Bratislava-Dunajská Streda 2:0, FK SenicaMFK RuÏomberok 2:1, M·K Îilina-MFK Dubnica
4:0.
21. kolo: FC Nitra-FK Senica 2:1, MFK DubnicaSpartak Trnava 2:1), Banská Bystrica-Slovan
Bratislava 2:1, MFK PetrÏalka-MFK RuÏomberok
2:2, Dunajská Streda-M·K Îilina 0:2, Tatran
Pre‰ov-MFK Ko‰ice 1:1.
***

Tabuºka
1. Îilina
2. Slovan
3. Bystrica
4. Nitra
5. Senica
6. Trnava
7. Pre‰ov
8. RuÏomberok
9. PetrÏalka
10. Dun. Streda
11. Dubnica
12. Ko‰ice

21 15
21 13
21 12
21 9
21 8
21 8
21 7
21 6
21 6
21 5
21 5
21 3

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

4
4
2
7
8
9
10
9
10
9
11
14

33:9
33:16
30:14
23:18
19:26
30:25
18:21
21:27
24:26
18:25
15:31
17:43

47
43
43
32
29
28
25
24
23
22
20
13

âeská 02 extraliga
51. kolo: Tﬁinec-Kladno 3:2 (SN), SpartaBudûjovice 4:1, Liberec-Brno 0:2, Karlovy VaryVítkovice 4:5 (PP), Zlín-Slavia 1:2, Mladá BoleslavPardubice 0:2, Litvínov-PlzeÀ 1:5.
52. kolo: Mladá Boleslav-Slavia Praha 1:2,
Vítkovice-Zlín 1:2, Budûjovice-Liberec 3:4 (PP),
Brno-Karlovy Vary 1:2, Pardubice-Tﬁinec 6:1, PlzeÀSparta 1:3, Kladno-Litvínov 7:1.
V pﬁedkole play-offs na tﬁi vítûzná utkání se stﬁetne
Slavia s Litvínovem a Liberec s Budûjovicemi. V 1.
kole pak Pardubice s Tﬁincem, Vítkovice se Spartou,
PlzeÀ bude hrát s vítûzem série Liberec-Budûjovice
a Zlín proti vítûzi série Slavia-Litvínov. První kolo se
hraje jiÏ na ãtyﬁi vítûzná utkání.

Glasgow-mfd-Îalostná koncovka shodila slu‰n˘
v˘kon ãesk˘ch fotbalistÛ. PﬁestoÏe mûli ‰est dobr˘ch
Závûreãná tabulka 02 extraligy
‰ancí v pﬁípravném mezistátním utkání v Glasgowû
1. PlzeÀ
52
162:128
106
prohráli. Domácí Skotové skórovali z ojedinûlého
2. Zlín
52
154:129
96
brejku. Gól dal Brown po hodinû hry. âe‰i doplatili
3. Pardubice
52
179:131
96
na mizernou koncovku. Ne‰Èastníkem se stal
4. Vítkovice
52
161:136
88
pﬁedev‰ím útoãník Svûrko‰. Mûl jednu tutovku,
5. Spartaa
52
157:132
87
dal‰í dvû nadûjné moÏnosti, a navíc ne‰ikovnû
6. Tﬁinec
52
153:148
83
pﬁekazil pﬁihrávku pﬁed odkrytou branku na Necida. 7. Slavia
52
142:151
74
I kvÛli nûmu zÛstala bilance nového reprezentaãního
8. Liberec
52
141:151
72
kouãe Michala Bílka mizerná - tﬁi zápasy, jedna
9. Budûjovice 52
130:151
71
remíza, dvû poráÏky a Ïádn˘ gól. V Glasgowû
10. Litvínov
52
152:193
70
ãesk˘ t˘m zaãal pﬁípravu na podzimní kvalifikaci o
11. K.Vary
52
135:152
66
postup na Euro 2012. Shodou okolností se v ﬁíjnu
12. Brno
52
123:150
63
utkají âe‰i doma právû se Skotskem. Sestava âR:
13. Boleslav
52
135:148
62
Drobn˘-Ku‰nír (86. Pudil), Sivok, Hubník, Kadlec14. Kladno
52
133:157
58
Pla‰il (79. Morávek), Holek, Hübschman (79.
Rajnoch), Rosick˘ (67.Skácel) - Necid (67. BlaÏek),
Svûrko‰ (67. Papadopulos).
48. kolo: Zvolen-Martin 3:0, Slovan-Ko‰ice 2:0,
***
Lipt. Mikulá‰-Îilina 6:2, Poprad-Nitra 2:4, HK
Orange 20-Trenãín 2:6, Spi‰. Nová Ves-Ban.
Slovensko-Norsko 0:1
ÎILINA-sme-tasr- UÏ menejj ako o sto dní si Bystrica 3:5.
slovenská reprezentácia po prv˘ raz zakope na 49. kolo: Ko‰ice-Zvolen 6:3, HK Orange 20-Ban.
majstrovstvách sveta vo futbale v Juhoafrickej Bystrica 1:4, Trenãín-Poprad 4:6, Nitra-Lipt. Mikulá‰
republike. V prvom zápase 15. júna vyzvú Slováci 4:3, Îilina-Slovan 3:4 po sam.naj., Martin-Skalica
v Johannesburgu Nov˘ Zéland. V Îiline ich dnes 2:0
preveril typologicky podobn˘ súper. Nóri. Tvrd˘, 50. kolo: Skalica-Ko‰ice 4:1, Zvolen-Îilina 4:2,
húÏevnat˘, disciplinovan˘ tím s britsk˘m ‰t˘lom Slovan-Nitra 2:1, Lipt. Mikulá‰-Trenãín 7:6 po
sam.naj., Poprad-Ban. Bystrica 0:2, HK Orange
20-Spi‰. Nová Ves 0:3.
863 Bloor St. W.
Poﬁadí dvû kola pﬁed koncem (v‰echna muÏstva
mají sehráno 45, pouze Ko‰ice 46 a Orange 35
Toronto, Ont.
zápasÛ): 1. Slovan 113, 2. Bystrica 91, 3. Martin 79,
(416) 533-0080
4. Ko‰ice 78, 5. Skalica 73, 6. Nitra 73, 7. Poprad
71, 8. Zvolen 68. Do play offs nepostupují: 9. Trenãí
61, 10. Îilina 53, 11. Sp. Nová Ves 45, 12. L.
Mikulá‰ 45, 13. Orange 14 (mimo súÈaÏ).
Danforth Ave.
Bloor St. W
***

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Slovenská extraliga

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

Ohlédnutí za olympiádou
Témûﬁ jako kdyÏ utne se pﬁestalo o ZOH ve
Vancouveru po závûreãném ceremoniálu hovoﬁit.
A pﬁesto je na co vzpomínat. VÏdyÈ Kanada získala
rekordní poãet 14 zlat˘ch medailí a umístila se v
celkovém hodnocení (26 medailí) na tﬁetím místû za
Spojen˘mi státy (37) a Nûmeckem (30). âeská
republika skonãila tﬁináctá se ‰esti medailemi. Dvû
zlaté medaile si odnesla rychlobruslaﬁka Martina
Sáblíková na 3000 a 5000 metrÛ. K tomu pﬁipojila
jednu bronzovou na 1500 metrÛ. Luká‰ Bauer
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získal dvû bronzové medaile jednu za 15 km,
druhou ve skvûlé ‰tafetû na 4x10 km. âtvrtou
získala ve slalomu ·árka Záhrobská. Slovensko
skonãilo osmnácté s jednou zlatou, jednou stﬁíbrnou
a jednou bronzovou. V‰echny medaile byly z
biatlonu. Dvû získala Anastazia Kuzminová, jednu
Pavol Hurajt.
Kromû strhujících závodÛ Sáblíkové, byla v‰ak
nejvût‰ími dramaty utkání slovensk˘ch hokejistÛ. A
nutno dodat, Ïe nechali na ledû v‰e a rozhodnû
ostudu na olympijsk˘ch hrách neudûlali. ·koda
jen, Ïe v posledních dvou zápasech prohráli. Pﬁi
tom jejich zápas s Kanadou, obzvlá‰tû poslední
tﬁetina, kdy dokázali sníÏit z 0:3 na 2:3 a jen skvûl˘
zákrok Longa pﬁi Demitrovû stﬁele v poslední minutû,
odvrátil prodlouÏení, byl zﬁejmû nejlep‰ím na MS.
Skvûl˘ byl zápas i o tﬁetí místo s Finskem, kdy
naopak Slováci vedli po ãtyﬁiceti minutách 3:1, ale
nakonec v oslabení inkasovali a prohráli 3:5. Strhující
byl i finálov˘ zápas, kdy Kanada zdolala USA 3:2 v
prodlouÏení a bylo symbolické, Ïe poslední branku
turnaje vstﬁelil snad nejlep‰í hráã NHL Sidney
Crosby. âe‰i mûli smÛlu, kdyÏ v ãtvrtfinále proti
Finsku Kubinovi spadla helma, coÏ rozhodlo o
koneãné prohﬁe 0:2, ale pokud nedá‰ branku,
nemÛÏe‰ poãítat s medailí.
Kurióznû si obãas poãínala media. Napﬁíklad
kanadská televize neukázala vítûzku Martinu
Sáblíkovou, ale do nekoneãna ukazovala
Hughesovou, která skonãila tﬁetí. âesk˘ rozhlas
tﬁeba nevysílal úvodní zápas âesko-Slovensko a
místo toho dával zelenou vlnu, Ïe ulice jsou prázdné,
protoÏe se v‰ichni dívají na hokej V dobû, kdy se
jela dramatická ‰tafeta na 4x10 km pro zmûnu
dával reprízu rozhovoru s Mirkem Topolánkem a
pak hudbu. Také zÛstává otázkou, proã tﬁeba ãesk˘
rozhlas nevysílal zápasy slovensk˘ch hokejistÛ,
alespoÀ tﬁeba závûr utkání nebo proã nemá dohodu
o pﬁebírání pﬁenosÛ slovenského rozhlasu. VÏdyÈ
slovenská men‰ina v âechách není zanedbatelná
a ne v‰ichni Slováci v âechách mají zrovna po ruce
televizi. TotéÏ platí i opaãnû. V dobû, kdy se uvaÏuje
o spoleãné âesko-Slovenské fotbalové lize, by se
mohlo zaãít spolupracovat i v éteru.
Ale‰ Bﬁezina
***

·koula se do Toronta
ani nepodíval
Toronto-Carolina 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
K pﬁekvapení 19096 divákÛ v torontské Air Canada
Centre nenastoupil zdrav˘ jeden z nejlep‰ích
útoãníkÛ Toronta Maple Leafs Alexej Ponikarovskij.
Bûhem utkání se ‰u‰kalo a po utkání to jiÏ generální
manaÏér Brian Burke potvrdil, Ïe byl vymûnûn do
Pittsburghu za jednatﬁicetiletého Martina ·koulu a
o deset let mlad‰ího Lucu Caputiho. Pﬁekvapení, Ïe
by si Brian Burke vybral zku‰eného âecha do
obrany se v‰ak nekonalo. ·koula se totiÏ do Toronta
ani nepodíval a uÏ putoval do New Jersey. Podle
trenéra Wilsona, kter˘ vedl americk˘ t˘m na
olympiádû, se nelze na tuto skuteãnost vymlouvat,
protoÏe Carolina byla ve stejné nev˘hodû. DÛleÏit˘m
momentem byla 3. minuta, kdy Toronto hrálo
pﬁesilovku pﬁi vylouãení Picarda a Larose v oslabení
skóroval. MuÏstvo tentokrát nepodrÏel brankáﬁ
Jean-Sebastian Giguere, kter˘ v druhé tﬁetinû
inkasoval tﬁi branky. Toronto zaznamenalo ãestn˘
úspûch aÏ za stavu 0:5 ãtyﬁi minuty pﬁed koncem.
Autorem branky byl Mitchell. Ze základní sestavy
Maple Leafs, která naposledy bojovala o Stanley
Cup, tak zÛstal pouze asistent kapitána Tomá‰
Kaberle, kter˘ byl po utkání spolu s Giguerem
nejÏádanûj‰ím hráãem pro rozhovor.
ABE: Nejprve tedy k utkání:
TK: Od zaãátku jsme byli hor‰ím muÏstvem a v
závûru uÏ to ne‰lo dohnat. PﬁestoÏe jsme nepﬁestali
hrát, neskórovali jsme a tady se hraje na branky. S
jedním gólem na konci se také nevyhrává.
ABE: Uzávûrka pﬁed Stanley Cupem, jak to na
Vás pÛsobilo?
TK: Je to stejné kaÏd˘m rokem. Urãitû to cítí kaÏd˘
hráã, ale my máme vyhrávat zápasy. Na to, co se
dûje okolo to je záleÏitost novináﬁÛ a komentátorÛ.
ABE: Jak˘ byl pﬁechod z olympiády zpátky do
NHL?
TK: Tak vÏdycky je to zmûna, na olympiádû se
hraje proti nejlep‰ím hráãÛm na celém svûtû. KaÏd˘,
kdo reprezentuje svou zem se snaÏí o nejlep‰í
v˘sledek. V‰e bylo v˘borné, atmosféra, pﬁipravenost
turnaje, hráãÛ. Byla to nejlep‰í olympiáda, ze v‰ech
tﬁí, na kter˘ch jsem hrál. Doufám, Ïe to nebyla
poslední.
ABE: Bylo nûco, co vás pﬁekvapilo?
TK: Spí‰ potû‰ilo. Hlavnû Sáblíková. Ta udûlala
skuteãnû v‰em radost. Tu první medaili na tﬁi tisíce
metrÛ, jsme vidûli na vlastní oãi, protoÏe jsme se
tam byli podívat. Mûli jsme husí kÛÏi, ale bylo dobré,
Ïe jsme tam mohli b˘t.
ABE: Byli jste i na nûãem jiném?
TK: To byla jediná akce. Jinak jsme v‰e sledovali
v televizi, protoÏe jsme hráli kaÏd˘ druh˘ den, coÏ
bylo nároãné.
ABE: Pﬁekvapili sloven‰tí hokejisté, byli jste s
nimi v kontaktu?

TK: Vidûli jsme je a pozdravili jsme je. Skuteãnû
jsme nemûli mnoho ãasu.
ABE: VraÈme se do Toronta, co lze oãekávat na
závûr sezóny?
TK: DÛleÏité je, bychom se zvedli a ujasnili si, co
chceme hrát. Není to jednoduché, máme mladé
muÏstvo a musí to v‰echno ‰lapat.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto

Davis Cup
Belgie-âesko 1:4, Rakousko-Slovensko 3:2.
***

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE
AS OF MARCH 1,2010 A VALID
PASSPORT IS REQUIRED
FOR TRAVEL TO MEXICO
HEART OF EUROPE
A DIVISION OF UNIGLOBE
ENTERPRISE TRAVEL LTD.

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

âeská centrála
cestovního ruchu

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky jako
atraktivní turistické destinace
na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:
2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2
Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

