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Oslavy 28. fiíjna v Torontû

Byly to vlastnû nedoÏité 92. narozeniny âeskoslovenské
republiky a oslavy byly rozdûleny do tfiech ãástí. První
se konala v nedûli 24. fiíjna v kostele svatého Václava.
Dal‰í dvû se budou konat ve ãtvrtek 28. fiíjna, tedy po
na‰í uzávûrce. V poledne bude vztyãena ãeská ãi
ãeskoslovenská vlajka pfied ontarijsk˘m parlamentem
a veãer bude slavnostní koncert Czech Serenade ve
Walter Hall, v Edward Johnson Building.
JiÏ v nedûlní ãásti dominovala hudba, o kterou se

postaralo trio Milan Brunner hrou na flétnu, Marta
Laurincová klavírem spolu s doprovodem trubky Andreje
Saradina. Na pofiadu byla hudba Bedfiicha Smetany,
Franti‰ka Bendy, Antonína Dvofiáka, Vítûzslava Nováka
a slovenského skladatele Gejzy Dusíka, kterého
pfiedstavila právû Marta Laurincová.
 Z nov˘ch Sokolsk˘ch dûjin od Jana Waldaufa, které

právû vy‰ly, ãetla Barunka Sherriffová. Zde stojí za
zmínku, Ïe v první svûtové válce pfii‰la první sokolská

obûÈ (V. Kratochvíl - popraven 28. 11. 1914) jiÏ necel˘ch
pût mûsícÛ po vyhlá‰ení války 28. ãervna 1914, i to, Ïe
si Sokolové nechávali sokolské legitimace pro pfiípad
zbûhnutí na druhou stranu barikády. Proto se rakou‰tí
dÛstojníci snaÏili tyto legitimace zabavovat.
Vrcholem odpoledne bylo udûlení cen Jana Masaryka

torontsk˘ konzulem Richardem Krpaãem. První medaili
dostal Richard James Bradshaw, kter˘ zemfiel 15.
srpna 2007 ve vûku 63 let. Narodil se v Rugby v Anglii.
V Torontu vedl Canadian Opera Company a uvedl
nûkolik Janáãkov˘ch oper, mezi nimi Vûc Makropulos,
Její pastorkyÀu a KáÈu Kabanovou.
Dal‰ím nositelem je Milo‰ Krajn˘, kter˘ pravidelnû

dodává nejen krajanÛm, ale i ‰ir‰ímu torontskému
publiku kvalitní ãeskou hudbu s ãesk˘mi hudebníky a v
Torontu jiÏ desát˘m rokem produkuje nedûlní Nokturna.
Za krajanskou komunitu byla ocenûna Radmila

Locherová. Radmila je aktivní ve tfiech hlavních

krajansk˘ch organizacích: v Sokolu, v MMI i v âSSK.
Do Kanady pfii‰la s rodiãi jako ‰kolaãka, ale díky rodiãÛm,
ktefií mûli siln˘ vztah ke své pÛvodní vlasti, zapojila se
nejprve do Sokola a pozdûji do ostatních organizací. Pfii
udûlování ceny pfiipomnûla v˘rok svého otce Karla
Jefiábka: „âeskoslovensko je moje matka, Kanada
moje manÏelka, kterou jsem si vyvolil.“
Nechce se vûfiit, Ïe poslední z ocenûn˘ch, Libor ·vorãík

je jiÏ v Kanadû 11 let a za tu dobu udûlal skuteãnû
hodnû nejen pro farnost svatého Václava, kde mûl na
co navazovat. VÏdyÈ legenda Otce Jandy je stále Ïivá.
Libor v‰ak se neuzavfiel pouze ve své farnosti, ale
otevfiel svoji farnost celé komunitû. Ocenûní medailí
Jana Masaryka, kterou mu v nedûli pfiedal generální
konzul Richard Krpaã za jeho „pozemskost“, je ocenûním
jeho „nenáboÏenské interpretace evangelia“, jak by
fiekl protestantsk˘ teolog Dietrich Bonhöffer.

Ale‰ Bfiezina
***

Torontské oslavy - Nahofie zleva: Reverend Libor ·vorãík, kter˘ obdrÏel medaili Jana Masaryka, dva pamûtníci vzniku âeskoslovenska: paní RÛÏena Kytlová a Franti‰ek Tesafi s Krist˘nou Kottovou, která
bûhem odpoledne zastupovala nejmlad‰í generaci. Dole: trio Andrej Saradin, Milan Brunner a Marta Laurincová a vpravo za asistence Krist˘ny Kottové pfiebírá Pamûtní medaili Radmila Locherová.


