
Francouzská revoluce, 1. světová válka 

a let holubic 
 

udík ve 4.30, za tento týden jsme si na to již nějak zvykli. Dnes není místo na 
podrážděnost, je velký den. Jsme v Paříži a je 14. července, francouzský státní svátek 
připomínající dobytí Bastily, považované za začátek Velké francouzské revoluce v roce 

1789. Dnes, tak jako každý rok, si Francie připomíná přechod od absolutismu k občanství stejně 
jako oběti, které si revoluce vyžádala. Na připomenutí národní svornosti se vždy na Elysejských 
polích koná velká vojenská přehlídka. Tento rok je ale výjimečný výročím 100 let od začátku      
1. světové války. K této příležitosti Francie pozvala vojáky z 80 zemí, které válka nějakým 
způsobem zasáhla, aby se zúčastnili přehlídky, a z každé země také čtyřčlennou delegaci mladých 
lidí mezi 18 a 25 lety, aby společně za pouhý týden nacvičili závěrečnou choreografii – díky 
Francouzskému institutu v Praze (kterému děkujeme!) jsme tu i my. Vstáváme a po nezbytných 
přípravách se naše delegace shledává s dalšími v autobuse mířícím na Champs Élysées. 
 
Choreografie pracuje s motivem letu holubice a má v zásadě 2 části – v první připomínáme 
utrpení a oběti války, druhá vyjadřuje naději do budoucna. Část z nás má v rukou holubici, kterou 
nakonec slavnostně vypustí. 
 
Autobus po několika prostojích přijíždí na Place de la Concorde, kde již čekají autobusy ostatních 
skupin. Na náměstí jsou umístěny tribuny. Na té hlavní, obrácené k Vítěznému oblouku, sedí 
mimo jiné prezident Francouzské republiky François Hollande. Jsme na místě asi hodinu a půl 
napřed, ale utíká to rychle – sledujeme kavalerii a vojenskou techniku projíždějící těsně kolem 
našeho stanoviště za jednou z tribun, stejně jako formace letounů, které nám přelétávají nad 
hlavou. Náš moment se blíží, začínáme se rozcvičovat. Poté se již rozdávají holubice – jsou 
poměrně rozrušené, ale dají se udržet. Snažíme se je uklidnit tím, že se sami snažíme být klidní. 
Nástup do řad. Vzrušení stoupá.  
 
Někdo hlásí, že za 15 minut jdeme. Pak za 10 minut, za 5; plyne to mnohem rychleji, než 
běžných 15 minut. 10 sekund, a 3, 2, 1, jdeme! V nacvičených řadách postupujeme po značkách. 
Každý ví, co má dělat. Měníme formace, tvoříme páry, zase se rozdělujeme. Přichází závěr          
a formace vypouštějící holubice. Hudba doznívá. 3, 2, 1 teď! Všichni s jásotem vypouštíme 
holubice do vzduchu a vzletně běžíme pryč z náměstí, jako ptáci. 
 
Po odpoledním pokusu dohnat trochu spánku se scházíme na slavnostní večeři na rozloučenou. 
Poté máme to štěstí dostat se do VIP prostoru na Trocadéru, na esplanádě mezi Národním 
divadlem v paláci Chaillot a Národním muzeem námořnictví, odkud máme přes Seinu výhled na 
nasvícenou Eiffelovu věž a velké koncertní pódium pod ní. Je zde zavedené ozvučení, přenášející 
koncert až k nám. Po setmění přichází to hlavní – ohňostroj s hudbou trvající přes 30 minut, který 
nám všem vzal dech. 
 
Cestou do autobusů začíná pomalu loučení. Za tento týden jsme měli možnost udělat si přátele 
z celého světa, které je nesnadné opustit. Dali jsme si toho navzájem hodně a prožít to všechno 
s nimi byla radost; tak doufám, že ani každodenní realita nás neodradí, abychom si čas od času 
společně připomněli, proč jsme to udělali. 
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