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Na podzim: Tfiikrát státní svátek a dal‰í události
Pokud se pamatuji, tak v dobû normalizace se slavily pouze Vánoce, Nov˘ rok, Velikonoce a májové dny. Svátky se musely napracovat, aby stát neutrpûl ‰kodu a lid
se neflákal. Slavit svátky jindy a mimo urãen˘ prostor bylo provokací. KdyÏ se mládeÏ se‰la 1. kvûtna na Petfiínû u Máchova pomníku v ‰edesát˘ch letech uÏ z toho
byl malér. Ani svátek Cyrila a Metodûje 5. ãervence a svátek Mistra Jana Husa o den pozdûji  nebyl na pofiadu.

Podzim byl ‰ediv˘ od zaãátku ‰kolního roku aÏ do
Vánoc. Jen nás ãas od ãasu udivilo, Ïe Prahu nûkdy ve
v‰ední dny  nav‰tívilo mnoÏství západonûmeck˘ch turistÛ,
ktefií mûli narozdíl od nás tu a tam volna. V roce 1975 jsem
nav‰tívil Polsko a tam uprostfied pochmurného podzimu
byl svátek V‰ech svat˘ch a 1. listopadu byl den pracovního
volna. Celé rodiny se scházely na hfibitovû a putovaly od
hrobu k hrobu. Nûkde se postálo pfii cigaretû, jinde se i
trochu nûco popilo, zavzpomínalo se a ‰lo se dál. V rádiu
pak byly písniãky zpûvákÛ a hudebníkÛ, ktefií jiÏ Ïádnou
desku nikdy nenatoãí. KdyÏ se ãlovûk podíval smûrem k
hfibitovu, vidûl veãer, jak se nad hfibitovem zvedá oblak
d˘mu, Veãer se v‰e pûknû zapilo wodkou wyborovou,
která se prokládala skvûlou slaninou. Trochu jsem závidûl
PolákÛm, Ïe mají uprostfied podzimu svÛj svátek.
Jednou to uÏ jsem tu asi kdysi vyprávûl, jak koncem

fiíjna, nûkdo z m˘ch pfiátel nalezl lucerniãku, vyãistil ji a my
nic netu‰íce, jsme ‰li s tou trochou svûtla mokr˘mi ulicemi
po ÎiÏkovû. Pfiipadali jsme si jako Karafiátovi Brouãci.
Najednou se na konci ulice objevil modr˘ majáãek a
ozvala siréna policejního auta. Z antonu vyskákali fachmani
a uÏ jsme mífiili uvnitfi jejich korábu na policejní stanici. Jak

v detektivce od Agathy Christie jsme pak byli odhaleni,
usvûdãeni a potrestáni. V místnosti, kde se v‰e odehrálo,
jiÏ dohasínala v ‰eru na‰e lucerniãka a detektiv nás
pomalu usvûdãoval ze zloãinu. Pohrával si s námi jako
koãka s my‰í a pomalu rozmotával klubko nití skládající se
z na‰ich na‰ich motivÛ.
Místo ãinu: ÎiÏkov. Proã jsme se se‰li na ÎiÏkovû, kdyÏ

nûktefií z nás byli z Vr‰ovic a nûktefií dokonce aÏ z Kobylis.
Vysvûtlení, Ïe jsme tam byli v hospodû, mu nestaãilo.
Proã jsme mûli lucernu? Opût jsme nedokázali uspokojivû
vysvûtlit. Vysvûtlení, Ïe se nám líbila. Nestaãilo. Proã
jsme s ní svítili? Tady jiÏ jsme se nepokou‰eli o vysvûtlení.
NadstráÏmistr se po ãtyfiicetiminutové jednoaktovce

rozhodl, Ïe nás odhalí: „Vy jste zde demonstrovali!“
Pfiekvapenû jsme na nûj zÛstali koukat.
Po chvíli poloÏil sobû i nám otázku: „Co je dnes za den?“

Odpovûdûl jsem, Ïe stfieda. Tato odpovûì ho pfiímo
vytoãila: „Nedûlejte ze sebe blb˘ho!“ vzplanul spravedliv˘m
hnûvem a pak dodal: „Tak já vám to povím! Dnes je 28.
fiíjna a vy jste zde demonstrovali!“ VÛbec jsme si
neuvûdomili, Ïe je nûjaké v˘roãí a snaÏili jsem se
zapochybovat o logice jeho argumentu: „Kdybychom
demonstrovali, tak bychom ‰li aspoÀ nûkam, kde by nás
bylo vidût!“

V ten okamÏik jsem ale pochopil, Ïe ruka zákona mne jiÏ
dostihla: „Na hlavní ulici, jste si totiÏ netroufli!“ A bylo
vymalováno. Pak vytáhl bloãek s pokutami. Bylo to tu‰ím
za 25 Kãs pro kaÏdého a lucerniãka propadla ve prospûch
státu.
Jako kdyby sametová revoluce pochopila, Ïe je konec

tmy. Máme v âechách teì na podzim hned svátky tfii:
První 28. záfií - Den ãeské státnosti a pfied ontarijsk˘m
parlamentem zavlála letos po druhé i ãeská vlajka. Pfiítomni
byli i zástupci z konzulátu - konzulové Vladimír Ruml i Petr
Pospí‰il. Pravda pfii hymnû se vlajka, kterou vztyãoval
Josef âermák, sice na chvíli zadrhla na pÛlce Ïerdi, ale
pak jiÏ bylo v‰e podle protokolu. Pozdrav poslal i ontarijsk˘
premiér Dalton McGuinty.
Druhá oslava bude v den 94. v˘roãí zaloÏení

âeskoslovenska. Tentokrát se Torontská odboãka
âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû spojila s Nov˘m
divadlem, které vûnovalo pfiedstavení Nerudov˘ch
Malostransk˘ch povídek tomuto svátku. Hlavní oslavy
budou pfied závûreãn˘m pfiedstavením v Burnhampthorpe
Library Theatre 28. fiíjna v 16 hodin. (Divadlo se nachází
na rohu ulic Dixie a Burnhampthorpe v Mississauze.)
Tfietí oslavy vûnované 17. listopadu a návratu demokracie

do âeskoslovenska budou na velvyslanectví v Ottawû v
první polovinû listopadu.
A to je‰tû 28. fiíjna v 10:45 hodin je oslava 70. v˘roãí

zaloÏení slovenského evangelického kostela svatého
Pavla na 1424 Davenport Rd. Po slavnostních
bohosluÏbách bude v 13 hodin banket.

A je‰tû bych zmínil tfii události z konce záfií. V kostele
svatého Václava se konalo jiÏ tradiãní posvícení (psali
jsme v minulém ãísle), které bylo spojeno s vinobraním.
Zaãala se jiÏ 12. sezóna Nokturen v mûstû. Operní

pûvec Ján Vaculík zazpíval v kostele u svatého Václava.
Mohli jsme sly‰et, kromû hudby Chopinovy, Albenitzovy,
Belliniho, Brahmsovy, Mozartovy a Straussovy i Dvofiákovy
Biblické a Cikánské písnû. ãi Mikulá‰e Schneidera
Trnavského Keì na deÀ zvonit mali.  Veãer byl zakonãen
úryvkem z Verdiho opery Don Carlos. Ján Vaculík k tomu
fiíká: „Miluji operu, protoÏe to je Ïánr, kter˘ pfiedstihl svou
dobu o 150 let.“ Dal‰í koncert bude 4. listopadu 2012 v 17
hodin na stejném místû a na pofiadu bude vystoupení
Zemlinského kvarteta.

Nakonec se chci zmínit o události na Torontské univerzitû
27. záfií, kde byl vzpomenut Ïivot spisovatele a profesora
na Torontské univerzitû Josefa ·kvoreckého, kter˘ zemfiel
letos 3. ledna. Shodou okolností ve stejn˘ den (27. 9.)
byla odhalena v Praze v ulici Na bfiezince 13 Josefu
·kvoreckému pamûtní deska. Pfii této pfiíleÏitosti promluvil
jeho celoÏivotní pfiítel Lubomír DorÛÏka. V Torontu
zavzpomínal ·kvoreckého kolega z Univerzity, profesor
Sam Solecki, dále promluvili pfiekladatel Paul Wilson,
profesor Michael Schönberg, kter˘ mûl k Josefu
·kvoreckému velice siln˘ citov˘ vztah a nav‰tûvoval ho v
nemocnici do poslední chvíle. Promluvili i ãesk˘
velvyslanec Karel Îebrakovsk˘ a generální konzul Vladimír
Ruml. Co v‰ak bylo Josefu ·kvoreckému nejbliÏ‰í byl
jazz, kter˘ nûkolikrát bûhem odpoledne zaznûl.

Ale‰ Bfiezina
Foto: P. Pospí‰il (1), M. Gabánková (2,4), abe (3)
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Česká vlajka před ont. Parlamentem

Prof. M. Schönberg při vzpomínce na J. Škvoreckého

Saxofónové sólo pro J. Škvoreckého

Ján Vaculík na Nokturnech v Městě


