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NsvÍ}í, co sE PATŘI v TAKovÉ CHVÍLI ŘÍct. UpnunrovÁVÁM sE JEN, ŽE PŘI
pŤedávání oscar se sluší poděkovat: tedy v mém píípadě porotě (že shledala
mé knížky hodné oceněni a že zejména v mém románu neviděla jen marnivou
hŤíčku |iterárního historika). Rodině' rodič m' dětem, že nezlobily' pÍátel m'
koleg m' prostě ,,celému štábu..... Určitě bych měl vděčně vzpomenout i svého
rodného města ostravy, které mě fascinovalo a fascinuje ajehož duši si dodnes
netroufám vyjádŤit vlastními slovy. Snad jsem se svému rodišti alespoř trochu
pŤiblížil právě v Guvernantce, kteráje vlastně slezskym románem - protože se
z větší části odehrává v srdci Slezska ve Vratislavi a protože v české části Slez-
ska nedaleko ostravy, v Nydku u Jablunkova' byla také v létě o prázdninách
pŤed dvěma roky dopsána . YŽdyt ostrava - to je uŽ dotek se Slezskem.

Měl bych také poděkovat Čelakovskému a Antonii Rajské, že mi proprijčili
své osudy k svévolnému použití pro to, co jsem já sám potŤeboval Ťíci za sebe
sama' poděkovat a omluvit se: ale pÍiznám se' Že jsem to učinil v tichosti u je-
jich hrobu na olšanskfch hibitovech, když knížka vyšla, a měl jsem tehdy po.
cit, Že omluva byla shovívavě pŤijata.

A konečně bych chtěl poděkovat za dnešní den, za tento dvaadvacáty Íijen,
jsem uŽ ostatně ve věku, kdy si uvědomuji, Že kaŽdy dobry den má nesmírnou
cenu.

Toho 22, Ťíjna v roce 1820 František Ladislav Čelakovsk! opusti| rodné
Strakonice a odešel na studia do Prahy. stÝská se mu ovšem, aleje to pro něho
dobr! denjako pro mne ten dnešní _ vidí ostatně poprvé Josefa Jungmanna.

TéhoŽ dne v tomtéž roce 1820 se básník a dramatik Turinsk! loučí se svo-
bodou - i pro něhoje to dobr! den: nazitÍi si má v Libochovicích brát ovdově-
lou Veroniku Vilímkovou a zdá se. že se těší.



22. Íijna v roce l 825 je František Palack! beznadějně zamilován do Antonie
Měchurové, trápí se, protoŽe správně tuší, Že bude odmítnut. Antoniina sestra
Terezie, budoucí Pa|ackého Žena, tehdy ještě věnuje pozornostjistému Bauero.
vi. MoŽná to tenkrát ještě neby| Pa|ackého nej|epší den, ale uŽ o rok později,
22. Ííjna roku l826, vypadá všechno nadějněji: Terezie Měchurová se vyznala
otci z lásky k Palackému.

o devět let později' 22. Íijna 1835 má svrij dobr! den Mácha, píše až do obě-
da v posteli Cikány' odpoledne ho čeká divadelní zkouška, kde se sejde s Lori,
a večer strávíjako obvykle u ní. Také o rok později v sobotu 22.Íijna roku l836
má Mácha v LitoměŤicích dobr1/ den. Napadne ho, že si nazítÍí v neděli udělá
vllet na Radobfl, a ještě neví' Že z vrcholu spatŤí plameny nad městem,zekte-
rého právě pŤišel' ajak to všechno skončí'

To plameny, které vzp|anuly na jevišti Stavovského divad|a 22. Íijna v ro-
ce 1843 pŤi pŤedstavení hry Dobytí Smolenska, byly nepravé, ale pŤesto vyvo-
|aly poplach, Že divad|o hoŤí. A|e pŤesto: byl to dobr;í den' Diváci se pŤi pŤe-
kotném prku ze sá|u nezranili a nakonec ani neby|i zkráceni o konec pŤed-
stavení, protože se na ulici nechali pŤesvědčit, že se stali obětí divadelní i luze,
a vráti l i se.

Toho dne' 22.Íijna v roce l848, Vojtěch Náprstek sbali| v Hamburku svá za-
vazad|a a večer se napos|edy se svou KateŤinou Krákorovou milují na evropské
pevnině: nazítŤí oba nastoupí na plachetnici Leontine, která s nimi vypluje do
vytouŽené Ameriky.

22. Íi1na v roce 1855 byla BoŽena Němcová, cestující po Slovensku, obvi-
něna policií z politick1/ch motivací své literární pouti a vykázána z Uher. Ale
koneckoncri: všechno z|é jek něčemu dobré' o to dŤíve se sejde doma s dětmi.

22.Ííjen roku l862 byl dobrlm dnem pro Riegra. PŤipravoval si poslední ná-
|eŽitosti ke koupi statku Maleč od hraběte Xavera Auersperga ve Vídni, hned
zitra zap|aÍi 450 000 z|. _ coŽ není tak ma|á suma a Rieger se má' Že ji má'

Toho dne v roce l870je obdobně potěšen Jan Neruda - spad|o mu do k|ína
dědictví po pŤíbuzném: cely jeden tisíc z|at;/ch. A konečně ani to není tak malá
částka, abychom nad ní ohrnova|i nos.

22.Ííjna v roce 1870 má svťrj dobr;Í den ÍakéZdena Hav|íčková: povolali ji
do Německého Brodu k nemocné babičce, ale ukáŽe se, že stará paní se na
umiení v bec nechystá. Zdena je šťastná, a to ještě netuší, že o tŤi dny později
se nad Německ;/m Brodem, považte, sklene nádherná po|ární záŤe.

22.Íijna l874 se BedŤich Smetana probouze| s nadějí, že naprosté ohluch-
nutí' které ho včerejší noci postihlo, ještě pomine. Je v této naději zklamán. Ale
porád to ještě není špatn den, protoŽe si uvědomí, Že I tak dokáŽe komponovat
- čeká ho práce na Mé vlasti - musí dokončit Vltavu a Vyšehrad.

Mimochodem 22.Íijna l885 byl dobr1im dnem pro mého dědečka-ottu Po-

t čka, protoŽe toho dne se narodil. A byl to šťastn1i den i pro mne, nejen proto'

že dědeček otto byl strážn;ím duchem mého ostravského dětství, ale proto, Že

kdyŽ se vám nenaiodí dědeček, uŽ nemáte prostě sami žádnou šanci na nic.

TakŽe děkuji dobrému dni dvaadvacátému Ťíjnu. Děkuji vám všem'

S mamlnkou'  tetou a dědečkem ottou Pot čkem (1946)
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