
Thursday,

February 21,

2013
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

satellite1-416.com — zpravy.org — zpravy.ca — spravy.ca

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

No. 4.

(514.)

Vol. 23.

Datum,  dokdy jsou noviny
pfiedplaceny, je v pravém

horním  rohu ‰títku!
ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1,91 + 0,05  (HST)  = 2,00 dolary.

Telefon: 416/530-4222
647/728-0654

Praha: 222-261-811
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

Únor bíl˘, pole sílí
Bylo to v únoru 1963. Tehdy se tomu fiíkalo pololetní
prázdniny a napadl sníh. Na tehdej‰í pomûry dost
snûhu. Navíc mrzlo, takÏe se i kopce Bohdalce daly
sjíÏdût na na‰ich prknech, která mûla daleko k dne‰ním
lyÏím. Plácek pfied garáÏemi na dvorku se spí‰e podobal
kluzi‰ti a zídka ohraniãující ulici od betonového
parkovi‰tû garáÏí slouÏila jako pfiirozen˘ mantinel. Bylo
jen otázkou, jestli tenisák nahradí v tomto poãasí puk.
Nejvût‰ím problémem byli Faranzénovi; byli to star‰í

lidi a pan Faranzén pracoval v noci na dráze, takÏe pfies
den spal za zataÏenou roletou a nemûl pochopení pro
na‰e hokejové souboje. Bydleli v pfiízemí hned nad
hrací plochou. KdyÏ se roleta zaãala zvedat, byl to pro
nás signál k tomu, abychom udûlali komerãní pfiestávku
a rychle vyklidili hfii‰tû. Jakmile roleta ‰la dolÛ, byl to pro
nás signál, aby puk nebo tenisák byl vhozen na
stfiedovém bodû a zápas, kter˘ trval nûkolik hodin,
mohl pokraãovat. Za stfiedov˘ bod slouÏil kulat˘ kanál
a jelikoÏ byl mráz, byl zde led nejkvalitnûj‰í. Sedm dnÛ
volna uprostfied zimy bylo pro nás mal˘m zázrakem.
Cel˘ první t˘den prázdnin jsme navíc ostatním dûtem
dávali najevo, Ïe pro nás prázdniny nekonãí, protoÏe
celá tfiída jela po prázdninách do Jizersk˘ch hor.
Autobus k tomu urãen˘ vyjel z Prahy, ale nûkolikrát

uvízl v závûji, takÏe jsme jej museli chvílemi tlaãit ãi
jinak uvolÀovat ze snûhu. JenÏe, kdyÏ jsme dorazili do
Jizerek, dovûdûli jsme se, Ïe nejen my budeme mít
volno, ale Ïe i pro ostatní Ïáky ZD· i stfiedo‰koláky
nastaly uhelné prázdniny. Najednou jiÏ jsme nebyli
privilegovaní, ale byli jsme spí‰e diskriminovanou
skupinou, protoÏe jsme v dobû volna byli na lyÏafiském
v˘cviku, zatímco Ïáci z jin˘ch ‰kol mûli lyÏafisk˘ v˘cvik
aÏ tfieba v bfieznu. Smífiili jsme se s tímto osudem. Na
horách bylo taky dobfie
Navíc mezi veãerní zábavou byl i televizní zápas

Sparta-ZKL Brno, coÏ byl pro mne skuteãn˘ záÏitek,
jelikoÏ jsme televizi doma nemûli. Celá tfiída fandila
Spartû, jenom já a Pepíãek Du‰átkÛ jsme fandili Brnu.
Já to celkem pfieÏil bez pohromy, ale Pepíãka jeho
spolubydlící vyhodili dvakrát z okna v prvním patfie
horské chaty.
JenÏe snûÏilo a mrzlo dál, coÏ nám na horách nevadilo.

JelikoÏ v‰e bylo náleÏitû naplánováno, konaly se nûkdy
lyÏafiské zájezdy, i kdyÏ nebyl sníh. Tento rok bylo
snûhu dost a tak se pfii lyÏafiském zájezdu nejen lyÏovalo,
ale i závodilo. A kdyÏ se blíÏil návrat do Prahy, pfiepadal
nás opût pocit deprese z blíÏícího se ranního vstávání
do ‰koly. Nebyla to jiÏ vzdálená minulosti, ale blíÏící se
kyselá budoucnost.
JenÏe jako v pohádce o sudiãce, která nemohla zmûnit

osud ·ípkové RÛÏenky, ale pouze ho zmírnit, tak i v
na‰em pfiípadû byl osud ponûkud zmírnûn a kdyÏ jsme
odjíÏdûli z hor, dovûdûli jsme se, Ïe uhelné prázdniny
byly prodlouÏené o dal‰í t˘den, bûhem kterého pfii‰la
obleva a tak návrat do ‰koly nebyl tak bolestn˘. To bylo
snad pouze jednou, kdy byly prázdniny v únoru tfii
t˘dny. Únor bíl˘ neznamenal pouze posilnûní
druÏstevních usedlostí, ale i posilnûní du‰evního zdraví
mládeÏe. Je‰tû tvrd‰í zima nastala snad jen ze Silvestra
1978 na Nov˘ rok 1979, kdy na tom komunisti byli tak
‰patnû, Ïe ani Svobodnou Evropu nemohli ru‰it.

JenÏe ne kaÏd˘ únor byl radostn˘ a bíl˘. V dobû, kdy
neexistovaly je‰tû poãítaãe a rÛzné ipody, bylo pro mne
nejnenávidûnûj‰ím pfiedmûtem na prÛmyslové ‰kole
technické kreslení. Byl to pfiedmût, kter˘ nemûli rádi
Ïáci, stejnû tak jako uãitelé. Nikdo tento pfiedmût ze
stfiedo‰kolsk˘ch profesorÛ nechtûl uãit. Nakonec se k
tomu propÛjãil nûjak˘ Mirko Groser. Zlí jazykové tvrdili,
Ïe nedokonãil první roãník âVUT. Skuteãností bylo, Ïe
se podepisoval Ing. C. Mirko Groser, ale mezi studenty
se mu fiíkalo pro jeho ãerné vlasy i oãi István. István
sedával pravidelnû ve vinárnû u PiaristÛ nedaleko od
‰koly v Panské ulici, ãi v jiném lokálu, coÏ byla bohulibá
ãinnost. Rozhodnû tam nikomu ne‰kodil. Ménû
chvályhodné bylo, kdyÏ v ‰patné náladû pfied pololetními
prázdninami pfii‰el do ‰koly a mûl pocit, Ïe bychom se
mohli bûhem prázdnin pfiíli‰ flákat. Poslední lednovou
hodinu se zachmufiil a pak se usmál. Vûdûli jsme, Ïe je
zle. István se nadechl a fiekl: „Pfies prázdniny udûláte
následující obrázky: Na stranû 121 vpravo dole, v‰echny

obrázky na stranû 122, dále na stranû 124, 125, 127,
128, 132, horní obrázek na stranû 134, dolní na stranû
135 udûlat nejprve tuÏkou a pak na pauzák. Celkem
dvanáct rysÛ, tuÏkou, zbytek tu‰í. A my jsme celé
pololetní prázdniny bez ohledu na to, jestli je únor bíl˘
ãi jestli pole tentokrát nesílí r˘sovali do tfiech do rána, aÏ
nás oãi bolely. To byl asi nejhor‰í únor v mém Ïivotû.
Podle pamûtníkÛ je‰tû hor‰í byl ten v roce 1948, ale to

jsem nebyl je‰tû na svûtû. ¤íkalo se mu Vítûzn˘ únor.
To bylo pfied pûta‰edesáti léty a toto v˘roãí si
pfiipomeneme v nedûli 24. února 2013 v Hale kostela
sv. Václava v Torontu. Po tomto mrazivém Únoru pole
ani ãeskoslovenské hospodáfiství nezesílilo, ale pofiádnû
zamrzlo na dal‰ích 41 let aÏ do mrazivého listopadu
1989. PfiestoÏe i tehdy byla krutá zima, nûjak to nevadilo
a v‰echny hrÛzy roztály. AlespoÀ na ãas. JenÏe ne
kaÏd˘ únor je bíl˘…

Ale‰ Bfiezina
***

65. v˘roãí komunistického puãe
 v âeskoslovensku

si pfiipomeneme pfied Nokturnami
v nedûli 24. února 2013 od 15 hodin v Hale kostela svatého Václava,

496 Gladstone Ave., Toronto
Vzpomínku pofiádá Torontská odboãka âSSK

a pfiipojené organizace.
Bûhem odpoledne bude i malé poho‰tûní!


