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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.

Sbírka kanadsk˘ch krajanÛ
na pomoc postiÏen˘m záplavami na severní Moravû

28. fiíjen pfied pûtatfiiceti léty
Málokter˘ svátek ve mnû budí tolik rozpakÛ jako 28. fiíjen. Oslavujeme
vznik státu, kter˘ jiÏ víc jak ‰estnáct let neexistuje. Trochu to pfiipomíná
Du‰iãky, trochu Halloween, kdy se objevují duchové zemfiel˘ch pfiedkÛ.
âlovûk nûjak neví, co s tím má dûlat. Pfiesto si myslím, Ïe je co
oslavovat a obzvlá‰tû dnes, kdy politická scéna pfiipomíná spí‰e
panoptikum.
Historicky vzato, byly doby, kdy se jednalo spí‰e o kabaret. Jindy zase

dominovala loutková ãi dûlnicko-rolnická vláda. Tentokrát máme vládu
úfiednickou, coÏ není taková tragédie aÏ na to, Ïe té byrokracie v na‰ich
Ïivotech je stále více a více.
Vlastnû v dobû, kdy jsem chodil do Základní devítileté ‰koly, byl 28.

fiíjen také státním svátkem, ale tehdy se tomu fiíkalo Den znárodnûní.
Kdybychom  postupovali podle stejné logiky, mohli bychom dnes slavit
tfieba Den privatizace a nedá se fiíci, Ïe by mnozí nemûli co oslavovat.
Spí‰e by to v‰ak byli ti nemnozí, ktefií se nabalíkovali.
Bylo v‰ak také období, kdy se jaksi slavit 28. fiíjen nesmûlo. Tomuto

nenormálnímu období se fiíkalo normalizace. PlíÏivá normalizace
postupovala zcela nenápadnû. Nejprve pfiekládala den pracovního
volna na 27. nebo 29. fiíjen, takÏe byly dva ãi tfii dny volna za sebou. V
druhé fázi do‰lo k tomu, Ïe se pfiesunul státní svátek na pondûlí nebo
pátek, aby lid nereptal a mûl stále dva aÏ tfii dny volna a tento den se
pak první listopadovou sobotu napracoval. Systém vlk se naÏral a koza
zÛstala celá se sice osvûdãil, ale pacient (v tomto pfiípadû neduÏiv˘
státní svátek) zemfiel a tak, aby nebyly komplikace, se následujícího
roku svátek zcela zru‰il. Lidi byli spokojení, Ïe nemusejí nic nadûlávat
a nereptali.
JenÏe nebylo dobré na státní svátek zapomínat, coÏ se mi jednou stalo

a byl jsem za to zle potrestán. To se stalo v polovinû sedmdesát˘ch let
v Praze na ÎiÏkovû, kde je‰tû fungovaly restaurace ãtvrté cenové
skupiny. Jednou tam právû pfied Du‰iãkami nûkdo pfiinesl lucerniãku,
která zfiejmû byla urãená nûkterému neboÏtíkovi. Byla pûkná a funkãní,
o ãemÏ jsme se pfiesvûdãili, tím, Ïe jsme v ní rozsvítili svíãku. JelikoÏ se
tehdy zavíraly v‰echny hospody ve tfii ãtvrtû na deset, zaplatili jsme a
vyrazili do ÏiÏkovsk˘ch ulic. ·li jsme tmavou ulicí a svítili jsme si jako
Karafiátovi Brouãci v Jimramovû na âeskomoravské vysoãinû.
Pfiipomínalo to smutného trpaslíãka, kter˘ hledá po Praze s lucerniãkou

poctivost. KdyÏ se ho nûkdo zeptal, co hledá a proã je smutn˘,
odpovûdûl, Ïe uÏ cel˘ den chodil po Praze a hledal mezi lidmi poctivost
a nic nenalezl. Druh˘ den se situace opakovala s tím rozdílem, Ïe
trpaslíãek hledal dva dny poctivost a stále nic nemohl nalézt. KdyÏ ho
nûkdo potkal tfietí den, tak trpaslíãek smutnû odpovûdûl, Ïe hledá
lucerniãku, kterou mu nûkdo ráno ukradl.
Jak jsme se snaÏili napodobit malého duchem velkého, ale postavou

malého hrdinu a hledali jsme s lucerniãkou na ÎiÏkovû poctivost,
najednou se rozezvuãela siréna a modr˘ majáãek policejního auta
ozáfiil ulici. Zaskfiípaly brzdy a uÏ nás naloÏili do antonu.
Fachmani nás odvezli na nejbliÏ‰í sluÏebnu a kaÏdého zavfieli do

zvlá‰tní místnosti. Pak zaãalo vy‰etfiování. V prostfiedku na stole byl
doliãn˘ pfiedmût - lucerniãka. PÛvodnû jsem si myslel, Ïe by to mohlo
souviset s trpaslíãkem, kter˘ hledal poctivost mezi lidmi, ale o tu ne‰lo.
Pfii kfiíÏovém v˘slechu se zji‰Èovalo, co jsme mûli za lubem. KdyÏ jsme
stále nebyli schopni na tuto otázku odpovûdût, tak jeden nadstráÏmistr
se rozhodl nás odhalit.
Zeptal se nás, co je za den a my nechápavû odpovûdûli, Ïe stfieda.

Nadechl se tedy k prvnímu odhalení: „Dnes je 28. fiíjen,“ fiekl vítûzoslavnû.
Pfiiznali jsme tedy, Ïe je skuteãnû 28. fiíjen, ale Ïe nechápeme, co s tím
má spoleãného na‰e zatãení  a proã nám zabavili lucerniãku.
Následovalo tedy odhalení druhé: „Vy jste zde s touto  lucernou

demonstrovali.“
Namítl jsem, Ïe kdybychom chtûli demonstrovat, tak Ïe bychom ‰li na

nûjaké památné místo nebo do nûjaké vût‰í ulice a nesvítili bychom po
uzavírací hodinû, kdyÏ jsou jiÏ hospody prázdné.
JenÏe neúprosná logika stráÏce zákona trumfovala pfii odhalení

tfietím: „Tam jste si totiÏ netroufli.“ A já vûdûl, Ïe ruce zákona neuniknu.
Následovala pofiádková pokuta, pfii které nám byla zabavena lucerniãka,

která nám ani v rámci restitucí nebyla navrácena. TakÏe je vlastnû co
oslavovat. Od 28. fiíjna 1918 aÏ do období druhé svûtové války a od
sametové revoluce v roce 1989 se smí chodit v  tento den s lucerniãkou
po ulici a pokud máte dost síly jako trpaslíãek z pfiíbûhu mÛÏete hledat
v ulicích i ztracenou poctivost.

Ale‰ Bfiezina

V ãervenci tohoto roku se ãeské krajanské organizace v ãele s Masarykov˘m ústavem, Sokolem Kanada a
kostelem Sv. Václava v Torontu ve spolupráci s Hearts Open Toronto rozhodly uspofiádat sbírku Floods/
Záplavy 2009 na pomoc obûtem leto‰ních povodní na severní Moravû a v jiÏních âechách, které zpÛsobily
miliardové ‰kody na majetku a také ztráty na Ïivotech. Sbírka se uskuteãnila pod zá‰titou generálního konzula âR
v Torontu.
Díky ‰tûdrosti ãlenÛ ãeské komunity bylo vybráno celkem 4,700.00 CAD (84 000 Kã)!
Dne 18. záfií 2009 byl ‰ek s touto ãástkou pfiedán paní starostce Mlãákové z obce Îenklava. Obec Îenklava se

nachází v srdci malebn˘ch Beskyd, nedaleko od Nového Jiãína. ·kody, které leto‰ní povodnû v  této malé obci
napáchaly, byly vyãísleny na celkov˘ch 34 mil. Kã.  Îenklava tak, v pfiepoãtu na obyvatele (cca 1000 stál˘ch)
utrpûla nejvût‰í ‰kody v celém kraji. ProtoÏe, mediální pozornost a tím i pozornost státu a charitativních organizací
byla nasmûrována do jin˘ch lokalit. I proto padl v˘bûr právû na Îenklavu. Po dohodû s vedením obce budou
finanãní prostfiedky ze sbírky Floods/Záplavy 2009 vûnovány na v˘stavbu zahradního altánku pro dûti obecní
matefiské ‰kolky. Na altánku, kter˘ by mûl b˘t vybudován na jafie pfií‰tího roku, bude upevnûna tabulka
pfiipomínající ‰tûdrost kanadsk˘ch krajanÛ.
Pfiedstavitelé Îenklavy byli nesmírnû dojati dobrotou krajanÛ a projevili neskr˘vanou vdûãnost nejen za finanãní

prostfiedky obci tak potfiebné, ale pfiedev‰ím za velkorysost, kterou ãeská komunita, tisíce kilometrÛ vzdálená,
vûnovala této malé vesniãce na severní Moravû. Jako symbol jejich vdûku, paní starostka zaslala upomínkové
pfiedmûty, které po dohodû s panem faráfiem ·vorãíkem budou vystaveny v kostele sv. Václava. V‰ichni dárci i
ãlenové komunity jsou srdeãnû zváni si tuto v˘stavku prohlédnout pfii náv‰tûvû kostela.
Jménem krajansk˘ch organizací, obce Îenklava a dûtí matefiské ‰kolky v Îenklavû bychom rádi chtûli je‰tû

jednou podûkovat tûmto dárcÛm:  Dr. Jaromíru Bertlíkovi, Evû Krausové, Janu & Jarmile Matejoviã, Mildred &
Ivo Syptákov˘m, Hanû Pelnáfiové, Jaroslavû Dranic, Arno‰tu Kolinovi, Dagmar Kadlãíkové, Richardu Krpaãovi
a Virginii Tang, Denisi & Stanie Semerákov˘m, Get Graphic Inc., F.R. & Jarmile Stubensov˘m, Franku Tesafiovi,
Josefu âermákovi, Dr. Eugenu & Irmû Singerov˘m, Denisi Pickartovi, Janu a Hanû Sajerov˘m, Nitra Travel Inc.,
W. Kuhnovi a Club of Prague.
Sbírka je samozfiejmû i nadále otevfiena, dal‰í dárci mohou zasílat své dary na pÛvodní adresu. Dodateãnû bude

obãanÛm Îenklavy zaslána kniha s fotografiemi Kanady s vûnováním a se jmény v‰ech dárcÛ.
A dost moÏná kontakt mezi Kanadou a Îenklavou neskonãí stavbou altánku. Bûhem uplynul˘ch t˘dnÛ se zrodil

nápad navázat komunikaci mezi dûtmi ãeské ‰koly pÛsobící v Torontu a dûtmi matefiské ‰kolky v Îenklavû.
Zámûrem je zprostfiedkovat ãesk˘m dûtem v Îenklavû s pomocí paní uãitelek, Ïivot dûtí ãesk˘ch rodiãÛ Ïijící ve
vzdálené Kanadû a naopak ty budou moci prohloubit své znalosti ãe‰tiny. Doufáme, Ïe psaním krátk˘ch dopisÛ,
sdílením obrázkÛ a v˘mûnou informací o národních tradicích obou zemí se roz‰ífií vnímaní dûtí stejn˘ch kofienÛ,
aã Ïijících na dvou vzdálen˘ch kontinentech.

12. 10. 2009 - âesk˘ konzulát v Torontu
***
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