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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.

Za Tomá‰em BaÈou
V pondûlí 1. záfií 2008 zemfiel v Torontu,
necelé tfii t˘dny pfied sv˘mi
ãtyfiiadevadesát˘mi narozeninami,
pokraãovatel nejv˘znamnûj‰í ãeské (a
ãeskoslovenské) prÛmyslové dynastie, Tomá‰
BaÈa ml. Narodil se 17. záfií 1914 ve Zlínû (v
Ïivotopisné encyklopedii Canadian Who’s
Who z r. 2006 je jako zemû jeho narození
uvedeno âeskoslovensko, které vzniklo 4
roky po jeho narození a v r. 2006 uÏ zase víc
neÏ deset let neexistovalo - náhoda? Ozvûna
jeho politické inklinace?)
Mlad˘ Tomá‰ studoval ve Zlínû, v Anglii a

·v˘carsku a na obchodní akademii v
Uherském Hradi‰ti. V roce 1932, kdy jeho
otec, Tomá‰ BaÈa st., zakladatel BaÈova
obuvnického impéria, zahynul pfii leteckém
ne‰tûstí, mu bylo 18 let. Firma BaÈa v té dobû
byla nejvût‰ím v˘robcem obuvi na svûtû
(vyrábûla 36 milionÛ párÛ obuvi roãnû).
Vedení firmy se ujal Tomá‰Ûv nevlastní str˘c,
Jan A. BaÈa. Firma pfieÏila nacistickou
okupaci, která byla zodpovûdná i za pfiesun
znaãné ãásti ãinnosti firmy do Kanady na jafie
1939. Skupinu baÈovcÛ, která hrála tak
v˘znamnou roli nejen v historii firmy BaÈa,
ale i Kanady, vedl mlad˘ Tomá‰ BaÈa. Firma
BaÈa vybudovala v jiÏním Ontariu vesnici
Batawa (název spojující jméno BaÈa s poslední
slabikou jména Ottawa), kde vedle bot byly
na zaãátku války vyrábûny i zbranû (BaÈovy
obrábûcí stroje byly tehdy mnohem vyspûlej‰í
neÏ kanadské). Nikoho nepfiekvapilo, Ïe Dne
Spojen˘ch národÛ v Batawû 5. ãervence 1942,
organizovaného odboãkou âeskosloven-
ského sdruÏení a Sokolem se zúãastnili, jako
hosté Tomá‰e Bati, dva ministfii kanadské
vlády, T. A. Crerar a C. Gibson a zástupci
spojeneck˘ch státÛ, vãetnû zástupce
ãeskoslovenské vlády v exilu. (Patfií mezi
ironické hry osudu, Ïe nûkolik mûsícÛ po
oslavû 60. v˘roãí pfiíchodu BaÈovcÛ do
Kanady v roce 1999, firma BaÈa zastavila
v˘robu obuvi v Kanadû - s tfietím svûtem ani
firma BaÈa nemohla soutûÏit).

 26. fiíjna 1946 se mlad˘ Tomá‰ BaÈa oÏenil
se Sonjou Ingrid Wettsteinovou, s Ïenou,
jejíÏ vûhlas v kanadském (i svûtovém)
obchodním svûtû moÏná dokonce pfiedãí i
povûst jejího manÏela (a není to jen BaÈovo

muzeum obuvi, které je jejím dítûtem). BaÈovi
mají ãtyfii dûti, tfii dcery a jednoho syna.
Jejich manÏelství zfiejmû bylo velmi ‰Èastné -
podle Tomá‰e Bati hlavnû proto, Ïe nikdy
nemíchali dohromady lásku a “business”.

Uvádût v‰echny funkce a pocty, kter˘ch se
Tomá‰i BaÈovi dostalo by vyplnilo pár
stránek. Tak alespoÀ nûkolik: byl ãestn˘m
pfiedsedou BaÈovy spoleãnosti, která - v roce
2006 operovala továrny na obuv a prodejny
obuvi ve více neÏ 60 zemích, zamûstnávala
pfies 58 000 lidí a prodávala pfies 300 milionÛ
párÛ obuvi roãnû. Byl ãlenem fieditelské rady,
presidentem nebo guvernérem podnikÛ jako
Canadian Chamber of Commerce, National
Ballet Guild of Canada, Canadian Council
of Chief Executives, Trent University, IBM
Canada Ltd., IBM World Trade Americas,
Canadian Pacific Air Lines, Business
Advisory Council IFC (World Bank),
International Trade Advisory Committee to
the Government of Canada, International
Chamber of Commerce atd. RovnûÏ zastával
funkci odborného poradce v Komisi OSN
pro nadnárodní spoleãnosti a ãestného
pfiedsedy v Canada-India Business Council.
Tomá‰ BaÈa byl nositelem o‰atky

v˘znamn˘ch fiádÛ a poct: nejvy‰‰ího
kanadského vyznamenání Companion, Order
of Canada, Fellow, International Academy
of Management, ãestn˘ doktorát Vysoké ‰koly
ekonomické v Praze, ãetn˘ doktorát
Technické univerzity v Brnû, ãestn˘ doktorát
York University, St. Francis Xavier
University, Paul Harris Fellow (Rotary).
SlouÏil v Kanadské rezervní armádû jako
kapitán Hastings& Prince Edward Regimentu
(v roce 1999 byl jmenován ãestn˘m
plukovníkem). Do pozdního vûku sportoval.
Ale pro mne a myslím, Ïe i pro mnohé

krajany, co zÛstane trvale spojeno s jeho
jménem byla jeho pfiístupnost, jakási
nezahladitelná moravská bodrost,
nefal‰ovaná lidovost, vûdomí spoleãného
osudu se v‰emi. V‰ichni, aÈ jsme se na nûj
dívali jakkoliv, jsme se cítili nûjak bezpeãnûj‰í
jeho pfiítomností. Paní BaÈové a v‰em ãlenÛm
jeho rodiny vyslovujeme upfiímnou soustrast.

 Josef âermák
***

MÁ VLAST V TORONTU (vlastnû v North Yorku)
Datum k zapamatování: 18. záfií 2008

Pastor Slovenského Luteránského
kostela sv. Pavla v Torontu. Rev. Ladislav
Kozák, zná (a miluje) hudbu jako málokdo.
Pojedete-li s ním nûkdy jeho autem (a
budete-li hodní), zahraje Vám ukázkovou
muziku nejlep‰ích skladatelÛ  klasické
hudby (jako tfieba Bachovu) a písniãkáfiÛ
ãesk˘ch a slovensk˘ch, ale také Beatles;
a samozfiejmû lidové písnû: slovenské,
ãeské, maìarské, Ïidovské a co já vím
jaké jiné.

2. záfií jsme si vyjeli k Georgian Bay. A
já byl hodn˘. A  rev. Kozák mi pfiipravil
koncert, na kter˘ hned tak nezapomenu:
pfiehrál mi celou Smetanovu Mou vlast v
provedení âeské Filharmonie pod

taktovkou Jifiího Bûlohlávka z roku 1993.
Já (a asi i jiní krajané) si nûkdy myslíme:
to uÏ jsme mockrát sly‰eli, to uÏ nám
celkem nic nefiíká, ta muzika patfií
minulosti.

Jeli jsme krásnou krajinou, která nás
vítala prvními rud˘mi a oranÏov˘mi listy,
pod oblohou tak blankytnou a zametenou,
Ïe se mi zdálo, Ïe jedeme do nebe. A do
toho znûly hravé tóny rodící se fieky,
prosté lidové melodie (jako tfieba Koãka
leze dírou...), které nejãe‰tûj‰í genius

na‰í hudby, veden˘ osudem  po cestách
pro hudebníka nejbolavûj‰ích, pfietvofiil v
drahokamy zvuku; vzdorné akordy
husitského chorálu, rozesmáté tony
jásavého pfiitakání Ïivotu v motivu Proã
bychom se netû‰ili.... A já sedûl
zaposlouchán do hudby, kterou jsem
sly‰el tolikrát, jako kdybych ji sly‰el
poprvé. A po dlouhé dobû jsem cítil -
pokornû a souãasnû i hrdû - svoji
pfiíslu‰nost k zemi, v níÏ jsem se narodil.
Zemû, která dala svûtu Smetanu a jeho

Mou vlast  zvonila na zvonici svûta.
Proã to pí‰i? 18. záfií ve 20:00 veãer

provede Mou vlast Torontská
Filharmonie, fiízená Kerry Strattonem
(nositelem, mimo jiné, Masarykovy ceny
âSSK) ve Fordovû Centru v North York.
Maestro Stratton zná Smetanovu (a
ãeskou hudbu vÛbec) jako málokdo. âtyfii
dny pfied tím, 14. záfií 2008 od 17 hodin v
kostele sv. Václava bude mít Kerry
Stratton pfiedná‰ku o Mé vlasti s
hudebními ukázkami.

Smím-li Vás o nûco poprosit, pfiijìte si
poslechnout Strattonovo provedení Mé
vlasti. Myslím, Ïe nebudete litovat.

Josef âermák
***


