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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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.

J.E. Pavel Vo‰alík, velvyslanec âeské republiky v Kanadû, a
 J.E. Jason Kenney, státní tajemník pro multikulturalismus a kanadskou identitu

jsou potû‰eni Vás pozvat
k setkání se ãleny ãeské krajanské komunity

u pfiíleÏitosti náv‰tûvy pfiedsedy vlády  âeské republiky J.E. Mirka Topolánka v Kanadû
za úãasti pfiedsedy vlády Kanady J.E. Stephena Harpera

Pátek,  29. února 2008, 17:30
Hala kostela Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto

Svou  úãast laskavû potvrìte  nejpozdûji do 27. února 2008
tel. (613) 562-2446, e-mail:primeminister2008@yahoo.ca
Formální odûv

Ples, Z mrtvého domu a Boni Pueri bûhem února v Torontu
Zimní zasnûÏená krajina. Nata‰a Rostovová se tû‰í na
svÛj první ples, je zamilovaná do kníÏete Andreje a
Napoleon dob˘vá Moskvu. Tak nûjak mi to zÛstalo v
pamûti z amerického filmu, kter˘ jsem vidûl poãátkem
‰edesát˘ch let ve vrchlabském kinû.  Na neuvûfiitelné
proplétání romantiky, filozofie a politiky se totiÏ
nezapomíná. Únor je doba plesÛ a zajímalo by mne, jak
to bylo v roce 1948. Jaká tehdy byla plesová sezóna.
Bernard ·afafiík nedávno pfii‰el s dokumentem o

Taneãních. K mému úÏasu jsem zjistil, Ïe dnes stojí
dlouhé fronty mlad˘ch lidí, aby se mohli zapsat do
tûchto kursÛ, aby se nauãili spoleãenskému chování.
Pfii tomto pfiem˘‰lení jsem vlastnû zjistil, Ïe bylo období,
kdy jsem chodil docela rád na maturitní plesy. Nevím,
jestli jsem lístky od nûkoho dostal zadarmo anebo za
nûjaké symbolické vstupné. Nebyla to záleÏitost pro
horních deset tisíc jako v slavném románu Lva
Nikolajeviãe Tolstého, ale bylo to místo, kde jsme mohli
sly‰et Ïivou hudbu, aÈ jiÏ z repertoáru Paula Anky nebo
Beatles, docela jsme se na to tû‰ili. Navíc mÛj tfiídní
uãitel z devítiletky mûl orchestr, kter˘ se jmenoval po
nûm Orchestr Jindry Vobory. Vystupovali v zelen˘ch
kabátech s monogramem JV na hrudi. Jednou hráli na
plese na‰í ‰koly a mohli b˘t slavní. Byl jsem na to
patfiiãnû hrd˘. JenÏe po nich pfii‰el Olympic a kdyÏ jsem
se zeptal druh˘ den nûjakého Plíhala z tfietího roãníku,
jak se mu líbili: „Jo ty zelenokabátníci, ty zanikli v záfii
Olympicu!“ Zahofikl jsem a kdyÏ se konal Beatov˘
pohár v divadle Sluníãko a Olympic soutûÏil s Rogers
Bandem, kde hrál na varhany Rudolf Rokl, tak jsem dal
svÛj hlas skupinû vedené Petrem Kaplanem. Zkrátka
plesy byly vÏdy barometrem politické situace.
KdyÏ jsem zaãal pracovat poãátkem osmdesát˘ch let

v Novém domovû, pozval mû Jifií Corn na obûd a tam
mû svûfiil své velké tajemství - chtûl by uspofiádat u
pfiíleÏitosti 65. v˘roãí vzniku republiky, 35. v˘roãí února
a 15 v˘roãí srpna velk˘ veãer v hotelu Royal York a tam
pozvat v‰echny politiky a v˘znamné krajany. Podafiilo
se, pfiedstavování trvalo dlouhé hodiny, ale díky tomu
jsem spatfiil poprvé svoji pozdûj‰í Ïenu. Od té doby
jsem pouze pozoroval, jak kdysi nejvy‰‰í budova mizí
mezi rostoucími mrakodrapy a âeskoslovensko pfie‰lo
od centrálního plánovaného hospodáfiství k trÏní
ekonomice a pak se rozpadlo na dvû samostatné
republiky.
Najednou pfii‰el nûkdo s nápadem, podobnû jako Jifií

Corn pfied ãtvrt stoletím, udûlat ples a protoÏe nejsme
„Ïádní drbani“, opût v The Fairmount Royal York Hotel.
I tentokrát jsme si pfiipomnûli osmiãková v˘roãí. JenÏe
tentokrát byli pfiítomni i velvyslanci Pavel Vo‰alík a
Stanislav Opiela. Toront‰tí konzulové pan Michael
Martinãek a Richard Krpáã.
PoÏádali jsme proto diplomaty, aby tento veãer

zhodnotili. Slovensk˘ honorární konzul Michael
Martinãek oznaãil tento veãer za jeden z nejhezãích,
které zde v Kanadû zaÏil. Osmiãka mu pfiipomíná 40 let
od okamÏiku, kdy ode‰el ze Slovenska. Z osmiãkov˘ch
v˘roãí je pro nûho nejsilnûj‰í právû rok 1968 a v tomto
roce oãekává hodnû pozitivních zmûn. Není v‰ak ani
prognostik ani historik, aby tyto vûci hodnotil.
Stanislav Opiela pochválil skvûlou hudbu a vynikající

jídlo. O zámûru udûlat v Torontû ples ho informoval jiÏ

koncem roku 2006 Jerry Formánek. Osmiãková v˘roãí
bere jako spoleãnou historii âechÛ a SlovákÛ. I on se
radûji dívá dopfiedu neÏ do minulosti. Tím, Ïe je pfiíli‰
mnoho subjektivních v˘kladÛ historie vzniká mnoho
problémÛ. Jako diplomat by byl rád, kdyby do‰lo v
tomto roce k posílení vztahÛ mezi Slovenskem a
Kanadou a do‰lo k pfiím˘m jednáním na nejvy‰‰í úrovni.
Po zku‰enostech s listopadovou akcí The Prague

Night of Glamour na podporu mlad˘ch hokejistÛ vyzvedl
konzul Richard Krpaã nûkolikamûsíãní práci
dobrovolníkÛ, ktefií se o uspofiádání Velkého
osmiãkového plesu postarali. Právû zde v Torontu si
je‰tû více uvûdomil, co osmiãková v˘roãí znamenají.
Jsou za tím osudy lidí, ktefií byli vyhnáni nacistick˘m
reÏimem pfied druhou svûtovou válkou. V roce 1938

ode‰el Tomá‰ BaÈa, Joe Schlesinger a P. C. Newman.
O deset let pozdûji emigrovali z âeskoslovenska Josef
âermák, George Heller, George Brady a dal‰í.
Osma‰edesát˘ rok zmûnil osud neuvûfiitelného
mnoÏství lidí, ktefií zde Ïijí. Málokdo si pfii tom uvûdomuje,
Ïe vût‰ina z nich zaãínala v cizím prostfiedí a od
zaãátku. Dûjepis a zemûpis mûl rád uÏ ve ‰kole. Z
historie má nejradûji antiku, ze stfiedovûku jsou to
zámofiské objevy. Nedávno ãetl kníÏku o roce 1421,
kdy obrovské ãínské loìstvo objevilo Ameriku je‰tû
pfied Kolumbem, ale „z druhé strany“. Z bohaté na‰í
historie lze témûfi najít v kaÏdém století nûco zajímavého,
ale zde preferuje období vzniku âeskoslovenska, proto
je nutné pfiipomínat i rok 1918.

Toronto zažilo svůj Velký osmičkový ples

Pokračování na str. 6


