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VzhÛru do EU
Pfiedpokládané v˘sledky vstupu do EU se dostavily. Okolo 77 procent

uvûdomûl˘ch obãanÛ hlasovalo pro vstup. K urnám pfii‰lo okolo 55
procent voliãÛ. Pouze nûjaká po‰etilá Ïena vsadila v pfiedveãer referenda
135 000 Kã, Ïe to dopadne opaãnû. Pochopil bych to, kdyby v˘hra, kterou
nabízela sázková kanceláfi TIPSPORT, byla na úrovni zisku Viktora
KoÏeného pfii kupónové privatizaci. Ubohá Ïena by v‰ak pfii opaãném
v˘sledku referenda dostala pouh˘ milión. Kdyby v‰ak vsadila na vstup do
referenda, pak zisk 1350 Kã by ji neminul. Takov˘ch ‰pekulantÛ v‰ak bylo
více neÏ dost. Tato Ïena se stala asi  nejsmutnûj‰í postavou referendového
dramatu.
Pfiipomínalo to knihu OdváÏná ‰kolaãka, kdy TáÀa se bojí, jestli projde

z první tfiídy do druhé a jestli bude smûlá, postoupit do dal‰í tfiídy. NejenÏe
byla, ale dokonce mûla samé pûtky, protoÏe v Sovûtském svazu se
známkovalo opaãnû neÏ u nás. I se SerjoÏkou se díky tomuto dobrému
v˘sledku usmífiila a jak dokumentovala ãernobílá fotografie na závûr
dûtské kníÏky - oba si podali ruce. Mnû jako ‰Èouralovi bylo v‰ak
podezfielé, Ïe ji SerjoÏka podával levou ruku. Asi proto, Ïe jiÏ nebyla
pfiítomna paní uãitelka Anna Ivanovna, která dûti vÏdycky vãas opravila
a pouãila o správném spoleãenském chování.
Tak tedy i Euroskeptik Václav Klaus podal národu ruku a fiekl, Ïe teì je

dÛleÏité, jakou pozici ve sjednocené Evropû zaujmeme. Jako jeden z
mála v‰ak neprozradil, jak volil. Pfii referendu neexistovaly Ïádné skrupule.
Na vládní kampaÀ se investovalo pomûrnû dost penûz. Ten, kdo byl proti,
holt utfiel nos. A co takhle prÛzkumy vefiejného mínûní? Ty jen frãely
bûhem hlasování, aby to nebylo. Îádné zbyteãné tajnosti, Ïádné
neovlivÀování bûhem referenda v médiích. Zkrátka historické první ãeské
referendum se vydafiilo podle plánu.
Plán to byl tak dokonal˘, Ïe nebyla alternativa, co kdyby se náhodou

referendum nevydafiilo a pfies dÛkladnou masáÏ v médiích by vyhrála ona
po‰etilá Ïena. Lid tedy ratifikoval vstup do Evropy. Sám osobnû nevím,
jestli je to dobfie nebo ‰patnû. Na ‰tûstí se nás zde v Kanadû nikdo na nic
neptal.
Nepatfiím k vyznavaãÛm náboÏenství velk˘ch celkÛ. V kriminále b˘val

zvyk, Ïe dva i více vûzÀÛ dalo dohromady tûÏce vydûlané peníze a zaãali
spoleãnû hospodafiit, zaloÏili tak zvan˘ kolchoz. Na mÛj naivní dotaz, co
to má za v˘hodu, mnû jeden ‰ibal vysvûtlil, Ïe se pfiece mÛÏe nakoupit za
více penûz a tudíÏ, Ïe je i více zboÏí. Mûl pravdu. Kolchozníci chodili
nakupovat ve skupinû s dekami. Pak pfii‰li na celu a zálibnû se na
mnoÏství tovaru dívali. Problém byl ale v tom, Ïe zboÏí mizelo rychleji neÏ
u tûch, co hospodafiili samostatnû ãili u soukromníkÛ. KaÏd˘ si totiÏ dával
víc do trumpety neÏ bylo zapotfiebí. Brzy se zásoby tvrd˘ch i mûkk˘ch
Spart, ãi jin˘ch cigaret, tabáku, tatranek a ‰umákÛ rozplynuly ãi vy‰umûly
a kolchoz byl prázdn˘. JenÏe, ãím více hlav tím více rozumu a ãím více
rozumu, tím lep‰í konexe. Îádná tragédie. V kolchozu byl urãitû nûkdo,
kdo sehnal zboÏí pod rukou a za dvojnásobnou cenu od nûjakého
soukromníka, kter˘ nevedl s nik˘m kolchoz. A pak, Ïe kolchoz nemûl
v˘hody… Nejsem vyznavaãem náboÏenství velk˘ch celkÛ. Pro nás v
Kanadû se toho moc nezmûní. Pfii náv‰tûvû âeské republiky bude dráÏ.
JelikoÏ jsme v‰ak zazobaní obyvatelé severoamerického kontinentu, tak
to nepoznáme. Pokud v‰ak budeme mít ãesk˘ pas, budeme moci Ïít, s
v˘jimkou Andory, kdekoliv v Evropû, ãehoÏ nevyuÏijeme.
Zatím se ukazuje, Ïe ve velkém celku nemizí administrativa, ale naopak

pfiib˘vá. Navíc taková administrativa bude chtít jako první platy na
evropské úrovni. Co v‰ak mizí je zodpovûdnost za udûlanou práci.
Profesionální povaleã se snáze ztratí ve velké fabrice neÏ v dílnû, která
si musí na sebe vydûlat a soukromník, kter˘ je sám, ví, Ïe nikdo za nûj tu
jeho práci neudûlá.
Pozitivní je, Ïe rÛzní nemakaãenka koneãnû naleznou v EU uplatnûní a

dokonce i slu‰né peníze, takÏe si vylep‰íme hospodáfiské statistiky, coÏ
pomÛÏe k optimistickému pohledu na svût a tím zmizí blbá nálada pro cel˘
národ, kter˘ má jinak zlaté ruce. Lid to pochopil a proto hlasoval navzdory
v‰em ‰u‰kalÛm a euroskeptikÛm správnû a také se patfiiãnû na
Hradãanském námûstí v sobotu zaradoval. Historick˘ krok byl splnûn.
Jsme v Evropû! Ale‰ Bfiezina

***

Tak tady jste chybût nemûli…

Torontskému âeskému a Slovenskému dni pfiedchází Piknik v Kitcheneru, na snímku Vl. Bubák s pfiáteli
Na kitchenersk˘ velk˘ piknik se lidé pfiipravují a tû‰í dlouho dopfiedu. Zejména proto, Ïe se tak jednou v roce setkají
s tûmi, ktefií bydlí ponûkud dále od Kitcheneru-Waterloo, a jednak proto, Ïe je tam vÏdycky veselo. Zlí jazykové
sice tvrdí, Ïe se “to” tam vÏdycky v závûru v‰echno opije a popere… (Hospodáfisk˘ pilot ve filmu Vesniãko má
stfiedisková fiíká: âo by to bolo za krãmu, keby sa tuná chlapi nepobili… Poslední rvaãka v Riverside Maples byla
zhruba pfied dvaceti lety; pozn. redakce.) Nemohu fiíci, zda to je ãi není pravda, ale na tom leto‰ním, kter˘ se pofiádal
v sobotu 14. ãervna - mj. pfii poãasí jako na objednávku letnû krásném, byli v‰ichni pfii vûdomí a v pfiíjemné srdeãné
náladû. (Pozor - nezamûÀovat za pojem “v náladû” - coÏ se rozumí v lehce alkoholovém opojení.) Nikdo se
nepopral, nikdo nikomu nespílal. Naopak svornost, s jakou se vzájemnû chopili zábavy, byla aÏ dojemnû rodinná.
Pfiedseda kitchenerské odboãky âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû Vladimír Bubák a s ním dal‰í
organizátofii pikniku vãetnû kapel - hostující gospelová skupina Metuzalém ze Slovenska a skupina Reflex Jána
Fúska, které tam hrály pro potû‰ení i pro tanec mohli b˘t pfiinejmen‰ím spokojeni.
 Ze v‰eho nejvíce se hosté radovali ze setkání s pfiáteli, spoleãnû zpívali a tancovali. A konzumovali. V‰echno, co
bylo k jídlu a pití. O bohatost stolÛ se postarala ãesko-slovenská Ïivotní partnerská dvojice Katka Kubenková a
Milan Hrazdílek, majitelé restaurantu Riverside Maples po tfiináct let. A vlastnû uÏ tfii roky pfiedtím si vzali
obãerstvení na starost oni. Proã také ne. Kdo neochutnal, ten neví, proã právû tady nemají s náv‰tûvností restaurantu
Ïádné potíÏe. A kdo tuto dvojici nezná, neví, jak pfiíjemné je vûdût, Ïe kaÏd˘ host je doslova a do písmene vítán
jako ãlen rodiny. „Dûláme pohostinství, coÏ znamená b˘t pohostinsk˘. Pokud nûkdo takov˘ b˘t neumí, nemá smysl
si pohostinství vÛbec pofiizovat,“ zní logicky a pfiirozenû jednodu‰e formulovaná Ïivotní filozofie majitelÛ.
 Odboãka, v jejímÏ v˘boru je Vladimír Bubák od roku 1969 a v jejím ãele jiÏ osm let, postupnû „odrÛstá“ mladému
vûku. „Kdysi restaurant patfiil âeskoslovenskému klubu. Tehdy jsme vybrali bûhem jednoho veãera na jeho
zakoupení sedmdesát tisíc dolarÛ. JenÏe jsme na to nestaãili, tak jsme objekt prodali Katce a Milanovi. Nutno
podotknout, Ïe se to tady pod jejich vedením v˘raznû zmûnilo k lep‰ímu. A co navíc, tyto prostory jsou nám pofiád
k dispozici: ãlenské schÛze, pikniky, seniorská setkání, mikulá‰ské nadílky, promítáme tady filmy, máme zde
besedy, schÛze apod.,“ pochvaluje si pfiedseda.
 A pikniky? „Jejich zaãátek spadá do roku 1968, ale mívali jsme je pokaÏdé na jiném místû. Nejãastûji v Hamiltonu
na stromeãkové farmû U ObrÛ, aÏ nakonec padla volba na Riverside Maples restaurant, kterému náleÏí i nádhern˘
kus pozemku s ramenem fieky Conestogy. Rozhodnutí bylo více neÏ ‰Èastné. A vyhlá‰ená bohatá a hodnotná
tombola, o jejíÏ naplnûní se stará pravidelnû ãlen v˘boru Tonda Poruban, je zãásti nadílkou ãesk˘ch a zãásti
kanadsk˘ch podnikatelÛ,“ upfiesÀuje Vladimír Bubák. Nakonec by o tom vydafieném pikniku mohl leccos vyprávût
i pan profesor Stanislav Reini‰, pravideln˘ náv‰tûvník pikniku, i se svojí paní Miladou, pro které bylo uÏ nejednou
taÏeno ‰Èastné ãíslo s nádechem sladké vÛnû kvalitní whisky. KoneckoncÛ, nám také ‰tûstí pfiálo. Tak vidíte, tady
jste chybût nemûli - pfií‰tí rok tedy na shledanou.

âesk˘ a Slovensk˘ den 2003

SOBOTA 21.6. - P¤IJëTE V·ICHNI!
…velké setkání jednou do roka na Masaryktownu:

slovensk˘ gospel, moravské lidové písniãky, jazz, disko
tanãí Moravanka - cviãí Sokol - recitují dûti

soutûÏe pro dûti - ÚÎASNÁ TOMBOLA - fotbalov˘ turnaj
a v‰ichni pak zpívají u svatojánského ohnû

Zahájení ekumenick˘mi bohosluÏbami v 11 hodin
Hlavní program 14:30 - Ukonãení nestanoveno

Vstup na celodenní program deset dolarÛ,  dûti do dvanácti let zdarma

Text a foto Vûra Kohoutová


