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         Vítězslav Nezval - SLOKY O PRAZE 
 

Hradčany v ranním slunci, leden 2011 - foto Barbara Semenov 

foto - semenov 
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SLOKY O PRAZE 
 
Barbara Semenov 
 
Vzpomeňte si na mě 
Že jsem žil a že jsem chodil po Praze 
Že jsem se ji učil milovat jinak než se dosud milovalo 
Že jsem se ji učil milovat jako přítelkyni jako cizinku 
Že jsem se ji učil milovat svobodným srdcem  
svobodného muže svobodných snů a tužeb 
Že jsem se ji učil milovat jak bytost které patří budoucnost 
Že jsem se ji učil milovat jak ji dosud nikdo nemiloval 
Jak její syn a cizinec  
 

 
Není básníka, který by nemiloval Prahu.  Vždyť Praha je 
přece sama básní, obrazem, náladou a člověk nemusí být 
ani básníkem z povolání, aby se jím stal, když je okouzlen 

Prahou.  Podobně činí Praha z nás všech umělecké fotografy - kdysi mi jeden Australan při návštěvě Prahy řekl, že i 
kdyby fotil s kamerou obráceně nebo stál vzhůru nohama, vždycky se mu podaří perfektní záběr.   
    Kontroverzní kolos české poezie i prózy, v němž podle vzpomínek pamětníků byla duše dítěte i razance nosorožce, 
Vítězslav Nezval, který se narodil 29. května před 111 lety, nám zanechal o Praze jedny z nejkrásnějších veršů.    
Jan Werich prý přirovnával tohoto básníka k obří sněhové kouli, která se nezadržitelně valí z kopce a nabaluje na sebe 
bláto, štěrk i diamanty.  A když roztaje, zbudou jen diamanty.  Werich básníkovi vyčítal Zpěv míru či Ódu na Stalina,  
ale Nezval prý jen mávl rukou: „To vyvane," říkával.  Jedním z diamantů, které nevyvanou ani za sto let, je právě sbírka 
„Praha s prsty deště“.  Nezval ve volném verši plném představivosti a obrazů napsal Praze jedno z nejkrásnějších 
vyznání:  

Stověžatá Praho   
S prsty všech svatých   
S prsty klamných přísah   
S prsty ohně a krupice   
S prsty hudebníka   
S oslnivými prsty naznak ležících žen   
S prsty dotýkajícími se hvězd   
Na počitadle noci...   
 

   Některé básně této sbírky věnoval svým přátelům, například Jaroslavu 
Ježkovi (Až), Vladislavu Vančurovi (Tržnice) či Konstantinu Bieblovi  
(Cizí tváře).  Jako člen uměleckého sdružení Devětsil souzněl s mnohými 
dalšími tvůrčími génii začátku minulého století – zakladateli skupiny 
Adolfem Hoffmeisterem, Jaroslavem Seifertem, Vladislavem Vančurou, 
Karlem Teige, básníky Františkem Halasem, Jiřím Wolkerem, výtvarníky, 
architekty, režiséry... 

   Ve svém celoživotním díle rozvinul skoro všechny literární žánry a formy, zdokonalil techniku verše, jeho tvorba 
obohatila neobyčejným způsobem českou poezii, jeho improvizační překotnosti  
se stejně lehce dařilo jak v nezávazně salónním žargonu hlasatele proletářské revoluce, v hravé metodě poetismu,  
v surrealistické představivosti, tak i v socrealistických ódách v dobách vítězné komunistické totality.   
   Jeho dílo se stalo inspirací pro novou vlnu básníků a spisovatelů – Milana Kunderu, Miroslava Floriána, Jiřího Suchého.  
Nezvalovým básním se dostalo i zhudebnění, zpívali je Vlasta Burian, Hana Hegerová, Lenka Filipová a Petr Ulrych, 
který zhudebnil Nezvalovy básně pro desku Javorů „Šumaři“.  Největším projektem zůstává dílo Jana Spáleného,  
který ve druhé polovině 70. let 20. století zhudebnil Edisona.  Zde se v uhrančivých verších Nezval zamýšlí nad tím,  
co zůstane po člověku po jeho smrti a dochází k závěru, že je to jeho dílo.  Za vzor si bere vynálezce Edisona,  
jeho postava je zosobněním práce a kladných rysů, které dávají životu potřebné impulsy a smysl.  Proti tomuto světu 
staví svět hazardních hráčů, kteří jsou nositeli vlastností jako je spekulace a dalších záporů, které vedou k životní 
prázdnotě.  Rozdíl mezi nimi je jasně čitelný v refrénu básně: 
 

   První refrén zní: 
„Bylo tu však něco krásného co drtí 
odvaha a radost z života i smrti“ 

Druhý refrén (pro hráče), má však  podobu jinou: 
„Bylo tu však něco těžkého co drtí 
smutek, stesk a úzkost z života i smrti“ 

foto - semenov 
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Vítězslav Nezval se narodil jako syn venkovského učitele v Biskoupkách na Moravě (u Moravského Krumlova), 
gymnázium vystudoval v Třebíči a roku 1920 odešel na studia do Prahy, ta ale nedokončil.  Rok byl zaměstnán 
jako tajemník Masarykova naučného slovníku a pak - s výjimkou let 1928-29, kdy pracoval jako dramaturg 
Osvobozeného divadla, a let 1945-51, kdy vedl na ministerstvu informací filmový odbor - žil jako svobodný 
spisovatel. 
   Do literatury vstoupil ve stejné době jako Jiří Wolker a Jaroslav Seifert, jako příslušník generace opojené 
mírovými perspektivami i vizí sociální revoluce.  Pro umělecký vývoj bylo podstatné setkání s Čapkovými překlady 
francouzské poezie, zvláště Jeana Arthura Rimbauda a Guillauma Apollinaira, stejně jako přátelství s Jiřím 
Mahenem.  Nezvalův překlad a adaptace veršovaného dramatu Manon Lescaut z roku 1940 je považován za lepší 
než originál.  V době svého vzniku měla Manon Lescaut i uvědomovací a posilovací význam.  Verše Vítězslava 
Nezvala jsou většinou protkány myšlenkami české národní existence, místy chápeme jeho jinotaje, místy  
se hrozíme nad angažovaným balastem, kterému umělec propadl v duchu pozdějšího socialistického realismu.  
Přesto není možné Nezvala zahrnout mezi loajální chvalopěvce, a už vůbec ne mezi politické dogmatiky.  
Nezvalovo dílo bylo přeloženo do angličtiny, francouzštiny, ruštiny, esperanta a přesahuje nepochybně oblast 
české tvorby. Nezval si jím získal světovou proslulost a patří mezi nejvýznamnější básníky světa. 
Vzpomínka herce Františka Filipovského snad nejlépe odhaluje tohoto nenapodobitelného básníka – muže mnoha 
nálad a podob.  V roce 1948 se oženil s celoživotní partnerkou (znali se od roku 1926) Františkou "Fáfinkou" 
Řepovou, se kterou žil až do své smrti, zemřel na infarkt v roce 1958.  V roce 1952 ovšem poznal také Olgu 
Jungovou a o dva roky později se z jejich milostného vztahu narodil syn Robert... 
„Zejména večery a noci na zájezdech byly s Nezvalem nezapomenutelné.  
Veselý až bujarý člověk se sklonem k nostalgii, co chvíli přepadený záchvaty 
melancholie.  Jindy z něj ovšem tryskaly až raplovsky bláznivé nápady.  
Zpočátku jsem si nemohl zvyknout na jeho způsob vyjadřování.  Jako kdyby 
pořád hovořil v básnických obrazech.  I když mluvil o nejprostších věcech 
normálního života, připadalo mi to nadnesené.  Po čase jsem si ho však  
už jiného neuměl představit.  A takový zůstává i v mé vzpomínce.  Není to tedy 
jen jeho poezie a vzpomínky na setkání, co po něm zůstalo.  Pro nás, kteří jsme 
ho znali tak zblízka, se k tomu pojí vždycky ještě něco nezachytitelného,  
co vyvěralo z jeho osobnosti a co ten, kdo ho nepoznal, nemůže z jeho díla 
pochopit, přestože se z něj dá pochopit hodně.  Napsal, že „smyslem života toho, 
kdo se dal cele do služeb umění, je vědomá povinnost setrvat za všech okolností 
tam, kam ho vyvrhla jeho touha.“  Myslím, že Vítězslav Nezval setrval.“  
 
 

foto - semenov 
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NICKYHO RODINA 
 
Barbara Semenov 

 
Jen o devět let později než 
se narodil Vítězslav Nezval, 
vyznamenaný zlatou medailí 
Světové rady míru,  
se 19. května roku 1909 
narodil muž, který byl letos 
dvakrát nominovaný Českou 
republikou na Nobelu cenu 
míru – Sir Nicholas Winton.  
Dožívá se v plné síle 
zasloužených 102 let.  Jeho 
básní je 669 a každá z nich 

představuje jeden lidský život.  Nicholas Winton zachránil 
těsně před druhou světovou válkou 669 českých  
a slovenských dětí převážně židovského původu před téměř 
jistou smrtí v nacistických táborech smrti.   
Winton sám pocházel z německo-židovské rodiny, která 
odešla do Londýna na počátku předchozího století kvůli 
antisemitským náladám v Německu.  Mladý Nicholas byl 
pokřtěn a po studiu na střední škole pracoval v bankách  
v Londýně, Hamburku, Berlíně a v Paříži.  V čtyřiadvaceti 
letech získal pilotní průkaz, závodně šermoval a stal se 
makléřem londýnské burzy. 
K záchraně dětí z Československa přišel vlastně náhodou.   
V prosinci 1938, kdy se právě chystal na lyže, mu zavolal 
přítel a oznámil mu, že se nikam nejede.  Prý dostal zajímavý 
úkol a potřebuje Wintonovu pomoc.  Kamarád byl členem 
Britského výboru pro uprchlíky z Československa, který 
z hotelu Šroubek pomáhal lidem ohroženým nacistickým 
režimem.  "Dozvěděl jsem se, že existuje organizace, která 
pomáhá starým lidem vystěhovat se na Západ.  Jenže o děti 
se nestaral nikdo," vysvětlil Winton, proč se rozhodl založit 
dětskou sekci uprchlického výboru. 
Dál pak organizoval vše jako soukromá osoba, zaštítil se 
výborem pro uprchlíky a spolupracoval s cestovní kanceláří 
Čedok.  Děti zachránil před válkou tím, že zorganizoval 
vlakové transporty z Prahy do Británie.  Malá skupina 
opustila zemi také přes Švédsko.  Pro děti musel zajistit  
od Němců povolení k výjezdu, od Britů povolení ke vstupu, 
přijetí v britské rodině a složit padesátilibrovou kauci. 
První vlak odjel z Prahy 14. března 1939, den před 
obsazením zbytku českých zemí nacistickým Německem.  
Poslední, osmý vlak odcestoval 2. srpna 1939.  Celkem se 
podařilo dostat do bezpečí 669 dětí, z nichž většina byla 
židovského původu, zbytek tvořily děti z rodin spisovatelů  
a dalších nepřátel nacistů.  Většina rodičů a příbuzných dětí 
později zahynula ve vyhlazovacích táborech. 
Největší vlak s 250 dětmi měl odcestovat počátkem září 
1939.  Po vypuknutí druhé světové války však neodjel  
a většina malých pasažérů, kteří již stáli na nástupišti  
a na které v Londýně čekali jejich náhradní rodiče, později 
zahynula.  Tuto událost společně s pohledem na uprchlíky  
ze Sudet Winton označuje za nejsmutnější okamžik svého 
života. 

Po válce se Winton věnoval charitě; zakládal domovy 
důchodců, což prý bylo daleko složitější,  
než vypravovat dětské vlaky, a pomáhal ústavům  
pro mentálně postižené.  Příběh zachráněných dětí  
se na veřejnost dostal až na konci 80. let. 
Winton své tajemství neprozradil ani vlastní ženě 
Gretě, ta ale v roce 1988 přišla náhodou na půdě 
jejich domu na dokumenty, které se vztahovaly  
k příběhu.  Winton je chtěl ze skromnosti sobě vlastní 
vyhodit, manželka je ale předala historičce Elizabeth 
Maxwelové, která zorganizovala setkání Wintona  
s "dětmi" ve studiu BBC.  Tehdejší emotivní záběry 
dojaly celý svět a z Wintona se stala známá  
a uznávaná osobnost.  Winton byl za své činy 
několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského 
stavu.  Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké 
české státní vyznamenání - Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka a již v roce 2007 ho čeští studenti navrhli 
na Nobelovu cenu za mír. 
Tento dnes všeobecně známý a stále fascinující 
příběh ke mně znovu mocně promluvil začátkem 
tohoto roku v Praze, kdy byl do kin uveden nový film 
slovenského režiséra Mateje Mináče „Nickyho 
rodina“, který zakončuje Mináčův cyklus „Všichni moji 
blízcí“ z roku 1999 a o tři roky starší dokument „Síla 
lidskosti - Nicholas Winton“.  Třetí v řadě, „Nickyho 
rodina“ je celovečerní dokumentární film s hranými 
rekonstrukcemi, ve kterých ožívají nově objevené 
příběhy zachráněných dětí.  Mladého Wintona hraje 
Michal Slaný.  V roli matky jednoho z dětí dojímá  
k slzám Klára Issová scénou u vlaku, připraveném  
k odjezdu do Londýna, kdy do posledního okamžiku 
až osudově váhá, zda z náruče pustit svou malou 
dcerku a poslat ji do neznámého nebezpečí.  
Tragickou roli komentovala slovy „…zkoušela jsem si 
představit, co to musí být pro matku za pocit… navíc 
mi docházelo, že jde o dokument, že ztvárňuji 
reálnou postavu, situaci, kterou někdo opravdu zažil, 
o to větší jsem cítila zodpovědnost… asi při třetí 
klapce se mi spustily slzy, já zapomněla, co se děje 
kolem mě a nechala se unášet emocí, která se 
dostavila…“.  
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Režisér Matej Mináč chtěl svým filmem oslovit zejména 
současnou mladou generaci a inspirovat ji k charitativní 
činnosti.  O svém novém díle řekl: „Ten příběh má v sobě 
„Wintonův virus dobra“ a my chceme, aby se jím nakazila 
česká mládež.“ 
Film by měl skutečně vidět každý.  Hrůzně mrazí slyšet, 
byť dnes už jen z filmu, dobře míněnou radu matce 
židovských dětí, které neměly to štěstí se zachránit:  
„Až vejdete do komor, začněte s dětmi zpívat.   
Tak se nadýcháte plynu rychleji a smrt se dostaví dřív.“  
Je vůbec možné, že něco takového mohlo kdy být?   
Jak nezměrný je čin Sira Wintona, kolika tisícová je 
rodina „jeho“ dětí a vnuků žijící dnes po celém světě, 
napadá mne v přítmí kinosálu.  Náhle se přes celé plátno 
objevuje jeden z mnoha listů dlouhého seznamu jmen  

a já nevěřím svým očím.  Čtu na něm jméno jednoho  
ze svých největších kamarádů v Melbourne,  
Davida Plačka a jeho bratra Josefa.  A vytane mi  
na mysli co napsal v červnu 2008 pár měsíců před smrtí 
ve svém vzpomínání v Čechoaustralanovi:-    
"Mám ještě v živé paměti 
diskuze kolem rodinného 
stolu o různých možných 
i nemožných útočištích.  
Probírali jsem životní 
prostředí v Bolívii, klady 
a zápory Jižní Afriky, snili 
o daleké Austrálii  
a nejvíc jsme doufali,  
že se nám podaří 
zakotvit v USA.  Otec 
jako odpůrce Zionismu 
byl zásadně proti 
vystěhování do Palestiny 
i kdyby tato možnost 
existovala.  Mezitím 
Hitler obsadil zbytek 
Československa a rodiče 
stáli před srdcervoucím 
rozhodnutím – chopit se 
nabízené příležitosti 
poslat samotné děti  
do bezpečí v Anglii anebo čekat, zda se jim podaří 
vystěhovat se s celou rodinou.  Koncem června 1939  
na mé 14té narozeniny a měsíc před vypuknutím  
2. světové války posadili rodiče bratra a mne do vlaku  
s cílem Londýn.  Doufali jsme, že se loučíme jen 
dočasně, avšak to odpoledne na peronu Masarykova 
nádraží jsem viděl rodiče naposledy..." 
   Vidím svého přítele před sebou, jeho bohatý život, naše 
dlouhé zajímavé debaty, jeho rodinu, jeho známé,... 
představuji si nás všechny, které oslovil během své 
životní pouti a mám v té chvíli důvěrný pocit, že i já jsem 
svým způsobem osobně spojena s velkou rodinou 
Nickyho Wintona.  

David Placzek 

David Plaček  

DUBEN/KVĚTEN 2011 
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Glosa Miloše Ondráška 
 
ČECHOVÉ JSOU NÁROD DOBRÝ 

 
Kdysi v dobách před mým 
rozloučením s pseudo- 
jistotami socialismu,  
jsem si koupil od známého 
grafika dřevoryt označený 
jako Máchův portrét.  
Byl vhodně zarámovaný  
a vyjímal se v našem 
parádním pokoji, jak to 
vyžadoval mrav severo-
českého okresního města. 
Přijel na pár dní můj bratr  
a zeptal se, proč jsem si 
vyvěsil Rasputina. Tak to 
máte, člověk si nevybere  
a nakonec je to jedno, ať již 
to byl romantický básník 

anebo carevnu ovládající mnich, zůstal na stěně viset. Když 
jsem se s konečnou platností vydal na Západ, bůhví  
co se s ním jako se vším ostatním stalo. Snad je vám známo, 
že  nejstarším hradem v Českém ráji je Markvartici v 13. století 
založený Valdštejn. V kapli je tam obraz svatého Jana Křtitele,  
o kterém se traduje, že malíři stál modelem básník, a že  je to 
jediná věrná a dochovaná podobizna Karla Hynka Máchy.   
O jeho portrét se pokoušela řada umělců, mezi nimi Švabinský, 
Zrzavý, Šíma, pokaždé obraz vyšel s rozdílnou podobou.   
   V hodinách češtiny na gymnáziu jsem slyšel o Máchovi jen 
samou chválu s lítostí, že Mácha zemřel ve svých 26 letech, 
dnes se ví, že následkem tyfoidní nákazy a nikoliv jako oběť  
po hašení požáru. Byla to tragická ztráta pro rozvíjející se 
novočeskou literaturu. Romantik však musí zemřít v pravou 
chvíli mlád!  Zní to cynicky? Jak by se tento původně Ignaz  
Macha vyvíjel?  Podobně se můžeme ptát na předčasný 
odchod čtyřiadvacetiletého Jiřího Wolkera s proletářskou 
Baladou o očích topičových na svém kontě, kdo by po něm 
později vzdychl, kdyby třicetiletý převzal rodinný závod, který 
byl v osmačtyřicátém vyvlastněn a zemřel osmdesátiletý,  
kdoví zda jako národní umělec. Byli-li by Mácha a Wolker 
později úspěšní, již nikdo neodpoví.  Mohu ale uklidnit šťouraly, 
proč píši o Máchovi nyní, když dvousetleté výročí jeho narození 
se připomínalo v listopadu minulého roku. Byl jsem tehdy 
zavalen prací, kterou jsem pokládal za aktuálnější  
a koneckonců tyto řádky vyjdou v květnu, dobrý důvod,  
každý květen je máj a lásky čas. Pod Bezdězem a doufejme  
i pod Bullerem.  
   Mácha se horlivě zajímal o veřejný a kulturní život. Byl 
vytrvalý chodec, tehdy se říkalo potulník, navštívil devadesát 
českých hradů, vydal se přes Rakousko do severní Itálie  
a dorazil až do Benátek a Terstu. Pěšky necestoval  
z romantické záliby, doprava dostavníkem a říční plavbou byla 
mimo jeho finanční možnosti. Dokonce vyšel turistický průvodce 
„Cesty s Karlem Hynkem Máchou“. Po vystudování básník 
nastoupil do notářské kanceláře v Litoměřicích,  

aby byl finančně zajištěn a mohl se oženit se 
snoubenkou, s kterou měl syna. První literární 
práce psal německy. Jak všichni víme, vyvrcholení 
jeho díla je Máj s nedůslednou a nejasnou dějovou 
osnovou  sestavenou podle skutečné události  
v severních Čechách. Verše jsou zvukomalebné  
a někdy koncipovány s jistou neobratností,  
řekl bych.        
   Loňské výročí se hojně připomínalo rozličnými 
máchovskými literárními studiemi. Ani krajanský 
tisk nezapomněl. V severočeském pohraničí místní 
Němci nazývali dokský rybník (od roku 1961  
Máchovo jezero) Hirschberger Gross-Teich, pro 
sudetské Němce byl ten strašný lesů pán reálná 
postava, nepochybně i pro našeho romantického 
rozervance. Máchův Máj provází od poloviny  
19. století neutuchající čtenářský zájem, který vedl 
k tomu, že byl vydán více než dvěstěkrát. Slyšel 
jsem, že překládat do jiných jazyků se téměř nedá. 
Nadpis této glosy jsem převzal z prvního řádku 
úvodních veršů této lyricko-epické povídky. Hodí 
se k Vilémovu volání?  
   V pozůstalosti po Máchovi se našlo několik 
deníků, zapisoval si dojmy z četby, cest, osnovy 
literárních prací a také záznamy o intimních 
kontaktech. Ty šifrovaně. Až půlstoletí po jeho 
smrti je rozluštil, ale nepublikoval, Jakub Arbes. 
Zůstávaly tabu. Jakýmsi způsobem se k nim dostal 
Josef Škvorecký a ve svém exilovém torontském 
nakladatelství je v roce 1981 vydal. Myslím,  
že měly zůstat v depositáři přístupné jen pro vědce 
zabývající se literární historií. Máchově pověsti tyto 
zápisky o juvenilních erotických zkušenostech 
podle mého názoru nijak nepomohly. Doslechl 
jsem se, že v poslední době se na českém 
domácím knižním trhu objevily, básníkovu odkazu 
spíše škodí. Miloval ve své literární a básnické 
práci všechno úlomkovité, tajemné až démonické, 
zápisky představují Máchu jinak, jako komentátora 
běžností. Nic se ale nemění, Máchův Máj stále 
zůstáva oslavou jara, lásky a české krajiny.  
 
 

Jan Zrzavý -  
Imaginární podobizna K. H. Máchy 
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JEŠTĚ K DYKOVĚ BÁSNI 
- o které jsme psali a kterou jsme otiskli 
v minulém čísle Čechoaustralana 

 
Opustíš-li mne... 
 
Milan Hulík 
 
Opustíš-li mne, nezahynu. 
Opustíš-li mne, zahyneš. 
Slavné verše Viktora Dyka 
otloukali komunisté čtyřicet let 
o hlavy exulantů. Byly to 
myslím jediné verše nějakého 
antikomunisty, které si tak 
oblíbili. Vy zrádní emigranti,  
vy bez nás a národa  
(se kterým se komunisté 
ztotožnili), zahynete.  

A my vás sem zpátky nepustíme. Nezahynul ani Forman,  
ani Navrátilová, ani Lendl a ani desetitisíce dalších,  
co opustili matku zem, která syna prosí -  „haj si mne, braň 
si mne.“ Ano, exulanti ji bránili a hájili v cizině – právě proti 
komunistům. Ale o to nejde, směšnost komunistické 
propagandy byla očividná, protože zahynulo právě mnoho 
pravých Dykovských vlastenců, kteří by mohli žít dále, 
kdyby neskončili na komunistických popravištích, 
mučírnách a ostnatých drátech. Ale o to také nejde. Jde  
o to, že tyto verše, které naposledy použil prezident Václav 
Klaus ve svém novoročním projevu na adresu lékařů, kteří 
se rozhodli vyrazit do světa na vandr, napsal Viktor Dyk 
úplně pro někoho jiného než pro odcházející do ciziny.  
Za Viktora Dyka se totiž neemigrovalo. Tyto verše byly 
určené českým poslancům říšského sněmu a Dyk je napsal 
v roce 1916 v rakouském vězení a vyzýval jimi poslance, 
aby neopouštěli politicky svoji vlast a její zájmy. V době, 
kdy čeští politici se chovali ještě prorakousky a budoucnost 
národa viděli jen pod žezlem habsburským. Proto Dyk 
poslal ze žaláře, dokonce z „věže smrti“, svoji báseň „Země 
mluví“. Její pointa – Prosím Tě, matka tvá, braň si mne 
synu. Jdi, třeba k smrti těžko jdeš. Opustíš-li mne, 
nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš, měla z bázlivců udělat 
reky. To se nakonec podařilo. 
Ještě ve vězení podepisuje Dyk slavný Manifest 
spisovatelů, kterým spisovatelé, podobně jako později 
za nacistického a komunistického režimu, se stávají 
svědomím národa. Jednají tam, kde nejednají profesionální 
politici pro službu národu zvolení a za službu národu 
speciálně placení. Byl snad Dyk vizionář? Možná, ale ať se 
již dostal do sporů s T.G.M. nebo E. Benešem, nelze upřít, 
že měl v mnohém pravdu. Měl ji i tehdy, když napsal  
na adresu prezidenta Masaryka „Muž, který přišel kácet 
modly, učiněn modlou ke škodě své a škodě republiky“?  
A co na to modla T.G.M.? Zasmála se a řekla,  
„Jen ať do mne bije.“  
Je až neuvěřitelné, jakého osudu se Dykovým 
„emigrantským“ veršům dostalo. Staly se klackem  

na zrádnou emigraci, pak také to měl být film  
o této emigraci, vzal si je do úst i superkolaborant, 
protektorátní ministr Emanuel Moravec a nyní 
s nimi dostali lékaři. A přitom patřily a patří 
poslancům!  (www.pritomnost.cz)  
 

NEODSTRANÍŠ-LI TY POLITIKU V SOBĚ, 
ZABIJE POLITIKA V TOBĚ ČLOVĚKA  
 
Břetislav Kotyza 
 
Politika je podobna alkoholu, alkoholovému opojení: 
krátkodobě způsobuje euforii, ale zanechává po sobě 
kocovinu. Alkohol v „malých dávkách“ povzbuzuje 
tělo i mysl. Ve větších dávkách tělo i mysl ničí.  
S politikou to je naprosto stejné: euforie z velkých 
slibů a velkého očekávání předchází následnou 
kocovinu s výčitkami. Bohužel nikoliv s výčitkami 
vlastního svědomí. Bez hledání příčin a důsledků, 
bez poučení pro další dny, je každá kocovina jen 
pouhou krátkodobou bolístkou a předpokladem pro 
chybování příští. Celé dějiny lidstva jsou utkány  
z očekávání nesplněných a nesplnitelných slibů. 
   Slabost českého národa tkví v „politickém 
alkoholismu“. V nepodložené víře, že převzetím 
jakési správné, pokud možno nejsprávnější politické 
doktríny, vyřešíme bez velkých otřesů, bez velké 
námahy a rázem ekonomický a morální srab naší 
současné společnosti. Rozuměj, české společnosti.  
A rozuměj, že české společnosti i v historicky 
doložené minulosti.  
   Chápu rozčarování velké části obyvatel České 
republiky z pocitu „ukradené revoluce“. Z pocitu 
marnosti očekávání spravedlnosti jak sociální,  
tak zákonné. Očekávání vkládané do Sametu  
a do vzniku nové současné České republiky.  
Chápu zklamání angažované části české diaspory  
v zahraničí. Zklamání ze specificky českého způsobu 
hledání ztracené demokracie v obnovené republice, 
rozčarování z kupčení s ideály. Ideály, pro které kdysi 
většina z nich opustila republiku. Ideály, které dnes 
jeví se být prázdnými slovy.         
   Bráním se z principu mnohosti života 
jednostrannému pohledu na minulost i přítomnost,  
a považuji jednostranný, jen politicky určující pohled 
za nebezpečný a zavádějící. Komunismus nikdy 
nebyl, není a nikdy nebude lehkým protivníkem, 
kterého český Honza „zmákne levou rukou“.  

DUBEN/KVĚTEN 2011 
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Ale i obecně rozšířená víra v monetární všelék 
kapitalismu je rovněž pouze černobílým návodem  
pro stále měnící se proces Života.    
   Usiluji se zbavit politického nánosu v sobě, šablony 
politického vidění na dění kolem sebe, oněch 
pokřivených a zašpiněných brejlí, prezentovaných byť 
uměleckou formou. Nepřišel jsem na Svět ani jako 
levičák, ani jako pravičák. Ani zelený či oranžový. 
Hledím ke gruntu osobnosti každého člověka.  
Zde lze nalézt nepokřivený kmen a roubovat nové, 
zdravé odnože. Je to zajisté těžší, zdlouhavější  
a riskantnější než unáhlená, rádobypolitická řešení  
bez perspektivy. Jakýsi „hezký český ohřívaný gulášek 
malá domů“.  
   Slyším v duchu výtky četných, zasloužile oprávněných 
znalců života: „…naivní človíčku, nezajímáš-li se  
o politiku, bude se politika zajímat o tebe…“.  
Chápu takové prohlášení nevyřčenou temnou hrozbou  
a odpovídám: „Neodstraníš-li ty politiku v sobě,  
zabije politika v tobě člověka“. 

Břetislav Kotyza 
 
OMŠELÝ 
 

omšelý hábit odkládá zima 
ptáci se hašteří k hnízdění 
mne dlaně žhnou krví 
srdce zebe 
ku smrti mládnouce 
stárnu k početí 
já vínem samotu opíjím 

   veprostřed třeštění  
 

 
VLAŠTOVKY 
 

Létají zprudka vlaštovky před bouří 
křičí své vzkazy 
jak chtěl bych rozumět 
Blizoučko blízko létají vlaštovky 
až slyším křídel svist 
jak chtěl bych s nimi vzhůru 
shůry vidět svět 
Vysoko létají vlaštovky 
vysoko až tají se dech 
jakoby nechtěly vrátit se na zem 
nechtěly vrátit mne zpět 
Před bouří vlaštovky létají zprudka 

 
 

PŮLÍ ZÁŘÍ 
 

koncem srpna půlí září  
listí stromů polétává 
unáhleně a  
vítr nutí mne  
voyeura 
smekat klobouk  

 
 
 
Krajanský vzdělávací program 
 
Na základě usnesení vlády České republiky  
ze dne 9. dubna 2010 č. 262 o pokračování Programu 
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 
2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy:  
- každoročně poskytuje krajanům 15 stipendijních míst 
ke studijním pobytům v délce dvou semestrů  
na veřejných vysokých školách v České republice;  
- nabízí krajanům 60 stipendijních míst ve čtyřtýdenním 
jazykovém kurzu v České republice;  
-přijímá 20 vyučujících z řad příslušníků krajanských 
komunit do dvoutýdenního kurzu metodiky výuky 
českého jazyka.  
Studijní pobyty krajanů jsou zaměřeny na češtinu pro 
cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historii, 
etnologii, dějiny umění, případně na studium 
teologie; jazykové kurzy pomáhají udržet a rozšířit 
znalost českého jazyka a kulturní povědomí.  
Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici  
na internetových stránkách Domu zahraničních služeb 
MŠMT (www.dzs.cz).  

 
Velké podpory se dostává 
krajanům ve světě  
od ČESKOSLOVENSKÉHO 
ÚSTAVU ZAHRANIČNÍHO 
  
Mezi významné projekty ČSUZ 
patři napřiklad vybavení 
českých škol v Daruvaru v Chorvatsku, zajištění 
výpočetní techniky katedře bohemistiky ve Lvově  
a v Minsku, finanční podpora Školskému spolku  
ve Vídni, České škole bez hranic v Belgii  
a v Londýně, finanční příspěvky Slavic American 
Sokolu v USA, krajanskému spolku Čechohrad  
na Ukrajině, krajanskému spolku Lattakia v Sýrii  
a v neposlední řadě podpora vydávání 
celoaustralského krajanského listu Čechoaustralan.  
Záběr pomoci ČSÚZ je opravdu široký, bez ohledu  
na hranice či vzdálenosti.  Za touto organizací stojí  
za posledních dvacet let obří kus konkrétní práce, 
především díky energii, elánu a ochotě jejího 
předsedy Jaromíra Šlápoty a vstřícnosti jeho týmu. 
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net,  
určené k získání a výměně informací  
týkajících se zahraničních Čechů po celém světě 

 
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ 
 
Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich se věnuje krajanským záležitostem  
v Senátu již pátým rokem a je přesvědčen o potřebě zřídit úřad, který by podléhal Úřadu vlády a který by se 
"staral" o krajany komplexně. Dnes je tato činnost "roztříštěna" na několik pracovišť – ministerstev, a koordinace 
mezi nimi není dostatečná. Z těchto důvodů a po četných konzultacích s kolegy z komise pro krajany a s krajany 
samotnými se senátor Tomáš Grulich domnívá, že je nezbytné vytvořit silnější a hlavně širší diskuzní platformu, 
která by existovala při komisi, a tou je funkční Konzultativní rada.  
Nová Konzultativní rada by měla být složena z lidí, kteří žijí v krajanských komunitách aktivní život a ze zástupců 
ministerstev, včetně předsednictva vlády, které řeší otázky kolem Čechů žijících v zahraničí a migrace jako 
takové. Migrace je oboustranný proces, kdy jedni odchází a druzí přichází. Existence koordinačního centra  
je závislá na politické vůli. Spojení migrace a otázek kolem krajanů dává silnější podnět pro zřízení jednoho 
úřadu, který se bude komplexně zabývat touto problematikou. 
V minulosti byla Konzultativní rada 20ti členná a komise se dohodla, že by to mělo tak zůstat i nadále. Tentokrát 
však je 8 osob nominováno z ministerstev a 12 z řad krajanů. Ti se budou účastnit pravidelných jednání komise. 
Zasedání komise je veřejné, komise je otevřena dalším názorům a podnětům aktivních krajanů z celého světa.   
Chtějí-li se krajané žijící v Austrálii obrátit na Stálou komisi, mohou adresovat své náměty vydavatelce 
celoaustralského krajanského listu Čechoaustralan Barbaře Semenov, která je členkou Konzultativní rady  
Stálé komise Senátu.     
Senátor Tomáš Grulich věří, nebo jak se sám vyjádřil - skromněji doufá, že vytvoření meziresortně široké diskusní 
platformy povede nejen k informovanosti do teď atomizujících subjektů, ale také ke kýženému centrálnímu řešení 
otázek vztahu Čechů žijících v zahraničí a České republiky. 
 

 
 
 
slaví 20 let                                      
 

Český dialog, časopis jehož krédem a smyslem je 
spojovat Čechy po celém světě, byl založen již v roce 
1990. U myšlenky vzniku i její realizace stála nezávislá 
publicistka Eva Střížovská, která dodnes časopis vede  
a je jeho šéfredaktorkou.  
Původním úkolem Českého dialogu v devadesátých 
letech byla snaha znovu navazovat ztracené vazby  
s krajany ve světě, přinášet jim informace z jejich bývalé 
vlasti a naopak seznamovat čtenáře v Československu  
s Čechy, kteří žijí v jiných zemích.  
Český dialog dnes přináší informace nám doma  
i Čechům ve světě o tom, jaké výjimečné osobnosti 
českého původu pracují (často zcela nezištně)  
v zahraničí pro dobré jméno České republiky. Seznamuje 
s životními příběhy Čechů žijících ve všech světadílech. 
Informuje také, co se děje v krajanských komunitách  
a spolcích. 

Časopis se též věnuje aktuálním kulturním, 
společenským i politickým událostem u nás doma, 
připomíná bohatou českou historii a tradice.  
Část textů přináší časopis v angličtině. 
S časopisem je již přes 15 let nerozlučně spojen  
i Mezinárodní český klub – občanské sdružení, které 
pracuje na základě stejné myšlenky – totiž 
překračovat hradbu mezi námi doma a krajany  
ve světě, vzniklou v neblahé éře komunismu. Klub 
pořádá besedy se zajímavými osobnostmi z řad 
krajanů (nejen), přátelská setkání, výlety na historická 
místa, výjezdy za krajanskými spolky a pod… 
Časopis pracuje na základě dobrovolnosti, není nikým 
dotován ani podporován, vyjma svých věrných 
čtenářů. Koncem roku 2010 se zdálo, že z ekono-
mických důvodů musí skončit. Ale našlo se řešení  
ve formě úspornější verze časopisu. Vyjde v roce 
2011 jen 4 x, ale zato silnější o mnoho stran. Kdo by 
měl zájem podpořit jeden z mála (ale spíš jediný) 
nezávislý časopis v ČR, může si jej objednat  
na adrese Sokolovská 179, Praha 9, 190 00,  
nebo na e-mailu strizovska@seznam.cz.  
www.cesky-dialog.net  

DUBEN/KVĚTEN 2011 
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Muzeum českého a slovenského exilu 20.stol., Štefánikova 22,  
Brno 602 00, Email: muzeumexil@muzeumexil.cz 

 
Český ručně broušený olovnatý křišťál  
 

dekory lehké - jednodušší, i bohaté; klasické  
a moderní - dle představ a přání našich zákazníků 
 

www.bohemia-exclusive.cz 
 

V katalogu naleznete rozsáhlý sortiment tvarů  
a velikostí.  Nechte se inspirovat výběrem  
z více než 300 možností.  Každý výrobek  
je originálem.   
Objednávky přijímáme faxem nebo e-mailem. 
Rádi vás také přivítáme v naší nové dílně  
na Vysočině na adrese Chlum 173, 582 35 Lučice. 
 
Tel.: +420 569 489 512, Fax: +420 569 432 
385, Mobil: +420 602 192 784 
E-mail: info@bohemia-exclusive.cz 

 

 
 

♠ Z Perthu jsem dostal 
následující zprávu, doslova 
píše návštěvník z České 
republiky: “Mimochodem ani 
exilovým kruhům se, zdá se, 
nevyhnula pozornost 
komunistů. Z materialů, které 
mám k dispozici, vyplývá,  

že pravděpodobně jistý pan ... (jméno oznámím  
po dokončení šetření), který se pučem dostal  
do vedení klubu v roce 1969, spolupracoval s českými 
komunistickými orgány. Musím to ale ještě dořešit  
v českých archivech“. 
♠ 18letá nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková  
se stala jedním z vítězů mezinárodní hudební 
soutěže, které se zúčastnilo 160 uchazečů. Soutěž 
byla uyspořádána pro mladé handicapované umělce. 
Skleničková dostala 5 tisíc dolarů (80 tisíc Kč),  
v květnu vystoupí na koncertě ve Washingtonu. 
♠ Pražské Hospodářské noviny oznamují, že se  
v České republice pravděpodobně změní pojetí 
zdravotní péče. Dosud mají pacienti právo  
na všechno, co přináší medicínský vývoj a vybavení 
lékařského systému. V budoucnu se ale bude léčit 
podle toho, kolik si nemocný může dovolit. 
♠ Před časem byla v Bratislavě odstraněna socha 
Milana Rastislava Štefánika, který usiloval s T.G. 
Masarykem o ustanovení Československé republiky. 
Nebyli jsme rádi. Záhy se situace vyvinula podivně,  
na dané místo byla umístěna socha Masarykova.   
V Římě byla odhalena socha Alexandra Dubčeka  
za účasti italských levicových politiků velebících jeho 
přínos k socialistickým hodnotám. V Praze má být  
do dvou let zřízen památník čsl. exilového hnutí. 
♠ Švejk se dožívá devadesáti let, patří k nejvíce 
překládaným českým knihám do jiných jazyků. Dočkal 
se překladu do vietnamštiny a nedávno do arabštiny 
mluvené v Sýrii. 
♠ Hurá, lovecký salám a špekáčky získaly chráněné 
označení Evropské unie. Již nám je nikdo nevezme! 
EU rozlišuje tři druhy registrací: chráněné zeměpisné 
označení, chráněné označení původu a tradiční 
zaručená hodnota. Takže co se týče špekáčků  
je na tom český národ nepopiratelně. V žebříčku měst 
nabízejících občanům životní kvalitu, pohříchu bez 
ohledu na špekáčky, Melbourne postoupilo o jednu 
příčku a je ve světě hned za městem Vancouver  
na druhém místě. Je mi milou povinností dodat,  
že jsem byl nedávno s manželkou pozván na večeři 

na rožni a jako předkrm se 
podávaly queenslandské 
špekáčky (firmy Hans - 
European Style Knackenwurst)  
k nerozeznání od kosteleckých. 
Také díky tomu, že hořčice byla 
v kufru bezcelně dopravena  
z pražského uzenářství!  
V soutěži „maxijedlík“ (bez mé účasti) v Sobělukách u Plzně 
vyhrál J. Němec z Bystrého u Poličky, spořádal 900 g 
hovězích steaků za pět minut, přestože dává přednost 
švestkovým knedlíkům s mákem, za tři minuty jich zlikviduje 
třicet. V Mikulčicích na Hodonínsku proběhla pro obecné 
blaho důležitá soutěž ovocných pálenek. Z 1250 vzorků 
vyhrála, jak jinak, slivovice. Nejlepším ubytovacím 
podnikem na světě je podle výsledku hlasování 
cestovatelského serveru Tripadvisor hotel U zlaté studně, 
hned pod hradbami Pražského hradu. 
♠ V roce 1976 byla nalezena u obce Pasohlávky  
u jihomoravského Mikulova bronzová destička se jménem 
Brutius, sloužila k sepnutí šupinového jezdeckého pancíře 
římských legionářů. V druhém století tam byla posádkou  
na kopci Hradisko desátá legie střežící Jantarovou stezku  
a nejsevernější hranici tehdejšího římského impéria.   
Nyní vyšla v republice kniha popisující římské osídlení před 
téměř dvěma tisíci lety v kraji pod Pálavou v době vlády 
císaře Marca Aurelia. Ještě připomínám, že Zemské 
muzeum v Brně vydalo česko-anglickou reprezentativní 
publikaci o dějinách Moravy od jejího osídlení paleolitickými 
lovci až po 20. století. 

ODTUD A ODJINUD 
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♠ “Whistleblower“ –  jak řeknete česky? Čechoaustralan 
poradí – “oznamovatel nepravostí“. V českém tisku jsem 
narazil na vrcholně zkorumpované slovo: “stalkerka“. 
Zřejmě pod Řípem “pronásledovatelka“ nezní nyní kulturně 
a světově.  
♠ Hudební skupina Čechomor, která hraje někdy slušné 
úpravy národních písní, navštívila během tohoto března pět 
australských měst. Krajanský časopis Čechoaustralan, 
věstník Kvart i české vysílání SBS tomuto turné věnovaly 
zaslouženou pozornost na rozdíl od vystoupení cikánské 
kapely Gipsy.cz. Ta o sobě oznamuje, že se stala jedním  
z nejznámějších českých hudebních reprezentantů ve světě 
a že hrála v 17 zemích.  Kdo zde o této kapele mezi Čechy 
a Slováky věděl během turné? Zúčastnila se mezinárodního 
festivalu cikánské hudby a byla v Melbourne dobře přijata, 
tak jako v Sydney, Brisbane, Hobartu a Bellingen (blízko 
Coff`s Harbour).  

♠ Do Viktorie přiletěli další hosté, tentokráte ale ze Sibiře, 
za potravou. Hejno jespáků rodokrkých na cestě  
(20 000km) nezabloudilo, vykrmí se u nás a pak se vrátí  
do svých sibiřských hnízd.   
♠ České ministerstvo zahraničních věcí založilo nový odbor 
veřejné diplomacie nahrazující dosavadní odbor pro kulturu, 
komunikaci a prezentaci. Šéfem byl ustanoven Jan Bondy, 
dříve velvyslanec na Kypru a ředitel Českých center. Útvar 
zmocněnce pro krajany povede Stanislav Kázecký. 
♠ Švýcarská nadace Herberta Haaga udělila cenu  
za rok 2011 skryté katolické církvi v Čechách, na Moravě  
a na Slovensku, působící tam od padesátých let do roku 
1989. Nadace oceňuje především zásluhy o duchovní 
dědictví Felixe Maria Davídka (1921-1988), dnešního 
plzeňského biskupa Václava Malého (nar.1950) a Dušana 
Špinara (nar.1950) nyní přednášejiciho na univerzitě  
v Olomouci, byl biskupem podzemní církve.  Přes neustálé 
ohrožení a pronásledování se podíleli na zápasu o svobodu 
a lidská práva. Velmi kontroverzní Davídek byl v nemilosti 
jak komunistického režimu tak Vatikánu, byl ženatý  
a vysvětil za kněze muže i ženy. Špinar se rozloučil  
s katolickou hierarchií. Malý cenu nepřijal. 
♠ Evropa odmítla multikulturalismus. Švýcaři zakázali 
stavby minaretů.  Francie je země, kde není místo pro 
burky. V Německu mají přistěhovalci podepsat “integrační 
dohodu“, každý kdo tam chce žít, by se měl přizpůsobit 
německému způsobu života, prohlásila ministryně pro 
přistěhovalectví; nově příchozí tam přinášejí svoje zvyky  
a kulturu a vznikají tam “paralelní světy“. Evropské země 
hledají národní identitu. 

♠ Ani česká krajina není ušetřena, ohrožuje ji 
vetřelec původem z Asie. Jmenuje se česky  
“psík mývalovitý nebo mývalovec kuní“ (Nyctereutes 
procyonoides). K vidění býval u nás jen v trójské 
ZOO, dnes se tato drobná psovitá šelma rozšířila  
po celé republice, kam byla odnedávna dovážena 
kvůli kožešině, unikla, snadno se rozmnožuje  
a požírá chráněné druhy obojživelníků a bezo-
bratlých, kvůli ní ubývají také ptáci žijící při zemi 
nebo v nižších křovinách.  Nemá přirozené 
nepřátele – kromě myslivců.  
♠ Nyní, v době českého jara a australského 
podzimu, se dožívají devadesáti let manželé Bělští,  
i když nikoliv současně. Poúnoroví exulanti  
v Melbourne je dobře znají pro jejich přátelskou,  
společenskou povahu a pohostinnost. Každá kniha 
o českém boxingu má kapitolu o Standovi Bělském, 
patřil ve své době k vynikajícím sportovcům,  
v padesátých letech boxoval i v Melbourne. Vídával 
jsem u Bělských zarámovanou fotografii Standy  
s Mohamedem Ali. Vedle visel jeho rodokmen,  
za první republiky levostranná část Vltavy  
od Štefánikova mostu po proudu byla pojmenována 
Bělského nábřeží podle Standova prastrýce rytíře 
Bělského, starosty královského města Vinohrady. 
Na Slavíně je jeho hrobka. Při cestách do Evropy  
se Bělští vždy stavili v Innsbruku navštívit Lídu 
Baarovou, jejich prvorepublikovou kamarádku.  
Paní Tonuš Bělská, rozená Losová, pocházela  
z rodu jednoho ze 27 českých pánů popravených  
na Staroměstském náměstí v roce 1621. Devadesáti 
se také dožívá paní Saša Nekvapilová ze Snowy 
Mountains, ve své době vynikající česká olympijská 
lyžařka. 
 
IP 

Čechomor v Melbourne - foto budha 

DUBEN/KVĚTEN 2011 

Radek Banga, zpěvák a autor hitů kvartetu Gipsy.cz:- 
 

„Nejlepší zážitek bylo 
území zvané „Gold 
Coast“, tu nádheru  
už nikdy nezapomenu. 
Už teď vím, že jednoho 
dne skončím zrovna 
tady. Až budu mít pocit, 
že zde není co dokazo-
vat, nebudu váhat  
ani minutu a budu žít  
na Gold Coast...  
...Austrálie je celkem 
dost rasistická, což mě velice překvapilo. Ale ten 
rasismus je tam jiný, nedotýká se tě. Můžeš pracovat, 
fungovat, žít, ovšem kdesi uvnitř si ti lidé říkají „nesnáším 
tě.“ Místní domorodce moc v lásce nemají, stejně jako 
muslimy a Asiaty. On se tam vlastně každý nesnáší  
s každým, ale přitom to funguje. Lidé jsou tam 
pohromadě a dovedou se respektovat, je to zvláštní,  
ale funkční.“ 
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Č E S K Ý   D I A L O G 
objednávejte na adrese strizovska@seznam.cz  

v Austrálii k objednání také na adrese Jana Růžička 
82 Cardwel Str., Arakoon, NSW 2431 
e-mail: Ruzickajana@yahoo.com.au  

 
20. února zemřel Miroslav Kabela, 
psychiatr, exulant a jedna z vedoucích 
postav české emigrace v Nizozemí. 
Známé jsou Kabelovy studie na téma 
psychologie imigrantů, s nimiž vystupoval 
i na krajanských konferencích v Praze. 
Na Miroslava Kabelu vzpomíná etnolog 
Stanislav Brouček na krajanských 
internetových stránkách www.krajane.net  
 
Bylo to někdy v polovině 90. let, když 
jsem MUDr. Miroslava Kabelu potkal poprvé. Oslovila mne 
především jeho posedlost věděním, která jej provázela  
od dětství. Život v nizozemském exilu mu pak umožnil kariéru 
vědce, literáta a vynikajícího organizátora krajanského hnutí. 
Během svého plodného života si kolem sebe vystavěl svět  
z reálných věcí bez jalového snění a s nevšední energií 
včetně obdivuhodného boje se zákeřnou nemocí, které 
vzdoroval po mnoho let až do 20. února 2011.  
Mirek se narodil 26. března 1938 v Rožňavě u Košic, kde jeho 
otec (Čech) sloužil jako četník a kde také poznal Mirkovu 
matku (Slovenku). Rodinu čekal osud všech českých státních 
zaměstnanců na Slovensku po 15. březnu 1939, kdy se 
musela přestěhovat na Moravu, nejprve do Moravských 
Budějovic a pak do Valašského Meziříčí, kde se rodiče 
rozvedli a on žil s matkou a mladší sestrou. Na gymnáziu 
začal upoutávat pozornost jednak svou přirozenou aktivitou 
(pracoval jako dobrovolník v městské knihovně, jako 
zdravotník Červeného kříže, sportoval, zajímal se o technické 
novinky) a také rebelstvím, které sice patřilo k mládí, avšak  
v jeho případě mířilo na dvě slabiny doby: pošetilý 
formalismus a nekonečný řetěz absurdit, které jej obklopovaly. 
Když měl vyplňovat dotazník k přijetí na medicínu a odpovědět 
na otázku, jak bojuje za světový mír, dozvěděl se z oficiální 
nápovědy, že hlavně sběrem starého papíru. Tehdy si řekl 
jako dychtivý posluchač Svobodné Evropy, že je třeba zkusit 
štěstí v jiné zemi.  
Jeden z jeho kamarádů se o to již jednou neúspěšně 
pokoušel. Spolu znovu vyhodnotili situaci, osnovali plán útěku 
do Rakouska a důkladně se na něj připravili. V červenci 1956 
si s Antonínem Heryánem najali hotel ve Znojmě a pak je 
čekala série víceméně šťastných náhod, jejichž pomocí  
se dostali přes hranice a vyhnuli se tak několika nástrahám.  
V hotelu se sice řádně přihlásili, ale nespali tam, neboť to byl 
jen zastírací manévr, který měl v případě nesnází potvrdit,  
že jsou pouze na výletě. To udělali velmi dobře, neboť otec 
jiného kamaráda věděl o jejich záměrech a prozradil úmysly 
mladíků policii, která je do Znojma sledovala a v hotelu 
očekávala. Mezitím se dvojice přátel vydala autobusem  
do Vranova nad Dyjí a pak parníkem na druhou stranu,  
kde si připravili další ústupovou cestu s výmluvou, že jdou  
k hraničnímu pásmu na chatu známých, kde již Mirek před tím 
několikrát skutečně byl, a znal proto dobře příhraniční prostor.  
Do tohoto okamžiku to mohlo být všechno jenom jako, když 
ale překročili řeku Dyji, byli si najednou vědomi vážnosti 
situace.  

Kdykoli Mirek tuto historku vyprávěl, přidával údiv,  
s jakým klidem se pustili do překonání téměř 
neprostupných hranic. Snad prošli katarzí strachu 
hned na začátku, když potkali pohraniční hlídku  
se štěkajícím psem, neklamnou známkou, že jsou 
objeveni a nadobro ztraceni. Jenže pes se věnoval 
místo narušitelům státní hranice lesní zvěři, 
konkrétně jedné srně, za níž se vydal k pobavení 
pohraničníků. Oddych, který tato příhoda 
znamenala, zrychlil a uklidnil jejich další počínání. 
Museli odhalit a překonat nástražný signální drát, 
dále trojí plot (druhý byl pod proudem: byli na tuto 
eventualitu připraveni, měli kleště, izolované dráty) 
a pak útěk přes zválcované pole, pod nímž vedly 
chodby k případnému pronásledování uprchlíků 
československými pohraničníky, než doběhnou  
na rakouskou půdu. Ve zběsilém útěku se Mirek 
držel kompasu a mířil přímo na jih, kamarád zvolil  
v panice cestu k nejbližší terénní vlně a lesu. Tím se 
rozdělili, neboť každý myslel na svou záchranu.  
Než je osud svedl zase dohromady, prožili podobný 
zážitek radosti, že jsou na „druhém břehu“, jako 
tisíce dalších uprchlíků z bývalého totalitního 
Československa. Mirek spatřil v dálce pole  
s několika lidmi, kteří mu ukázali cestu do vesnice, 
na jejímž okraji překvapil staršího muže otázkou: 
„Kudy se jde do Vídně?“ Ten pak velmi rychle 
poznal, oč se jedná, a odvedl mladíka k místnímu 
ševci, který mluvil česky, a odtud putoval do vězení 
četnické stanice v Drosendorfu, kam za ním brzo 
přibyl jeho přítel. Ten v lese narazil na americkou 
rodinu s dětmi na pikniku, zároveň sondující pro CIC 
(výzvědná služba armády USA) prostupnost 
státních hranic. Po čtrnáctidenním věznění  
a měsíční práci na žních se dostali do uprchlického 
tábora ve Vídni na konci ulice Rennweg.  
Tábor byl přeplněn. Místo bylo pouze na holé zemi. 
Ještě větší neúspěch je čekal na Americkém fondu 
pro československé uprchlíky. Budova byla prázdná 
a zamčená, neboť vedoucí fondu spolupracoval  
s československými špióny, které ve fondu 
zaměstnával a pak s nimi (a také se všemi 
důležitými dokumenty o uprchlících z ČSR) odejel 
slavně do Prahy. Po Vídni se potom říkalo, že si 
vzali s sebou i psací stroj. Pro Čechoslováky nastaly 
v Rakousku krušné chvíle: kdekdo je považoval  
za špióny Moskvy. Avšak Mirek s přítelem netušili, 
že je čeká ještě další propad v zájmu Rakušanů.  
Po neúspěšné snaze uchytit se ve Vídni, byli 
převezeni do tábora v Glasenbachu u Salzburgu. 
Čekala je tam místnost pro 16 československých 
uprchlíků, z nichž polovina byla odhalena jako 
nasazení špióni z ČSR. K podezření, že každý Čech 
v Rakousku je špiónem se brzy přidal mocný nárůst 
maďarských uprchlíků po vpádu sovětských vojsk 
do Maďarska.  

S Miroslavem Kabelou odešel kus obětavého krajanství 
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Nejen Australané a zdejší krajanská komunita,  
ale i návštěvníci Tasmánie z celého světa včetné slavných, 
nešetří chválou na vína Josefa Chromého.  Tato vína nesou 
mnohá prestižní ocenění, získala desítku trofejí  
a přes devadesát medailí. 
 

Čechoaustralan Josef Chromý OAM rozvinul tasmánské 
vinařství do nebývalých kvalit, ze znamenitých odrůd milujících 
chladnější podnebí Tasmánie vypěstoval s pomocí vyspělé 
vinařské technologie vynikající Pinot Gris, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Riesling, Gewurtztraminer a Pinot Noir.  
Znamenitá jsou také jeho šumivá vína s nám lahodně znějící 
vinětou PEPIK.    

Návštěva vinného sklepa a restaurace Josefa Chromého   
v Relbii, pouhých patnáct minut jízdy od Launcestonu, patří 
dnes již k vyhledávaným zážitkům při objevování Tasmánie.  
Nedostanete-li se tam v nejbližší době, dopřejte si alespoň 
chutě vín tohoto úspěšného vinaře.   
 

Josef Chromy Wines 
370 Relbia Road, Relbia 
Tasmania, Australia  7258 
Phone: +613 6335 8700, Fax: +613 6335 8774 
Email: wine@josefchromy.com.au    

Po šesti krutých měsících v lágru s minimem stravy, 
obklopen špiony z jedné i druhé strany nebo šmelináři 
se šatstvem od humanitárních organizací a zbytkem 
idealistů, jakým byl i on, se rozhodl hledat si sám práci. 
Zároveň podával jednu žádost o emigraci za druhou 
(celkem do 20 zemí světa) a v duchu snil o USA, kde 
chtěl studovat. Dokonce měl takovou možnost relativně 
nablízku, když dostal nabídku, aby se ve službách CIC 
vrátil na Moravu. Po splnění zpravodajského poslání 
měla následovat možnost pobytu na některé univerzitě 
v Americe se státním stipendiem. Mirek lákání odolal, 
nikoli však jeho přítel, který byl v ČSR zatčen a léta 
vězněn. Pro Mirka následovalo dlouhých 18 měsíců 
vesměs vyplněných tvrdou prací pomocného dělníka 
nebo v textilní továrně u tkalcovských strojů či barvírně 
fabriky HMW, vyrábějící motocykly, až do okamžiku,  
kdy v jeden den dostal dva dopisy. V prvním ho tetička  
z USA ubezpečovala o šanci dělníka v automobilce  
v Chicagu a ve druhém holandský konzulát oznamoval 
možnost stipendia ke studiu medicíny v Leidenu.  
Bez váhání upřednostnil možnost být lékařem.  
Nizozemsko, do té doby pro něho téměř neznámá země 
s podivným jazykem, mu dalo, po čem snil: vyplnit 
všechen čas studiem, nejprve jazyků, po té odborných 
předmětů a likvidovat tak dvouletý pocit existenčního 
strachu z Rakouska. Začal sice v roce 1958 intenzívně 
holandštinou, ale musel přidat v němčině, protože 
učebnice anatomie byly německy, a pak v angličtině  
a francouzštině a když poznal svoji budoucí ženu Pilar, 
Španělku, přibyla španělština. Jeho píle a vytrvalost se 
staly na univerzitě pověstnými, za což si vysloužil,  
že během studia býval angažován jako asistent.  
Po škole se nejprve specializoval v pediatrii a pak 
přesedlal na psychiatrii. V roce 1973 si našel místo  
v Haarlemu v nemocnici, kde potom po 30 let vedl 
psychiatrickou ambulanci, v níž se svým týmem 
prováděl mnohé výzkumy, které vyústily v řadu 
časopiseckých a knižních studií.  
Miroslav Kabela je odborné veřejnosti znám především 
jako specialista v transkulturní psychiatrii. Nejvíce se 
věnoval španělské, turecké a marocké migraci s tématy 
o stresu a vlivu psychické zátěže na práceschopnost 
imigrace, o problémech adaptace z pozice imigrace  
i majoritního obyvatelstva, přičemž se nevyhýbal zcela 
speciálním fenoménům na pokraji kulturních zvyklostí  
a vypjaté psychiky po přesídlení do cizího prostředí jako 
třeba posedlosti démony u Marokánců. Jeho studie se 
dotýkají dalších témat: problematiky sebevraždy, 

dědičnosti, alkoholismu, ale také 
stesku po domově nebo 
patologického lhaní. V České 
republice vydal například tři knihy  
o Holandsku: Holandská současnost 
(2000), Holandská zkušenost (2000) 
a Holandská skutečnost (2002) nebo 
studie o psychických problémech 

českých emigrantů, které připravil pro setkání 
zahraničních Čechů v Praze (1998, 2000 a 2003).  
Vedle odborné činnosti se stal vůdčí postavou 
krajanského života v Holandsku, o němž sebral stovky 
dokumentů, které jsou spolu s jeho publikacemi uloženy 
v pražské Libri Prohibiti na Senovážném náměstí a které 
zpracoval do knihy Po stopách českých migrantů  
v Nizozemí. Po návratu domů v roce 1990 vedla jeho 
cesta nejprve do Valašského Meziříčí a pak sem jezdil  
s naprostou pravidelností každý rok. Navštěvoval nejen 
známá místa, příbuzné a přátele, ale přijížděl do ČR  
s obdivuhodným komplexem věčného splátce dluhu: 
říkával si, že mu kdysi demokratická země (Holandsko) 
pomohla, když to nejvíce potřeboval. A tak za to při svých 
návratech vyhledával ty, kteří to podle něho potřebovali 
jako tehdy on. V českých zemích i na Slovensku 
přednášel vysokoškolským studentům, pilně publikoval 
své texty i dobrých přátel (třeba básně přítele Heryána,  
s nímž utíkal, vydal v Holandsku pod názvem Tulák na 
pomezí) a organizoval, jako třeba literární soutěž pro 
mladé autory ve Valašském Meziříčí, které finančně 
odměňoval možná také proto, aby na pomník T. G. 
Masaryka již nepřibyly další letopočty o jeho novém 
zrušení a opětovném obnovení. MUDr. Miroslav Kabela 
vstoupil do dějin československého exilu. Stal se 
symbolem každodenních užitečných činností  
ve prospěch druhých, o nichž raději hovořil než o sobě 
samém. Čest jeho památce!  
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DO  POZLACENÉHO  RÁMEČKU 
 
Miloš Ondrášek 

 
Lukáš Hájek má právě před maturitou na gymnáziu  
F. X. Šaldy v Liberci. Nevím, jak si našel čas sepsat, 
řekl bych ojedinělou biograficky laděnou práci na 58 
stránkách nazvanou Jan Košňar – zakladatel rámařství 
a pozlačovatství v Austrálii. Náš dobrý známý, člen 
melbournské exilové pospolitosti, studentovi z Liberce 
vypravuje běh svého života, mládí v Československu, 
útěk koncem roku 1947 s překvapující trasou přes 
Východní Německo, přílet do Austrálie, těžké začátky, 
usilovnou práci a nakonec úspěch a uznání. Lukášovi 
bych dal jedničku za vyjadřovací schopnosti a grafickou 
úpravu. Jan Košňar musí mít radost a my ji sdílíme 
s ním. 
   Liberecké gymnázium a iniciativní profesor Jan Goll  
si vyžadují zvláštní uznání, ruku v ruce s projektem 
“Neviditelné oběti komunismu“ upírají pozornost 
k únorové exilové vlně a zdárně se pokouší ji mapovat 
na osudech a zkušenostech jednotlivých exulantů. 
V dnešní republice se již na nás zapomíná, řady 
uprchlíků z období kolem roku 1948 řídnou a kupodivu 
skupina mladých lidí dává podnět k zachování důvodů, 
proč političtí emigranti opouštěli vlast. Loňská 
maturantka Anička Simbartlová sepsala odbornou práci 
o v Kanadě žijícím Janu Waldaufovi, autoru mohutných 
třídílných dějin exilového Sokola. Janetta Roubková  
je autorkou práce o Tomáši Baťovi. Jitka Pecháčková 
se věnovala úloze ř.k. církve v Torontu. Lukáš Hájek, 
který psal o Janu Košňarovi, má také na svém účtu 
zhodnocení kanadského exilového periodika Nový 
domov, tato práce byla oceněna v celostátní 
středoškolské soutěži. Překvapilo mne, jak se tito 
studenti snaží proniknout do podstaty samotného exilu, 
většinou na výpovědích konkrétních exulantů.   
Tři liberečtí studenti a jejich profesor J. Goll byli před 
čtyřmi roky v Austrálii a zachycovali výpovědi českých 
exulantů v Sydney a Melbourne. Spoléhali na upřimnost 
respondentů, bohužel jeden melbournský si z nich 
zlomyslně vystřelil.   
   Koncem tohoto února přijel z Liberce do Sydney 
18letý septimán Jakub Fejfar. Jeho výzkum se zaměřil 
na archiválie Sokola v Sydney, to znamená, 
 že analyzoval zápisy ze schůzí a valných hromad, 
kroniku a korespondenci se sokolskými jednotami. 
Samozřejmě ho zajímala dlouholetá tělovýchovná  
a společenská činnost, její cíle a bezpochyby i účast  
na všesokolských sletech. Zaznamenal si rozhovory 
s žijícími klíčovými členy Sokola v Sydney. Jakub před 
návratem do republiky  přijel na čtyři dny do Melbourne, 
do Sokola se nedovolal. 
 

Slováci v Austrálii: Kalendár 2012 
 
Keď sme v januári tohto roku pochodovali v 2011 
Australia Day People's March, hrdí a s úsmevom od ucha 
k uchu, oblečení v nádherných slovenských krojoch, 
niekto navrhol, aby sme sa v nich odfotili a zo záberov 
pripravili kalendár. Účastníci pochodu boli myšlienkou 
nadšení. 
Padlo meno Juraja Poláka, profesionálneho fotografa 
žijúceho v Melbourne. Zberateľky krojov Dina Váňová  
a Ivanka Jančárová nám ochotne prisľúbili zapožičanie 
cenných kúskov z ich zbierok a odbornú pomoc pri 
fotografovaní. Jedna vec viedla k ďalšej a o šesť týždňov 
neskôr vám s radosťou oznamujeme, že fotografie  
sú nafotené. 
Fotografovanie sa uskutočnilo 6. marca v okolí českej  
a slovenskej reštaurácie Koliba, v uliciach štvrtí Fitzroy  
a Collingwood. Obrázkov je veľké množstvo a čaká nás 
práca pri vyberaní najlepších trinástich, ktoré sa nakoniec 
dostanú do samotného kalendára a na jeho obálku.  
Ako uvidíte, fotografie sú to netradičné, zasadené  
do modernej doby dnešného Melbourne, s kúskom 
Austrálie na každej z nich. Veď názov je „Slováci  
v Austrálii 2012“. 
Aj obrázky, ktoré sa do budúcoročného kalendára 
nedostanú, použijeme pri prezentacii Slovenskej 
komunity v Austrálii. Napríklad pre tých, ktorí neboli  
v tohtoročnom výbere "modelov", vyrobíme z obrázku 
maketu v životnej veľkosti s otvormi namiesto tvárí  
a každý sa na budúcom VodaFeste, či Australia Day 
Parade bude môcť odfotiť "v kroji". Padol aj návrh na tlač 
pohľadníc, ktorým sa všetci doma - naše rodiny, priatelia 
a známi v Európe - určite potešia. 
Ak si naši Českí priatelia hovoria, že ich sa takýto 
kalendár netýka, nech si to ešte rozmyslia. V pláne je 
totiž verzia „Češi v Austrálii 2012“, ktorej výroba bude 
hradená z predaja tej slovenskej. Preto čím väčší bude 
záujem o slovenský kalendár a čím lepšie sa bude 
predávať, tým skôr budeme môcť pripraviť aj kalendár 
fotografií austrálskych Čechov v krojoch regiónov Čiech  
a Moravy. 
Dovtedy nám, prosím, všetci držte palce, nech realizáciu 
pôvodného nápadu slovenských účastníkov pochodu 
People’s March dotiahneme do úspešného konca. Potom 
sa všetci, vy a vaši priatelia môžeme celý budúci rok 
kochať zábermi, ktoré kombinujú minulosť a súčasnosť, 
zem našich rodičov a Austráliu. 
Tvorcovia kalendára Slováci v Austrálii 2012 
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Výstava fotografií Čechoaustralana v Praze 
 

Pátého dubna bude v Praze,  
v Galerii kritiků Paláce Adria  
na Jungmanově náměstí, zahájena 
výstava uměleckých fotografií 
Čechoaustralana z Broken Hill,  
Borise Hlavicy.   

Boris Hlavica vystudoval uměleckou fotografii na Royal 
Melbourne Institute of Technology, pracoval jako fotograf 
užitného umění, patnáct let vedl své reklamní a komerční foto 
studio, jako umělecký fotograf má na svém kontě řadu výstav  
a ocenění - http://www.imagesofaustralia.com.au/ 
Jeho fotografickou vášní je zvláštnost australské krajiny – 
pouští i pobřeží, část jeho uměleckých foto obrazů odráží nitro 
imigranta, část dokonalé splynutí s krásou australské země  
a její nenapodobitelnou přírodou.   
 

„Changing places - emigration story“ - Boris Hlavica 

Kalendár - Slováci v Austrálii 2012 Vzpomínka na Bonegillu - Boris Hlavica 
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„ŠPIČKOVÝ PŘÍSTROJ  
PRO VŠECHNY,  
KTEŘÍ O SEBE PEČUJÍ...“ 
 
Navštivte:- 
www.zappertech.net 
 
Volejte:- +613 9720 0535 
              +61434079373  
    

 

 

ČSUZ - založen v roce 1928 
z podnětu TGM s posláním podporovat 
vazby krajanů s demokratickou vlastí 

BELTANE 
 
Frank Nykl 
 
Když jsem před krátkým časem ležel na interně 
v nemocnici v Sokolově se svým neposlušným srdcem, 
zeptal jsem se příjemné zdejší lékařky dr. Bumbalové, 
jaký příběh nebo jaké téma se podle jejího úsudku 
nejvíc váže k měsíci dubnu. Potřeboval jsem totiž něco 
zajímavého pro časopis daleko od nás, časopis 
„Čechoaustralan“, kam také píši. Paní doktorka se 
zastavila uprostřed pokoje, zamyslela se a pak mi 
s úsměvem odvětila: „A co takhle konec dubna,  
rej čarodějnic a stavění máje? To je spojováno 
s opravdovým Svátkem zamilovaných a je to tradice 
stará na tisíce let.“ Uvědomil jsem si, že je to vskutku 
krásná slavnost ještě z doby Keltů na našem území. 
„Beltane“ - tímto jménem se označuje oficiální začátek 
léta v sezónním keltském kalendáři. Posvátný oheň  
je prostoupen i duchovními cykly, které spojovaly Zemi 
se silami podsvětí. V předvečer léta své ohně doma  
v obci všichni uhasili, takže prvek ohně začal 
chybět. Keltové se shromáždili na jejich posvátném 
ohnivém kopci při východu slunce, kde rituálně oživili 
oheň, který symbolizoval regeneraci a jejich vlastní 
duchovní sílu. Ten oheň se skládal ze jmen devíti 
posvátných lesů, od kterých odvozovali sílu plamene. 
Pak převáděli svůj dobytek přes kouř v obřadu 
"saining" nebo-li očištění ohněm. Oheň byl viděn jako 
božská moc a lidé také skákali přes oheň, v aktu 
osobního očištění a transformace ducha. 
Na prvního května ráno byla vybrána královna května, 
aby reprezentovala bohyni. S rituální hudbou a tancem 
kolem falické májky se lidské sféry jakoby spojily  
s éterikou síly na podporu nové sezony plodnosti  
a plodů. Prvního května ráno se také sbírala rosa  
a používalo se jí v rituálech. Pro Kelta rosa 
představovala prvek duchovna a byla považována  
za magickou látku, přičemž byla destilovaná esencí 
země přes oheň jako alchymie duchovního charakteru 
země. 
Zvláštní pozornost je rovněž věnována posvátným 
studnám a pramenům v této době ctěných pro jejich 
rodící léčivé vlastnosti. Bohyně Země byla vnímána 
Kelty jako přirozená choť Slunce, protože oba byli 
životodárné božstvo, a měsíc, nebo měsíční bohyně, 
byla pravěká matka vzniku v hlubokých tajemstvích 
života. Ta měla sílu zachovat nebo zničit život  
v esoterickém smyslu. 
Filipojakubská noc nebo-li Valpuržina noc je noc plná 
kouzel a čar. Dnes ji vnímáme především jako "pálení 
čarodějnic" v noci před prvním májem. Tato noc je však 
spojena i s mnohými jinými pradávnými čarovnými 
rituály. 
O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý zlé síly 
větší moc než jindy. Tuto noc nazýváme  
už od nepaměti "Noc čarodějnic" - název vznikl 
z pověry,  že se v tento den slétají všechny čarodějnice 

na tzv. sabat. Čarodějnice se před 
sabatem natíraly kouzelnými 
mastmi, které jim umožnily létat  
na košťatech. Recept 
z knihy Magia Naturalis z roku 
1560 uvádí, že tato mast se skládá 
z tuku nevinného hocha, aloe, 
oměje, durmanu, rulíku, 
topolového listu a kadidla. 
V některých krajích se místo pálení 
čarodějnic upaluje Morana - 
pohanská bohyně smrti. Uctívali ji 
staří Slované a Baltové.  
Je zosobněním zimy, na jaře končí 
její vláda, proto se topí nebo pálí. 
Není možné ji ale považovat čistě 
jen za bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou stařenu. 
Je prý velmi krásná. Tradičním rituálem praktikovaným  
i dnes je vynášení Morany a její upálení nebo utopení. 
Nejčastěji se Morana hází z mostu nebo ze skály. 
Stavění Májky má také základ v keltském dávnověku. 
Stožár měl zobrazovat ztopořený falus jako symbol 
plodnosti a radost z narození dalších dětí. Proto se 
občas na venkově z druhé vesnice vyřítila parta mladých 
lidí, aby tím, že Májku podřežou nebo odnesou, 
zamezila další přírůstky. Nakonec se sešli  
nad slivovičkou a rozešli se v dobrém.  
Pražáci se zase den před prvním májem scházeli  
v Petřínských sadech u pomníku Karla Hynka Máchy, 
kde si dávali se svými děvčaty políbení, které prý 
pomáhá dalšímu přívalu lásky. V roce 1964 nám přivezli 
do Plzně na Bory větší skupinu mladých trampů „milenců 
z Petřína“ a muže dali k nám na světnici. Když jsme se 
ptali, za co tam jsou, jen nám ukázali rozsudek. Stálo 
tam: „...tito lidé jsou členy organizované skupiny, která 
se snažila svými skutky rozvracet republiku a urážet  
na počátku květnových dní osvobození naší vlasti 
hrdinnou Rudou armádou. Tímto aktem se snažili 
bojkotovat průvod na 1. máje a odmítali socialistickou 
oslavu, ze které se snažili udělat milostnou!“ 
Přečetl jsem to nahlas všem dvaceti lidem na světnici  
a ti začali řvát smíchy. To tu ještě nebylo! Změnit oslavy 
1. máje na sexuální radovánky! Bachaři lítali  
po chodbách, protože nic nechápali a jen se divili, čemu 
se mohou jejich chovanci v ponuré věznici tolik smát. 
Keltové by se také divili... 
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V rámci své spolupráce se zahraničními Čechy a Slováky  
po celém světě, podporuje ČSUZ jako jeden z mnoha svých projektů  
také vydávání celoaustralského krajanského listu Čechoaustralan.   

V CIZINECKÉ LEGII 
 
František Percl 
 
Článek Franka Nykla „Legie a skutečnost“ zveřejněný 
v minulém čísle Čechoaustralana inspiroval Janu 
Richovou, bývalou redaktorku krajanského rozhlasového 
vysílání v Sydney, později vydavatelku časopisu 
Spectrum, k napsání zajímavého dopisu:- 
„... Potom jsem se zamyslela  
u článku pana Nykla. Měla jsem totiž 
bratrance, který sloužil či snad bych 
měla napsat bojoval v Cizinecké 
legii. Utíkal přes hranice dvakrát,  
po druhé se mu to podařilo. Na jeho 
otce, mladšího bratra mého tatínka, 
poslali provokatéry a skončil 
s rozsudkem 6 let v Jáchymově. 
Bratranec zemřel před několika lety, 
ale stále jsme si psali. Žil v Sao 
Paulu. Všechny jeho dopisy mám 
uložené.  
Někdy v listopadu jsem probírala  
jak se říká „staré papíry“ a tak jsem 
došla i ke krabici s dopisy Františka 
Percla, našeho Fandy. Uvažovala 
jsem, má-li smysl je stále uchovávat, 
vždyť nikdo z rodiny nečte česky. 
Fanda zemřel již před několika lety  
a s jeho manželkou Matyldou si pravidelně posíláme 
velikonoční a vánoční pozdravy, na víc se nezmůžeme. 
Já nemluvím portugalsky a ona nemluví anglicky ani 
česky. V Brazílii žijí dva Fandovy synové a tak jsem jim 
alespoň poslala rodokmen, který se nám podařilo 
sestavit.  
Skláři Perzlové, později Perclové přišli do Tasické 
sklárny asi v polovině osmnáctého století 
pravděpodobně z Německa. Později se z nich stali tedy 
Perclové a dokonce velcí vlastenci. Můj dědeček patřil 
k zakladatelům Sokola na Zlíchově. V Bělé u Ledče nad 
Sázavou stále ještě jedna rodina Perclů bydlí a bývalý 
dům Matěje Percla je pod památkovou péčí. 
Fanda byl syn mladšího bratra mého tatínka. Maminka 
mu zemřela, když mu bylo pět let. Někde mám ještě 
fotografii, jak pohřební průvod prochází Zlíchovem.  
U tehdy obecné školy, která byla naproti kostelu  
sv. Filipa a Jakuba, průvod zastavil a hráli „osiřelo dítě“... 
Životní příběh Fandy se ovšem dále rozvíjel s takovou 
barvitostí, že jsme před deseti lety otiskli jeho obsáhlé 
vzpomínky v časopise Spectrum.“ 
Čechoaustralan miluje příběhy krajanů, razí krédo, že co 
krajan to příběh.  Proto jsme se rozhodli ještě jednou 
prolistovat spolu s Janou Richovou krabici s dopisy 
Františka Percla a přinést našim čtenářům tento 
fascinující příběh jednoho z nás...   
 

Nejdříve se vám musím představit, jmenuji se 
František Percl a jsem rodilý Pražan. Bydleli jsme  
s celou rodinou na Zlíchově a v sousední vilové čtvrti 
Žvahov. Moje životní trápení začalo velice brzy, byl 
jsem totiž docela malý, jen pětiletý, když mi umřela 
maminka. Tatínek tím velice trpěl, a tak se o mne 
starala babička a dědeček Perclovi na Zlíchově, 
trochu teta, tatínkova sestra a později jsem se musel 
umět o sebe postarat i sám.  

Když mi bylo deset let, otec se oženil a já 
jsem konečně měl zase pravý domov. 
Moje nevlastní matka se o mne dobře 
starala a dala mi správnou výchovu. 
Poslední dobu než se otec oženil, už se  
o mne nikdo starat nechtěl, zkrátka 
musím přiznat, byl jsem "syčák". Druhá 
maminka mě ale dokázala rychle 
napravit. Když jsem vychodil "měšťanku" 
na Smíchově, dal mě otec do učení. Učil 
jsem se řezníkem a uzenářem  
v Dušníkách u Prahy. V 17 letech jsem 
udělal zkoušky a byl jsem tedy vyučený 
řemeslník. Vrátil jsem se k rodině  
na Žvahov a začal jsem pracovat  
na jatkách v Holešovicích. Pracoval jsem 
a střádal jsem, protože jsem snil o tom, 
že se osamostatním a budu mít svoje 
vlastní řeznictví a uzenářství. Můj krásný 
sen skončil velice rychle, když se 

bolševici dostali k moci. Na jatkách se stal vedoucím  
i metař, jen když byl komunista. Pak přišly volby. Šel 
jsem volit poprvé v životě. Na volební urně bylo 
napsáno: Kdo ustoupí, je zrádcem národa. Pochopil 
jsem dokonale, že můj sen u nás doma nikdy 
neuskutečním. Rozhodli jsme se s kamarádem, 
jmenoval se Švestka, utéci za hranice, do Německa. 
Pomoci nám měl strýc Maret, který bydlel v Plané  
u Mariánských lázní. Připravovali jsme společně útěk, 
podrobné mapy rozložené po celém piáně, když nás 
přišla policie sebrat. Strýcův soused byl bolševik a ten 
nás udal. Byli jsme tam již celé dva dny a to bylo 
nápadné. Nejdříve nás odvezli do Mariánských lázní, 
tam jsme byli asi měsíc a potom nás převezli  
do Všenice u Chebu. Strýce Mareta pustili domů.   
Byl poslancem Národně socialistické strany  
za Mariánskolázeňský kraj, a tak ho tam tehdy ještě 
nemohli déle držet (za nějaký čas musel narychlo 
utíkat se ženou a dvěma malými dětmi). Ve vězení 
jsme dost zkusili. Dali nám samozřejmě vězeňské 
šaty a každý den nás vodili na práci na letiště, které 
bylo rozbombardované. Krumpáči jsme rozbíjeli 
železobeton, ruce jsme měli oteklé a mozoly 
rozpraskané až do krve. V poledne byl talíř polévky - 
teplé vody a kousek chleba. Když nás odváděli zpět 
do věznice, naši bolševičtí krajané nám plivali  
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NOVINKY NAŠÍ KANCELÁŘE - 
 

Fly free to Europe River Cruising 
 

Denní lety s Emirates - Airbus A330-200:  
Dubai - Praha 

 
Lety do Jižní Ameriky a USA  

 
 

www.krajane.org 

do obličeje, házeli po nás kameny a křičeli, že jsme 
zrádci národa. Byli jsme tam zavřeni pět měsíců  
a nakonec nás museli pustit, protože jsme byli 
mladiství a protože se do toho vložil Mezinárodní 
červený kříž. Vrátili jsme se ke svým rodinám,  
ale každých 24 hodin jsme se museli hlásit  
na policejní stanici. Vlasy nám ostříhali dohola, 
abychom byli poznačení. 
Jenom za necelé dva měsíce jsme se dali  
ale na cesty znovu. Tentokrát jsme byli tři - já,  
M. Švestka a J. Janouš. Ve třech jsme měli víc štěstí 
- povedlo se nám to. Po překročení hranic jsme došli 
do německé vesnice Vilingen. Tam nás německá 
policie předala Američanům, kteří nás odvezli  
do Ludwigsburgu, do lágru českých uprchlíků,  
který byl v bývalých SS kasárnách.  
Zde jsme čekali v zimě a o hladu na emigraci.  
V poledne nám dali ovesnou kaši s medem, večer 
ovesnou kaši osolenou. Tak to šlo den za dnem, 
emigrace v nekonečnu. Do této situace přišli agenti 
Francouzské cizinecké legie. Předali mi dopis  
od jednoho kamaráda, který už u nich byl. Psal,  
že jídlo, pití, spaní je tam krásné, ale že ještě neví, 
jak to bude dál. Rozhodli jsme se týž den, podepsali 
jsme to a jeli do Strasburgu, kde jsme byli asi 15 dní 
v malých kasárnách Cizinecké legie. Odtamtud nás 
převezli do Marseille, kde byly hlavní přijímací 
kasárny. Zůstali jsme tam asi měsíc, dostali jsme 
konečně uniformy a podepsali definitivní kontrakt. 
Bylo nás tam asi 300 mužů. Cesta pak už vedla jen 
do vojenského přístavu v Toulon, kde jsme se nalodili 
na křižník Gloria, který nás dopravil po vlnách 
Středozemního moře do severoafrického přístavu 
Wahran (Ouahran). Odtud jsme pokračovali vlakem 
do Sidi bel Abez, do střediska Cizinecké legie.  
Po dalším měsíci jsme odjeli do města Saida,  
kde byly výcvikové kasárny legií. Tady nastal 
pětiměsíční skutečný výcvik a zase změna místa, 
tentokrát do města Le Kef v Tunisu. V tomto středisku 
se už formovaly bataliony pro Indočínu. Po měsíci 
tam složili i náš batalion. Nalodili jsme se v přístavu 
Bizerte na loď Maréchal Joffre. 
Do Saigonu v Indočíně jsme se plavili asi 25 dní.  
Tam se vylodilo téměř půl druhého batalionu a zbytek 
pokračoval další 4 dni do Tonkinu, do přístavu 
Haiphong. Tam přidělili náš batalion Pátému 
regimentu (5eme R.E.I.). Naše "kompanie" měla 
kolem 180 mužů a za čtyři měsíce nás zbylo 120. 
Začali tedy verbovat Indočíňany, takže nakonec jsme 
jich měli asi 70% a legionářů bylo jen těch zbývajících 
30%. Náš batalion byl nasazen celých 6 měsíců  
na internacionálním mostě v Camphaminu,  
na hranicích Číny. Na naší straně vlajka francouzská 
na straně protější, čínská, červená  
se žlutou hvězdou. Později nás 
nasazovali kam bylo nejvíce potřeba, 
těch míst bylo moc. 
 
Pokračování  

Detektivní pátrání  
po autorovi detektivky 
 
Zdeněk Rich 
 
Bylo to asi před pěti či šesti lety, kdy jsme 
dostali email od krajana žijícího (pokud nás paměť neklame)  
v Melbourne. Přiložil ke svému emailu pěknou povídku  
a k následujícímu emailu potom přiložil velice dobře napsanou 
detektivku, rozsahem vhodnou pro knihu. Pokud si vzpomínám, 
chtěl od nás vědět, zda a jak obtížné by bylo tuto detektivku 
vydat v České republice. Myslím, že jsme mu poskytli určité 
adresy, ale zárověň ho upozornili na mnohá úskalí, která 
očekávají autora, který chce vydat knihu v republice, a tím byla 
naše korespondence ukončena. Rukopis detektivky potom tedy 
řadu let spokojeně odpočíval v paměti našeho počítače,  
kam byl převeden z počítače předcházejícího.  
Před nějakou dobou jsem poslal, jen tak pro zajímavost, kopii 
detektivky Václavu Židkovi, který rediguje internetové stránky 
CzechFolks Plus. Tomu se tato detektivka tak líbila, že by ji rád 
začal otiskovat na pokračování. Byl v tom ale svízel. Text 
povídky jsme sice měli, ale jméno autora a záznamy 
korespondence s ním vedené jsme bohužel při přenosu  
na nový počítač ztratili. Měli jsme tedy dilema. Začít otiskovat 
detektivku bez souhlasu autora, to se nám sice zdálo 
nesprávné, ale nepoužít ji, vzhledem k její nesporné kvalitě,  
by bylo opravdu škoda. Obrátili jsme se na řadu přátel žijících  
v Melbourne a okolí o radu, zda by nám nepomohli autora 
„odhalit“, ale bez úspěchu. Jen nám bylo potvrzeno, že text 
je vynikající kvality a navíc, že autor musel mít dobré znalosti  
o práci a metodách policie. 
Doufáme tedy, že se nám touto cestou podaří autora vypátrat  
a že dostaneme požehnání jeho čtivou detektivku otisknout  
na pokračování na internetových stránkách  
http://czechfolks.com/plus/ 
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Potěšte své blízké květinou! 
Doručování květin  
v Brně a celé ČR 
www.flower.cz 
www.kvetinyvs.cz 
Tel/fax: 00420 545 219 437 

Vícejazyčný webový Portál české literatury 
(PČL) www.czechlit.cz je určen k propagaci  
české literatury v zahraničí prostřednictvím 
poskytování informací o žijících a v současné  
době tvořících literátech a o jejich díle. 

 
Because reading  
keeps your mind  

in Czech 

 IDEÁLNÍ DÁREK! 

ALEŠ NYPL - NEWMAN 
 
Josef Krám 
 
Uvital bych jako autor DVD Průvodce Rychnovem 
nad Kněžnou kontakt na někoho z rodiny Nyplových 
- Newmanových. Rád bych ho zařadil do svého 
Průvodce - www.rychnovskypruvodce.info,  
za kterého se mi nedávno dostalo ocenění  
od hejtmana Královehradeckého kraje.  
 Aleš Nypl - Newman (22.  7. 1921 – 22. 3. 1991) 
se narodil v Rychnově nad Kněžnou v rodině velmi 
úspěšného kováře, podnikatele, nadšeného 
sokolského pracovníka a politika první republiky.  
Po studiu gymnázia a medicíny, které musel přerušit 
výkonem základní vojenské služby, rozhodl „vítězný 
únor“ 1948. Našel si nejprve místo v textilním 
podniku v Aši, odkud úspěšně překonal hranice  
a přešel do Spolkové republiky Německa.  
Zde se přihlásil k emigraci do Austrálie,  
kam se dostal v roce 1949. 
Začínal s několika kamarády, rovněž emigranty,  
s těžkou prací v buši, než se mu podařilo sehnat 
práci v Sydney.  V textilní fabrice se svou pílí, 
svědomitostí a talentem vypracoval až na místo 
ředitele továrny v Altamornu a posléze řídil  
až do svých 65 let velkou továrnu Metrotex.  
Ani poté nezahálel a jako důchodce pracoval  
na poštovním úřadu v Marrickwillu. 
Byl dlouholetým místostarostou výboru Sokola 
Sydney a Sokolské župy australské. Jeho zásluhou 
byla vybudována sokolovna v Sydney a celý život byl 
rovněž zástupcem v Ústředí čs. Sokolstva  
v zahraničí. Všichni krajané ho znali jako vzorného 
sokolsky vychovaného a národně uvědomělého 
vlastence. Jeho památku a činnost připomíná  
Československý ústav zahraniční ve svém bulletinu 
číslo 2/2011. 

Nazdar skauti a přátelé skautingu, 
 
promiňte, že se na vás obracím touto formou. Skautům 
vždy záleželo na jejich vlasti a nezprověřili se svému 
slibu. V knížkách mám podchyceno již na 2950 jmen  
se stručnými skautskými a civilními životopisy. Nemohu 
o každém napsat vše, to by byla o každém kniha. 
Knížky jsem rozdělil na několik částí (mám již 8 dílů)  
a jedná se o skauty, i bývalé, kteří byli vyznamenáni  
i neskautskými organizacemi; také o ty, kteří žádné 
řády a vyznamenání neobdrželi, ale vynikli ve svém 
oboru. Tyto knížky dávám dohromady pro naše vnuky 
pod názvem „Hrdinové mlčí“ již 11 let jako bývalý 
evropský náčelník českých a slovenských skautů 
v exilu.  (III. odboj čeká na vyznamenání nebo uznání 
do dnešních dnů – 2011.) 
Části v knížkách jsem rozdělil takto: 
Legionáři v I. světové válce 
Čechoslováci v cizích armádách II. světové války 
II. domácí odboj 1939 – 1945 
III. domácí odboj 1948 – 1989 
Zásluhy neobyčejných  
Sportovci a jejich úspěchy 
Vědečtí pracovníci 
Umělci 
Ku prospěchu své vlasti 1989… 
Vás všechny bych chtěl zařadit do některé rubriky 
podle vašich zásluh, abych dokázal, že skauti 
v Československu stáli vždy za demokratickou 
republikou a svým slibem.  Bohužel mám  
ale velmi málo informací o skautech na Slovensku, 
přitom jejich zásluhy ve všech oborech ale i v povstání  
a v anglické armádě jsou známé.  Byl bych vděčen  
za vaše zprávy o slovenských skautech, jejich 
případných vyznamenáních, řádech a fotodokumentaci, 
postačí i malá fotografie typu fota na občanku, velikost 
nerozhoduje.   
 
Miloš Miltner – Jestřáb, bývalý vodní skaut 26. oddílu 
Praha, člen pražského oddílu Velena Fanderlika, 
pétépák a MUKL (Webermühle 32, 5432 Neuenhof, 
Švýcarsko - milos.miltner@gmx.ch)  
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„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 
Nemilovat moudrost však znamená stávat se 
hlupákem.“ - Jan Amos Komenský 
 
Ladislav Křivánek 
 
Pro knihy mám slabost již od předškolního věku, kdy jsem  
se naučil číst. Ve starém bytě (do roku 1948) jsme měli 
knihovnu (pokoj), kde jsem nesměl sáhnout ani na jednu 
knihu. Rodiče mi však začali kupovat knížky přiměřeně 
mému věku. S úpadkem naší situace jsem pak dostával 
knížku již jen na Vánoce či na narozeniny, ale půjčoval jsem 
si dost od kamarádů. Jako malý jsem si schovával všechny 
drobné, co jsem kde dostal a vždy si za ně koupil knížku.  
Když jsem byl "nastoupen" do fabriky, kde jsem měl  
na tu dobu opravdu hodně peněz (dělali jsme ve velice 
jedovatém prostředí), začal jsem kupovat knížky každý 
týden. Dokonce i na vojně, kde jsem většinu dvou let prožil 
na brigádách v různých státních statcích a JZD,  
jsme dostávali peníze na cigarety, které jako (v té době) 
nekuřák jsem utrácel za knihy.  
Později jsem každý čtvrtek čekal od 5 ráno před Knihou  
v průchodu Živnobanky, abych zakoupil pár knih, a třeba  
i ten jediný výtisk, který dostali. Po našem odchodu do exilu  
v 1968 jsme doma zanechali pěknou řádku knih, ale ještě pár 
stovek jsme jich sem dostali.  
Proto jsem byl strašně rád, když Zdena Salivarová-
Škvorecká se svým manželem Josefem Škvoreckým založili 
v Torontu nakladatelství "68 Publishers" a začali vydávat 
desítky a desítky dobrých knih. V té době nastal ve světě 
rozkvět nových exilových nakladatelství, hlavně v Evropě 
(Index, Konfrontace, PmD, a další). A byla radost číst, tedy 
aspoň v exilu. Byl jsem nadšen každou novou knihou (vyšly 
jich stovky a stovky), i když nám dnes zabírají již kolik 
místností. Domů se knížky pašovaly, a pak přepisovaly  
na stroji třeba 20 kopií naráz, i za cenu vězení. Byl po nich 
hlad, a lidé měli na přečtení jenom týden, a knihy musely 
putovat dál. 
Rád jsem propagoval knížky "68 Publishers" a dával je všem 
přátelům jako dárky. Proto jsem později začal pro náš nový 
časopis Západ (jako "Distribution Bohemicum" a "Šafrán-
Canada") dělat distribuci exilové literatury a LP desek 
zakázaných zpěváků do celého světa. Dělal jsem to 
dobrovolně po práci jako hobby, a také s dobrým vědomím, 
že část výtěžku šla na pomoc politickým vězňům doma. 
A protože si dobře pamatuji, jaký byl vždy hlad po dobré 
literatuře, byl jsem dost překvapen, když jsme začali jezdit 
domů po 1989, že na knižních pultech se válí perly české 
literatury a pomalu nikdo je nekupuje. 
Nyní jsem však přímo šokován, stejně jako celý národ doma, 
když stát, který promrhal, rozkradl a vytuneloval stovky 
miliard, si chce dnes pomoci s 20% DPH i na knihy.  
Stát, místo aby podpořil rozvoj kulturní úrovně národa,  
tak se naopak postará o její propad. 
Diky navýšeným cenám klesne prodej nejen beletrie, poezie 
a jiné krásné literatury, ale též odborné literatury, učebnic, 

atd. Patrně nastane úpadek i knihkupců, či tiskáren, 
což se může odrazit třeba i na snížení počtu 
pracovních míst. Češi asi sáhnou nakonec jen  
po levném Blesku či AHA, budou zirat v televizi  
na "kulturu", a učitel národů Jan Amos Komenský  
se bude točit v hrobě jako vrtule. Proto jsem rád,  
a chtěl bych upozornit všechny přátele knih,  
že vznikla Výzva na obranu knih (více informací 
na: http://www.sckn.cz/), kterou můžete podpořit 
svým podpisem na: http://www.sckn.cz/
index.php?p=vyzva#formular  

Bulvární kanál 
 
Luděk Ťopka  
 
Seděl jsem včera u holiče a čekal na osekání  
své hřívy a protože tam přede mnou přišlo  
za týmž účelem už pět chlapů, natáhl jsem ruku 
po hromádce časopisů a fuj, sáhl jsem do hnoje! 
Mezi prsty mi uvízla hrst listů jakéhosi bulvárního 
časopisu. Když už mi takhle náhodou spadly  
do klína, řekl jsem si, že si je prolistuji,  
třeba nejsou tak špatné. 
Ale ovšemže byly, ba ještě horší! Hned  
na několika prvních stránkách jsem se dověděl, 
že „Dara Rolins se soudí o dítě“, „Cibulková je 
krůček od sebevraždy“ a nakonec rána mezi oči 
„Hana Maciuchová si koleduje o pár facek!“ 
Jestliže jsem chtěl ty papíry hned po těch prvních 
„šlágcajlech“ odhodit zpět na hromadu,  
tak po tomto titulku jsem se naopak přinutil  
ty zvratky přečíst a popadla mě zlost nad urážkou 
jedné z nejoblíbenějších a nejnoblesnějších 
českých hereček. Který mamlas si tohle dovolí!? 
Ona si totiž, představte si, ta bezohledná dáma, 
prý dovolila napomenout kohosi na ulici pro 
vulgární řeči a navíc, fuj, má ráda poezii a mluví 
uhlazeně a slušně. Z toho se ovšem autorovi 
článku (nepodepsanému) zvedá žaludek  
a pobuřuje ho, že „ona strká nos, kam jí 
nepřísluší,... a věk brusičů jazyka je pryč a doba 
je jinde (ovšem že víme, že v pr... pane 
redaktore, právě také díky novinám, 
jako jsou ty vaše), což herečce pranic nebrání 
překonané metody aplikovat i dnes.  
Sama se vyžívá v poetické, vzletné mluvě  
a po večerech louská básně..., rozčiluje se  
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     SPECIALS S EMIRATES 
 
 

Let přímo do Prahy! 
 
 
 
 

Volejte Evu Jančík 
 

 488 Centre Road, Bentleigh 3204 
Tel:  03 9563 9122 

Mob:  0413 499 321 
Email:  eva@bentleigh.net 

 

LETENKY A ZÁJEZDY DO CELÉHO SVĚTA 
SPECIALS DO PRAHY A VÍDNĚ 

 

www.go2australia.cz   
- cestovní kancelář mířite-li za klokany 

na adresu puberťáků, že používají maximálně 
padesát slov své krásné mateřštiny a frekvence 
těch sprostých je neuvěřitelná.“ 
Navíc se autor obrátil o potvrzení svých názorů 
na populárního psychiatra MUDr. Cimického, 
„který se zná s Maciuchovou osobně dlouhá léta 
a tak se mohl k jejímu chování fundovaně 
vyjádřit“. Pan doktor ovšem ochotně připustil,  
že může jít o příznak hysterické osobnosti  
a že taková osoba „riskuje, že kritizovaný 
teenager nebude brát ohledy na to,  
že je to ženská a dá jí pár facek“ (sic!)  

Kdepak asi tyto časopisy loví takové „novináře“?  
Nejspíše zvednou balvan a seberou, co se tam 
hemží a naučí to používat abecedu - číst umět 
netřeba. Co takový živočich ví o poezii, o kráse 
jazyka a o slušnosti? Žel, jemu žádné facky 
nehrozí, pohybuje se mezi svými.  Možná se mu 
nedostalo patřičné výchovy v rodině a co mu 
řekla škola, to už zapomněl (ostatně ta jeho  
pod balvanem možná ani nic takového neměla  
v osnovách). Nevím, zda a co, se paní 
Maciuchové přihodilo, ale tak dalekosáhlou 
sprostotu by člověk nečekal ani od nějakého 
chovance mírovského kriminálu.  
Na závěr bych jen chtěl naší milé a vážené paní 
Haně Maciuchové touto cestou vyjádřit své 
politování nad urážkami, kterých se nejen jí,  
ale celé řadě našich vážených osobností tak 
často od takových profesionálních lhářů  
a pomlouvačů dostává.  
Prosím, nenechte se otrávit, nečtěte  
a neposlouchejte je, nestojí za to ušpinit si jimi 
ruce a žádné žaloby by je stejně nenapravily. 
Máme vás rádi a přáli bychom si, abyste nás 
ještě dlouho těšila svými rolemi.  

A nakonec malé věnování autorovi:  
 
Bulvárnímu reportéru 
(Přejem mu to, na mou věru!) 
  

Polez vepři z chlívku ven 
zla napáchals už dosti, 
my třesem se touhou jen 
jak zpřelámem ti kosti. 
Prve však sešijem ti dratví 
dvé rtů zlých a utrhačných 
a zahrabeme v černé rakvi 
v pospas červů krvelačných. 
Sežerou tě, netvora, 
tam, co v nocích mlhovatých 
krkavců sbor krákorá 
při světle hvězd blikotavých. 
 To budiž teď osud tvůj 
bídný ty prolhaný skřete, 
jsi jen mrzký lidský hnůj 
jejž už nikdy nevymete 
ani košťat tvrdých stero 
z krásného našeho města. 
Nikdys nectil desatero 
neboť z hnusného jsi těsta. 
Ať se tvoje černá duše 
sebevíc zuřivě vzteká, 
po tobě pak jednoduše 
ani pes už nezaštěká! 

DUBEN/KVĚTEN 2011 
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ČESKÉ FILMY, SERIÁLY, POHÁDKY,  
HUDEBNÍ POŘADY 

 

$4/DVD 
 

Volejte na 83616903 
Pište na filmyapohadky@seznam.cz 

 
www.slovaksinaustralia.com.au 

 
Marta Urbanová:  CAPRI 
 
Dívám se z míst, kde Axel Munthe 
postavil svůj bílý dům 
dívám se směrem k pevnině 
hledám tu 
která má na svědomí Pompeje 
a zatímco si v kavárně 
míchám čaj 
náhle vidím od Syrakus 
připlouvat člun 
na palubě s mužem 
přivázaným ke stěžni 
Pluje kolem, aby uslyšel 
a nedal se zlákat 
divukrásným zpěvem Sirén 

Je zajímavé sledovat, jestli to pošleš zpět… 
 
Elena Paclová 
 
Na přelomu roku jsme zvyklí 
posílat blahopřání. Vlídným 
slovem vzpomeneme  
na přátele i známé, které 
jsem neviděli dlouhé měsíce 
– neměli jsme potřebu nebo 
nebyl čas a příležitost. 
Mám ráda tento zvyk a trvám 
na tom, že nejbližším 

přátelům je hezké popřát vlastní rukou nebo ústy, nelitovat 
peněz na známky ani pěší chůzi k poštovní schránce. 
   Žijeme však v době, kde se všechno kolem nás překotně 
mění, mění se i zvyky a zvyklosti. Proto nenamítám nic proti 
přáním zaslaným internetem, i ta znamenají, že někdo o vás 
stojí, že mu na vás trochu záleží, a proto vám zasílá alespoň 
pár vlídných slov. I já tak činím. 
   Nelíbí se mi však dostávat „přání“, která kolují na internetu 
a která mi připomínají dávná mnohačetná průklepová sdělení 
o tom, že když tato sdělení okamžitě opíšeš a rozešleš dál, 
potká tě nenadálý úspěch, vyhraješ a vůbec, štěstí tě 
popadne za pačesy a už nikdy neopustí. Neopíšeš  
a nepošleš-li nejméně pěti svým přátelům, stihne tě  
v nejbližší době neštěstí, choroby, neúspěch a nebo zahyneš 
bídnou smrtí. Na tomto místě bývalo vyjmenováno,  
kolika lidem se toto zlé proroctví už vyplnilo. Opovažte se 
neposlechnout! 
   Písemnému násilí tohoto typu jsem odolávala, dožila jsem 
se v pohodě seniorského věku a na svůj život nežehrám. 
   V posledních letech, kdy se k počítačům a jejich ovládání 
dostali a podlehli jeho možnostem i lidé mé věkové kategorie, 
jsem začala dostávat „kolovací“ soubory příloh. Nic proti 
tomu, kdo má čas a chuť, může si vymýšlet a tvořit. Viděla 
jsem překrásné soubory fotografií z míst, která nikdy 
neuvidím, momentky, které lidské oko není schopno 
postřehnout, lidské výkony na hranici nemožného, soubory 
uměleckých sbírek i úžasných nápadů bezbřehé tvořivosti. 
   Mezi nimi se (pro mne bohužel) vyskytují i ušlechtilá 
moudra, která se tváří jako produkt všeobjímající lásky, 
nabádají k „lepšímu a hlavně správnějšímu“ myšlení, konání, 
k sebepoznání a vnitřní proměně sebe sama. 
   Domnívám se, že toto konání má kořeny v Americe.  
V drsné společnosti zaměřené převážně na zisk a prospěch 
vznik takovýchto nabádavých slov a myšlenek možná smysl 
má; ačkoliv se domnívám, že ty, kteří by se měli zamyslet, 
filozofie nabádající k lásce a proměně myšlení tato slova  
či věty určitě neosloví, a ti, kteří žijí podle morálních zásad,  
to až tak nepotřebují. 
   Jednou z odrůd takových příloh jsou takzvané přátelské 
soubory, kdy někdo, kdo mne má ve svém adresáři,  
mi znenadání pošle slova a věty ozdobené malůvkami, 
hudbou či fotografiemi, které vymyslel nevím kdo, ale ujišťuje 
mne o tom, že je můj přítel, i kdyby už nikdy nemohl být  
se mnou, že jsem změnila jeho život, mám si pamatovat,  
 

že každý potřebuje přítele a kdyby mne všichni 
opustili a byla jsem na dně, mám si vzpomenout  
na toho, kdo mi e-mail poslal (ne autora souboru?)  
a počítat s ním „I will give you a wink“, ale rozhodně 
musím tento e-mail okamžitě odeslat 10 lidem  
a hlavně odesilateli zpět, protože tímto ukážu 
(dokážu?) svým kamarádům, že jsem na ně 
nezapomněla. 
   Odesláno pod názvem: …je zajímavé sledovat, 
jestli to pošleš zpět…  
   Nepodlehnu nátlaku a nepošlu, jakož nepošlu  
ani nejnověji doručený „einský tantrický totem“,  
který zaručuje při odeslání pěti lidem něco,  
při odeslání více lidem něco něco, a při odeslání 
více a více lidem úplně zaručené NĚCO!  
   Nepošlu a nebudu posílat ani žádná jiná 
„přátelská“ letadla a nestanu se povinným článkem 
těchto řetězů. 
   A autora e-mailu, který je zvědavý, zda mu soubor 
pošlu zpět, patrně zklamu i za cenu, že se 
nedozvím, zda zůstanu jeho přítelem až do konce. 
 
Článek byl otištěn ve spolupráci s internetovými 
stránkami www.czechfolks.com/plus/ 
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S RIKŠOU KOLEM TASMÁNIE 
 
Vlastík Škvařil 
 
V neděi 30. ledna se tasmánský Čechoaustralan Vlastík 
Škvařil vydal na další cestu za účelem sbírat příspěvky  
pro charitu CanTeen, která se snaží zpříjemnit život mladým 
lidem žijícím s rakovinou.  „Kolečko kolem Tasmánie“,  
které už jednou oběhl a podruhé projel na koloběžce, bylo 
tentokrát s rikšou, kterou sestavil s pomocí pár dobrých lidí. 
Hlavní rozdíl mezi předešlými akcemi spočíval v tom,  
že na vše byl tentokrát úplně sám.  Veškeré vybavení  
na kempování, náhradní oblečení, jídlo a pití si vezl sám  
na své rikše.  Celková vzdálenost štreky byla 1350 
kilometrů, tedy plánovaný maraton neboli 42 kilometrů 
denně.  Vzhledem k dlouhým a prudkým kopcům si Vlastík 
namontoval na rikšu brzdy a na tahání do kopců pořídil pás 
přivázaný lanem k rikše, aby se nemusel spoléhat pouze  
na své ruce. 
Roční dobu si vybral Vlastík především kvůli vhodnému 
počasí, protože v únoru a březnu na Tasmánii většinou moc 
neprší.  Letos však to díky La Nina nebylo tak jednoduché, 
jak by se dalo předpokládat.  Kromě pláštěnky do deště  
šlo tedy o to být hlavně duševně připravený na případnou 
nevlídnost počasí.  
„Naštěstí jsem si zvykl během svých toulek po horách na to, 
že po celodenní túře v dešti je třeba najít vhodné místo  
a postavit stan, uvnitř se převléknout do suchého oblečení  
a celkem v pohodě přežít noc.  Pokud ještě ráno prší, tak to 
suché oblečení jde do plastikového pytlíku a pak si s velkou 
nechutí musím obléci to mokré, protože člověk s sebou 
nemůže tahat moc náhradního šatstva.  Ta nepříjemnost  
ale brzy pomine, když se člověk zahřeje pohybem.  
Nejsem z cukru a tak není nebezpečí rozpuštění.  A kůže je 
nepromokavá, tak to nakonec není žádný velký problém“, 
napsal Vlastík Škvařil před začátkem svého nového 
dobrodružství.  Nesnadnou pouť za dobrým účelem 
popisoval dál během své cesty na internetových stránkách 
http://vlastik.skvaril.googlepages.com a zároveň zasílal 
pravidelně své zprávy do redakce Čechoaustralana. 
Přinášíme vám pár ukázek z deníku tohoto nestárnoucího 
pradědečka a přepis jeho obdivuhodného a unikátního 
dobročinného úsilí.  
 

Konečně jsem na cestě. Podle plánu byl start  
v 9 ráno u Obecního úřadu. Přišli tři kamarádi se 
se mnou rozloučit a popřát šťastnou cestu. 
Všichni bohatě přispěli, ale nejzajímavější bylo to, 
že jeden z nich přijel schválně až z Legana, které 
je vzdáleno od Burnie 160 km! Poprvé jsem se  
s ním setkal při mém běhu na Cape York. Tenkrát 
bydlel kousek nad Brisbane a tam jsme u nich 
strávili jednu noc. Teď se přestěhoval  
na Tasmánii a tak jsme obnovili naše přátelství. 
Mělo pršet, ale bylo pěkně, přes den teplota 
dokonce vystoupila na 30 stupňů, nejvyšší co 
jsme letos měli a jsme už hodně za půlkou léta. 
Cestou začal foukat silný protivítr a když  
za Wynyardem začaly pořádné kopce, pěkně 
jsem se zapotil. Později odpoledne, když jsem  
se blížil k velkým kopcům Sisters Hills,  
se u silnice objevil pán s dcerou, měli pro mě 
meloun a chlazenou vodu. Viděli mě na silnici, 
když jeli domů, a tak si na mě počkali. 
Samozřejmě, že taky přispěli do pokladničky  
a navíc mi nabídli, jestli bych chtěl, že bych u nich 
mohl přespat. Toto je taky jeden z důvodů,  
proč to všechno dělám. Člověk se setká s hodně 
dobrými lidmi. 
Chtěl jsem skončit den hned za těma kopečkama, 
ale nebylo žádné vhodné místo, až teprve  
po sedmé večer jsem konečně po padesáti 
kilometrech zakempoval v parkovišti u nějakého 
místního kostela. Večeře byla moje první jídlo  
od snídaně, celý den jsem jenom pil. Těšil jsem 
se na pokojnou noc, místo toho to byla hrůza. 
Nikdy bych nečekal, že bude celou noc jezdit tolik 
náklaďáků a aut. Nedalo se vůbec spát a to jsem 
už velice málo spal tu předešlou noc, asi nervy 
před cestou. Člověk si myslí, že je dost 
připravený, ale na poslední chvíli nastanou 
všelijaké pochybnosti a pak je hlava plná různých 
myšlenek a ne a ne usnout. V 6.20 ráno mi volali 
z rádia ABC a v 7.50 z další stanice. Moc mi to 
nemyslelo, ale asi to dopadlo dobře, protože dost 
lidí mne zastavilo s tím, že mě slyšeli na rádiu  
a dali příspěvky. Dnes jsem to nepočítal,  
ale včera jsme vybrali 340 dollarů. Taky se hodně 
lidí zmínilo o tom, že nás viděli před týdnem  
na televizi v programu “Random Acts  
of Kindness”.   
Ráno jsem vyrazil na cestu až po deváté, celý 
den bylo zamračeno, hřmělo, ale pršet začalo  
až asi hodinu před Stanley. Měl jsem v plánu 
postavit stan u přístavu, kde se nemusí platit,  
ale když jsem jel kolem karavan parku, tak paní 
vyběhla z kanceláře s tím, že mě včera viděla 
v místě, kde nemohla zastavit a proto se nemohla 
dočkat, až mě zase uvidí. A kromě příspěvku  
mi hned nabídla chráněné místo pro můj stan,  

DUBEN/KVĚTEN 2011 
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„Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.“  
              Hippokratés 
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a tak si můžu dát i sprchu a dobít baterie v telefonu  
a notebooku. Takové tady máme lidi. Jak by člověk mohl 
s takovými akcemi tak lehce skončit? 
V noci byla pořádná vichřice, byl jsem vděčen za dobře 
chráněné místo. Když jsem se nakonec přizpůsobil k spaní 
na tvrdé zemi, usnul jsem a spal až do rána. Ráno mi 
zavolali z rádia v Queenstownu a u Smithtonu si na mě 
počkala novinářka ze Smithtonských novin, udělala pár 
fotek a reportáž. 
Následující den, asi po dvou hodinách cesty, jsem se dal 
do řeči s jednou mladou paní, která stála před farmou  
a zajímala se o to, co vlastně dělám. Nabídla mi z ledničky 
kus melouna, to jsem samozřejmě odmítnout nemohl.  
Pak ale následoval pro mě veliký šok, když mi řekla, že její 
čtyřletá holčička má problém se srdcem a doktoři jí dávají 
jenom dva měsíce života. Potřebovala by nové srdce,  
ale to si nemohou dovolit. Jsou z Nového Zélandu, tady 
pracují na farmě a vrátit se domů na operaci, která by stála 
175 000 dolarů a navíc 15 000 denně na intenzivní péči,  
je pro ně nemožné. To si najednou člověk připadá také 
nemožný. Oni se s tím sice smířili, snaží se radovat  
z každého dne jejího života, který jí zbývá, ale já se stejně 
nedovedu vžít to jejich situace. Kdybych vyhrál milion  
v loterii, určitě bych se snažil nějak pomoci.  
Po zhruba 50ti kilometrech a 10ti hodinách na cestě jsem 
dorazil do Marrawah Tavern, kde jsem se připravoval  
na to, abych se představil manažérovi a požádal ho,  
aby mi dovolil tam někde postavit stan a udělat sbírku.  
V tom vyšel z taverny Brett Good, kterého dobře znám  
z Burnie, a když jsem se ho ptal, co tam dělá a kdo je tam 
manažér, tak mi k velkému překvapení oznámil, že on je 
ten manažér! Já jsem ho znal ještě jako mladého kluka, 
který bydlel naproti našeho obchodu v Burnie a který  
k nám každý den chodil na nějaké pamlsky. Dnes je 
ženatý, otec jeho manželky je rybář, patří mu ta taverna  
a Brett se o ni stará. Hned mi nabídl pokoj v jejich 
rezidenci, a než jsem se nadál, tak jsem měl před sebou 
talíř s obrovskou porcí smažených ryb, hranolků a salát  
s tatarskou omáčkou. Všichni mi tvrdili, že to je normální 
porce, jakou servírují každému. Byl to opravdu nejlepší 
"flake", jak se tady říká filetům ze žraloka, co jsem kdy  
v životě jedl.  
Přitom jsem dostal od místních zákazníků hodně 
příspěvků, lidé jsou tady všude moc hodní, každý mi ještě 
chtěl zaplatit pivo, ale po jednom vypitém jsem už musel 
všechny odmítat s poděkováním. Ráno jsem vyrazil  
v chladném počasí, bylo to velice příjemné, do Arthur 
River jsem dorazil ještě před polednem. Od příštího dne 
mne však čekal nejhorší úsek, přes 100 kilometrů 
nedlážděných cest, hodně prudkých kopců a žádný příjem 
na mobil.  
Ráno jsem vyrazil brzy za příjemně chladného počasí. 
První štestí mě potkalo, když za mnou dorazilo auto a řidič 
mi podával můj stan. Myslel jsem, že byl dobře uvázaný, 
prvních pět dnů nebyl žádný problém, ale na hrbolatých 
silnicích to bylo jiné. Další ponaučení a díky Bohu,  
že to našel poctivý člověk. Člověk se pořád učí. 

Pohyboval jsem se co nejrychleji, protože jsem se chtěl 
dostal co nejdále, abych měl příští den aspoň malou 
šanci dostat se do Corriny, vzdálené přes 110 kilometrů. 
Western Explorer není normální silnice určená pro 
normální provoz, je to cesta pro dobrodruhy. Není jako 
normální silnice prokopaná mezi kopečkama, aby byla 
co nejrovnější, ale plazí se přímo po terénu, který je 
tady velice kopcovitý. Kopce jsou to příkré, na některých 
je dokonce dláždění, když je jasné, že po šterku by to 
klouzalo a normální auto by to neprojelo. A do tohoto 
jsem se blázen pustil. Rikša má asi 60 kilo  
a neočekávám, že by si někdo mohl představit,  
jak namáhavé je to tahat po těchto kopcích. Odpoledne 
jsem najednou zjistil, že se objevil signál na mobil a tak 
jsem honem zavolal Jožce. Když jsem skončil hovor, 
bylo odpoledne, žádná auta už nejezdila, a já jsem se 
najednou cítil strašně opuštěný a přiznám se, že mi bylo 
do breku. Takový jsem hrdina. Měl jsem tisíc chutí ji 
zavolat znova, aby pro mě přijela a vzala mě domů.  
Ale další, stále prudší kopečky mě brzo přivedly na jiné 
myšlenky. V mnoha případech jsem měl velký problém 
dosáhnout vrcholu. Šlo to jen centimetr po centimetru, 
musel jsem vyložit maximální úsilí, abych se vůbec 
pohyboval dopředu a aby mi neujela noha a rikša mě 
nestrhla zpátky s kopce s katastrofálním výsledkem. 
Když jsem se díval na vrcholky kopců přede mnou,  
tak se mi zdálo, že se to vůbec nepřibližuje. Změnil 
jsem taktiku, přestal se dívat dopředu a začal počítat  
do 25 a pak se teprve podíval, jak jsem pokročil. Skoro 
vůbec, a tak jsem začal počítat do 100. To už bylo lepší, 
ale musel jsem to vždycky mockrát opakovat, než jsem 
byl konečně nahoře. A jenom jsem sjel dolů, už se to 
opakovalo znova. A tak to bylo celý den. Nahoru, dolů, 
žádná rovina. Moc provozu nebylo, ale těch několik aut, 
která hlavně dopoledne projela, většinou zastavila  
a jako ocenění mé námahy dávali pěkné příspěvky, 
přesně tak jak jsem doufal, když jsem se rozhodl  
pro rikšu. 
Po jedenácti hodinách jsem dorazil k řece, kde bylo 
první místo, kde by se dal postavit stan, ale do Corriny 
bylo ještě 57 kilometrů a tak jsem se rozhodl ještě 
pokračovat. Když se už pomalu začínalo stmívat  
a kolem dokola jenom skaliska nebo křoviny, začínal 
jsem mít už vážné starosti, ale konečně jsem našel 
místo, kde byla silnice trochu širší a dal se tam na kraji 
postavit stan. To, že tam bylo plno komárů a pijavic 
jsem musel ignorovat. Po třinácti hodinách na cestě 
jsem byl velice potěšený, když jsem se podíval  
na tachometr. Urazil jsem 62.2 kilometrů, o něčem 
takovém bych ani nesnil, zvláště přes takový hrozný 
terén. Normálně se nerad moc chválím, ale tentokrát 
jsem byl na sebe velice hrdý a myslím si, že jsem 
dokázal něco mimořádného. A tak mi odpusťte takové 
chvástání. Něco jsem musel sníst, ale neměl jsem už 
ani energii ani zájem dělat si velké starosti s přípravou  
a tak jsem si otevřel polévkovou konzervu, velice hustou 
s bramborama, masem a kdoví s čím ještě, a snědl 
jsem to jen tak studené přímo z konzervy... 
  

Pokračování příště 
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„Krásný verš je jako smyčec klouzající po našich ozvučených strunách. 
Básník v nás nerozeznívá své myšlenky, nýbrž naše.“       
                                                  Anatole France 

ITALSKÉ PRÁZDNINY  
 
Ladislav Křivánek 
 
O návštěvě Říma a Vatikánu jsem psal v předminulém 
čísle Čechoaustralana.  Po maratónu v hlavním městě 
jsme potřebovali odpočinek jako sůl. Dopoledne jsme se 
šli podívat na místní trhy v našem městečku Martinsicuro, 
kde se prodávalo všechno možné, ale hlavně se všude 
hlučně smlouvalo. Manželka se švagrovou jely jako fretky 
a nestačil by jim snad ani celý den, zatím co já se již těšil 
na tekuté občerstvení u stanu. Odpoledne jsme si 
vychutnali pravidelnou siestu a večer zašli s dalšími 
Čechy z kempu na výbornou a levnou pizzu s vínem. 
Jídelníček měli i v češtině, dokonce pro Čechy a Slováky 
měli slevy. 
Další den jsme si zajeli do historické horské vesničky 
Colonnella, samozřejmě na vrcholu 300 metrového 
kopce. Archeologické vykopávky odhalily lidskou 
přítomnost již v dobách neolitu. Vesnička byla zničena  
při vpádu Barbarů v 5. století, ale znovu vybudována  
v 8. století. Prošli jsme těch pár uliček a prohlídli si hezký 
starý kostel snad během dvou hodin. Protože v Itálii 
dýchá historie z každého kamene, tak bylo opět co fotit  
a filmovat... 
V pondělí 21.6. brzy ráno jsme dorazili do překrásných 
Benátek, které jsou hlavním městem benátske provincie. 
V roce 1987 je UNESCO zařadilo do seznamu světových 
památek. Mají kolem 270 tisíc obyvatel a rozlohu  
414 km2. Sestávají ze 118 ostrovů, a 354 mostů  
či můstků (nejznámější je Ponte di Rialto), vedoucích 
přes 177 kanálů. Největší je Canal Grande, dlouhý 4 km 
a široký asi 70 metrů. Vede přes celé město od nádraží, 
okolo náměstí sv.Marka, až k námořnímu přístavu. 
Budovy stojí na dubových sloupech zabudovaných  
do mořského dna. Dřevo díky nepřístupu vzduchu  
a minerálům v mořské vodě je již za ta století zkamenělé. 
Benátky jsou jediným "městem chodců" na světě. 
Dopravu zajišťují vodní autobusy - vaporetti, vodní taxíky 
a gondoly. Patronem gondoliérů je český sv. Jan 
Nepomucký. Jeho socha je jediná na břehu Canalu 
Grande, a je součástí každoroční regaty gondol. 

Další zvláštností Benátek je "Vysoká voda" - Aqua alta, 
kterou jsme naštěstí nezažili, i když Benátčané jsou  
za ta staletí na ni zvyklí. Častokrát do roka se hladina 
vody v laguně zvedne na několik hodin nad úroveň ulic 
a náměstí. Sirény ohlásí velkou vodu a všude jsou 
pokládány dřevěné můstky a chodníčky. 
Benátky - Venezia leží na laguně na severovýchodní 
straně Itálie. Byly založené v roce 421, od kdy se datuje 
zmínka o prvním kostelu "San Jacopo" na ostrůvku 
Rialto. Benátská republika prosperovala celých 970 let 
od svého vzniku v roce 827, kdy byzantský vévoda 
(dóže) přestěhoval svůj trůn do Rialta. 

Benátky počaly být známé svým 
námořním loďstvem a obchodem  
s Orientem. Vrcholu moci dosáhla 
Benátská republika sv. Marka  
na přelomu 15. a 16. století, kdy se 
město stalo též významnou metropolí 
výtvarného umění. Připomeňme si jen 
třeba malířství (Tizian, Tintoretto  
a další), architektura, divadlo (Carlo 
Goldoni) a hudba (Antonio Vivaldi).  
Koncem 16. století začíná úpadek 
benátské moci. Konec Benátské 
republiky nastal francouzskou okupací  
v roce 1797, ze které se již republika 
nevzpamatovala. Po Napoleonově pádu 
v roce 1815 byly Benátky začleněny  
do Rakouska-Uherska.  

DUBEN/KVĚTEN 2011 
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Benátčané se bouřili proti rakouské okupaci, a tehdy 
"nastolil pořádek" ostřelováním města slavný český 
maršál Jan Radecký z Radče. V roce 1866 se 
město připojilo referendem ke sjednocené Itálii.  
Dnešní Benátky žijí převážně z turismu, z kultury,  
a částečně z průmyslu, který je na pevnině. Od roku 
1932 se zde pořádá Mezinárodní filmový festival, 
kde se uděluje cena "Zlatý lev sv. Marka". Každý 
lichý rok se koná přehlídka současného výtvarného 
umění Biennale di Venezia, benátský karneval,  
a mnoho dalších kulturních a mezinárodních akcí. 
Mají též nespočet muzeí, galerií, univerzit  
a akademií. Benátky ročně navštíví miliony turistů,  
a tak jsme se také nesmírně těšili a byli zvědavi  
na prohlídku. Protože jsme dorazili do Benátek  
ve velice časných hodinách, měli jsme spoustu 
času. 
Lodním autobusem jsme projeli Grand Canal  
a v sedm ráno stanuli na liduprázdném náměstí  
sv. Marka před Basilikou sv. Marka. Zpočátku trochu 
poprchávalo a tak jsme si zašli na velice dobrou  
a bohatou, ale levnou snídani. Potom se ukázalo 
italské slunce opět v plné síle. Prvních pár hodin 
jsme se kochali krásami Benátek. Když jsem viděl 
první, druhý, třetí kanál, tak jsem fotil a točil video 
jako blázen. Když už jsme viděli snad padesátý 
kanál a netrefili zpět, tak mne už pomalu mohly být 
Benátky ukradené. Díky našemu bloudění jsme 
však viděli přemnoho historických architektonických 
skvostů. Ze zoufalstvi jsme zašli na oběd a bloudili 
ještě pár hodin, než jsme dorazili do našeho 
výchozího bodu u sv. Marka. Tam jsme vzali další 
lodní autobus a jeli zpět, tentokrát přes moře. Pozdě 
odpoledne jsme vyrazili k domovu. Trochu jsem 
litoval, že jsme v Itálii nenavštívili ještě více míst,  
ale nakonec jsem byl i rád, že jsme nenavštívili 
Neapol. Ono se říká: "Vidět Neapol a zemřít",  
ale komu by se chtělo potom umírat... 

VELKÝ MÁG 
 
Marta Urbanová                             
 
Cizinec došel až k Třímostí. Tady se zastavil a zahleděl se 
na řeku Ljubljanicu. Prošel nedalekým tržištěm, plejádou 
křiklavých barev a dal se nazdařbůh bizarními uličkami 
starého města. Pro teakové suvenýry není kam šlápnout. 
Cizinec se dívá, a nekupuje. Má v úmyslu sehnat jen dvě 
věci: láhev viljamovky a košili. Prodejní stánky suvenýrů, 
nádherné rajky pyšnící se svým barevným peřím, a vedle 
nich pouliční malíři. Malíři na náměstích a před nimi sedící 
modelky. Každá z nich madona v rámu ulice, každá živá  
až k nevíře, svým způsobem zajímavá a krásná. Jistojistě 
cizinka. Za těmi malíři hloučky turistů porovnávající originál 
s obrazem. A do toho sytý okr jižního slunce. A jako štít proti 
jeho žáru před každou kavárnou naseto slunečníků.  
Jsou to malé ostrůvky květů, jsou z třásní a ty se v zdánlivě 
nehybném vzduchu vlní a třepetají.  
Cizinec se posadí pod jeden z nich a objedná si kávu. 
V Ljubljani je poprvé a ví, že první dojem bývá nejsilnější.  
Má před sebou pestré plátno města. Cizinec přijel  
za služebními povinnostmi a je ubytován v centru, v hotelu 
Elefant. Budova není moderní lehká skořápka, spíš dělá 
dobrou reklamu svému jménu. Žádná mladice, trochu 
těžkopádná jako zmíněný chobotnatec, zato stejně spolehlivá 
a masivní. Je v ní nuda a klid. Cizinec je s obojím na štíru. 
Ještě si pár let počká, než mu naroste panděro a zešednou 
vlasy, než bude na cestách takovéhle hotely vyhledávat. 
Dopije kávu a zaplatí. Zítra odjíždí a ještě si chce koupit košili 
a matce slivovici. Je jí přes šedesát a stopička po ránu  
je pro ni lék. 
Vzápětí došel k obchodnímu domu a v něm zakoupil obojí. 
Medovou košili s monogramem a zelenou baňatou lahvinku 
za deset tisíc dinárů. 
Přešel ulici a vstoupil po schodišti do hotelu. Ve vestibulu  
se bořilo několik hostů do kožených pohovek, většina jich 
okupovala denní bar a jedna dáma zamířila od reklamního 
poutače k výtahům. Spíš z nudy než ze zvědavosti  
se zastavil u osvětleného panelu, od něhož odešla  
zmíněná dáma. 
Night club – revuální program, dnes zde v suterénu. 
Vkusná reklama, pomyslel si a upoutaly ho barevné 
diapozitivy. Barové intimní prostředí, atraktivní tanečnice. 
Cizinec má představivost. Představuje si je na pódiu.  
Vidí tančit střevíčky, kotníky, lýtka, blýsknout se celé nohy, 
slyší kankán, kanýry sukní se bláznivě třepou, padají na zem, 
pak vyletí vzhůru, sukně jsou rychlé profesionální kouzelnice, 
každá se slibně zvedá a spadne před cílem naráz jak opona. 
Cizinec se otočí. V baru se uvolnila stolička.  
„Malého césara,“ řekne a než ho vypije, přepočítá 
v peněžence zbytek peněz. Schová peněženku a ještě není 
rozhodnutý. Koňak do sebe neobrátí, jak je u nich v Čechách 
zvykem, ale usrkává ho, dává si na čas. 
Než zamíří k výtahu, zastaví se znovu u reklamy barových 
tanečnic. Dlouhonohé štíhlé girls a na snímku pod nimi 
iluzionista. Ruce a karty, ústa a oheň, člověk a nemožné! 

Fota z Benátek - Ladislav Křivánek 

„Vyber si autora, jako si vybíráš přítele.“  
        Josef Václav Sládek 
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Cizinec si přivolá výtah. Ten jede pomalu,  
ale jistě. Jako slimák se plazí z poschodí  
do poschodí a nikdo ho nepobídne. Ve čtvrtém 
patře má člověk pocit, že se ven už nedostane. 
Ale mýlit se je lidské. Výtah zastaví a cizinec 
loví cestou do pokoje po kapsách klíč. Spěšně 
odemkne, láhev postaví na konferenční stolek  
a košili ani nevybalí. Vyndá ze skříně kufr  
a balíček položí na dno. Během půl hodiny má 
sbaleno až na některé propriety a oblek.  
Po pracovním jednání osvěžující sprcha.  
Po koupeli důvěrný dotyk holícího strojku  
a nevtíravá vůně vody po holení. Tady na jihu 
žádný nátělník, poslední čistou košili na nahé 
tělo. Světlounce modrou do hnědých šatů. 
Vázanku prozatím do kapsy. Ještě kapesník  
a peněženku. 
Hotelové pokoje ho pálí, zbytečně se v nich 
nezdržuje. Chybí mu v nich intimita domácího 
prostředí a subtilní kouzlo světa osobních věcí. 
Těch pár drobnůstek v kufru nic z toho 
nenahradí. 
Zamyká pokoj a míří k výtahu. Ve vestibulu se 
nezdržuje. Jak si předsevzal, otočí se 
k restauraci v hotelu zády a rozhodne se pro 
jedno pivo a pizzu vedle v bufetu. Jedná, jako by 
se rozhodl na večeři ušetřit a zbytek utratit 
v baru, ale někdy člověk neplánuje, jen podléhá 
intuici. 
Všechny stolky jsou plně obsazeny, jen cizinec 
sedí u večeře sám. Po zápěstí mu neklouže 

zlatý řetízek jako těm vedle, nemá se čemu smát ani komu 
oponovat. Je mu jakoby vypadl z kruhu. Dokud je zaměstnán 
jídlem, není rozdíl mezi ním a okolními hosty tak propastný,  
jako když už dojedl a nemá čím zaměstnat ruce. Rozhlíží se 
kolem a otáčí pivní sklenicí v prstech. Začíná být nervózní, prsty 
ho přestávají poslouchat, chvílemi bubnují po stole, jako by byly 
řízeny z jiného mozkového centra. Vzápětí si to cizinec uvědomí 
a vstane od stolu. V hale nemine osvětlený poutač. Zastaví se  
u něho. Světlo padá na praktikábl a v jeho kuželu stojí mág. 
Vysoký, štíhlý – napjatá struna G. Patří mu pět set očí v baru, 
polovina srdcí a s myšlenkami si udělá sám, co bude chtít.  
Od přírody dostal, co mohl a zdá se, že od života si bere,  
jak sám uzná za vhodné. A proč ne? Z prázdné dlaně mu vyletí 
třicet holubic, z láhve od džinu vytáhne živého králíka a kam 
sáhne, tam rozvije kytici květů. Ne jednu, dvě, ale desítky. 
Cizinec se nemůže od obrazu odtrhnout. Mág ho přitahuje  
a cizinec je náhle přesvědčen, že nemůže jinak než jít do baru. 
Jakmile se rozhodne, už nezaváhá. Jde přímo k výtahu  
a automaticky jej přivolá. Než se klec vrátí z vyšších poschodí, 
uteče věčnost. Konečně červené světlo zhasne a cizinec 
nastoupí. Zavírá za sebou dveře, když si všimne, že k výtahu 
míří další zájemce. Cizinec ještě dveře otevře, aby muž mohl 
přistoupit. Stěna kabiny je zrcadlová a v zrcadle se tyčí jen 
příchozí. Vlasy jak uhel, výjimečná stenie, sugestivní oči a jejich 
síla. Cizinec se do těch uhrančivých očí podívá a je fascinován. 
Ty oči mu vnukají svou vůli. Přikazují mu, co dělat, kam jít. 
Ovlivňují i jeho myšlení. Pohrávají si s ním jako s peříčkem. 
Nakonec jdou až tak daleko, že popadnou cizince a přitlačí ho  
ke stěně: Tak kam? Cizinec propadne panice. Ale jen na pár 
vteřin. Rychle se vzpamatuje, násilně se odtrhne, proklouzne 
mezi nimi dolů a stiskne páté patro. Čeká, kam chce jet on.  
On to vezme na vědomí a nijak nereaguje. Cizinec se mu 
neodvažuje znovu podívat do očí, sklopí svůj nejistý zrak k zemi. 
V kleci je těsno, vzduchu tak pro jednoho a světla taky.  
Výtah se pohne a začne kodrcat do poschodí. 
Cizinec se domnívá, že muž nestiskl žádný knoflík, že má tudíž 
namířeno s ním do pátého.   
Zrcadlo má sto očí, ale jen jedny sugestivní. Ty přebíjejí.  
Sto očí patří cizincovi a ve všech zorničkách se chvěje tíseň,  
jsou všechny vtahovány do těch jedněch elektromagnetickým 
vlněním, silou sugesce. Sto očí se jedněm neubráni, kloužou  
po zrcadle jako kapky vody. 
Někdy jsem ho viděl. Ale kdy a kde? Odkud ho znám? Permoníci 
buší v mozku a pátrají v cizincově paměti. 
Klec míjí třetí poschodí. 
Ta podoba, vlasy, síla osobnosti, postava. Nemohu se mýlit.  
Ano je to on. Mág ze zdejšího baru! 
Jako kdyby cizinec vykřikl myšlenku nahlas, protějšek zareaguje.  
Ano, poznal, že jsem ho odhalil, vysvětlí si cizinec a přestává 
dýchat. Vzduch se v kabině ztrácí, zrcadlo se mlží a všude,  
ve všech čtyřech rozích nad ním mág. 
Výtah náhle zastaví. Páté patro. 
Cizinec vystřelí z kabiny první. Vletí do plyšových koberců  
a klikatou chodbou tíhne ke svému pokoji. Mág jde v jeho 
šlépějích. Za každým rohem ho cizinec cítí v zádech. 
S perličkami potu na čele se dostane ke svým dveřím,  
zpocenou rukou nahmátne klíč. Než odemkne, koutkem oka  
se podívá za sebe. 
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V chodbě nikdo není. 
Cizinec se vrátí za roh. Tady taky nikdo. Odváží se až k výtahu. 
Ten dosud stojí v patře. Cizinec rychle naskočí do kabiny a jede 
do přízemí. Spěchá do baru, koupí si vstupenku a už aby byl 
uvnitř. 
Náhle si to rozmyslí a ještě se vrací. Neví, kam jde a co hodlá 
udělat. Neví, co se s ním děje. Jako by ho něčí oči řídily na dálku. 
Jako by mu poroučely, jako by ho znásilňovaly. Jako by ho 
zhypnotizovaly. 
Když se mu myšlenky zklidní a je schopen uvažovat, poznává,  
že je v baru. Podává u vchodu vstupenku a octne se ve tmě.  
Zdá se mu, že se mu na chvíli zatočila hlava, ale už je to 
v pořádku. Někdo mu ukáže ke stolku a číšník pro něho 
s profesionální úklonou odsune od stolu židli. Cizinec se posadí  
a až teprve potom si všimne, že u stolku naproti němu sedí dáma. 
Pokyne jí hlavou a ona se mu také mírně ukloní. On neví, jestli je 
to ta, kterou viděl v hale.    
V baru není tma, ale přítmí a cizinec se pokradmu rozhlíží.  
Nemá odvahu pohlédnout dámě do očí, pronést cokoliv. Všechno 
se událo tak rychle. Jeho rozhodnutí i to, že sedí u stolku  
s někým, kdo je mu naprosto cizí. Intenzivně vnímá atmosféru 
kolem sebe a čeká na začátek představení. Poslouchá hudbu  
a nepřetržitě hlídá rudý samet opony. 
Konečně se rozhrne. 
Zazní kankán a tanečnice se podrobují rytmu hudby. Sukně se 
zvedají, v pestrých kanýrech komíhají nožky, naznačují, co by 
mohlo být, a není.  
Na každého tanec působí, na cizince obzvlášť. Doma dosud nic 
takového neviděl. Přál si, aby to trvalo věčnost, aby to neskončilo. 
Ale najednou spadla opona. 
Do baru se vrátila řeč. Cizinec se napil vína a očima se vyhýbal 
ženě u stolu. Ostatně ona se o něj také nezajímala.   
Po přestávce zazněl gong a opona šla nahoru.           
Na pódiu stojí mág. Neotřesitelný duševní klid. Černý přiléhavý 
oblek, pošitý flitry, vypjatý jak nad tětivou luk. Patří mu všechny 
oči v baru a polovina srdcí. A on je všechny drží ve svých 
zorničkách a donutí je dívat se na jeho ruce a nevidět, co vidět 
nemají. Z prázdných rukou vyhazuje kytice květin, klubou se mu 
z nich bílé holubice a odlétají do zákulisí. Jeho ruce představují 
tajemno, z nichž vyvěrá nadpozemská síla, která dokáže 
nemožné.   
Cizinec ani nedýchá. Ani na chvíli z něj nespustí oči. Nevnímá 
přítmí baru, ženu naproti, ani to, co je na stole. Jeho středem 
vesmíru je jediný muž. Mág na pódiu. Bod, k němuž jsou upřeny 
všechny mozky, všechny oči.  
Mág je neochvějný, silný. Hluboce vyrovnaný. Myšlenky těch pod 
pódiem drží v šachu a ve zvednuté paži vysoko nad hlavou  
i hořící kruh. A v jeho prázdném středu nese muže. Ten leží ve 
vzduchu a spí. Má světlé vlasy jako cizinec, na sobě medovou 
košili a oheň se ho netkne. 
Když zlatý hřeb večera skončil a napětí povolilo, cizinec si 
najednou uvědomuje v ústech chuť po hruškovici. V prsou se mu 
rozlévá teplo, jako by si dal pořádného panáka. Sedí u stolku 
s černovlasou ženou a na stole není žádný prázdný kalíšek  
od viljamovky, jen jeho sedmička a sklenička červeného.  
Žena mlčky pije brčkem míchaný drink. Hovoří jen její oči, patrně 
slibují víc, než by chtěly dát. Žena se k němu náhle nakloní  
a upraví mu kravatu. 

Cizinec strne, ruka mu vylétne na prsa a když 
ucítí pod prsty vázanku, neodvažuje se podívat. 
Sáhne do kapsy a ta je prázdná. Rozhodne 
okamžik. Jako nepříčetný rozhalí sako a nevěří 
svým očím. Na sobě má novou košili se svým 
monogramem.  
Žena ho udiveně pozoruje. Vnímá, že něco 
zabrblal. Asi omluvu. 
Cizinec vyskočí od stolu a prchá k výtahu.  
Když vidí červené světlo, nečeká a bere schody 
po dvou. Do pokoje se vřítí jako v horečce. 
Na stolku stojí láhev viljamovky a je z ní upito.  
Na posteli je pohozená jeho modrá košile.  
Sklouzne do křesla, podepře si čelo dlaní  
a zůstane v napjatém tichu. Nepodívá se  
na hodinky a nepočítá čas. Ticho po chvíli přetne 
dech. Cizí dech tady v pokoji? 
Cizinec se rychle otočí. 
Dveře pokoje se otvírají. Pomalu kloužou  
po koberci, panty jdou tiše, jako po másle. 
A ve dveřích On. Teď už se nemůže mýlit.  
Stejná postava, tytéž vlasy, ale oči? Ne, tyhle oči 
on nezná. Vidí je poprvé. Veškerá síla je z nich  
ta tam, ty oči už nemají svou moc manipulovat, 
uhranout, donutit lidi, aby konali podvědomě,  
aby je bezmyšlenkovitě následovali, tyhle oči  
jsou smutné a přemožené únavou. 
Oba muži mají tutéž myšlenku a vysloví 
současně tutéž otázku. 
„Vy?“ 
Cizinec už není v rozpacích, už není v moci  
jeho sugestivních očí. Pokyne rukou ke křeslu. 
Neposadí se velký mág, ale unavený člověk. 
Cizinec nalije viljamovku do dvou skleniček.  
Matka to tolik nepotřebuje jako on, řekne si,  
když ráno vyhazuje prázdnou láhev  
do odpadkového koše.  
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BÁSNICKÝ MARIÁŠ 
 
Luděk Ťopka 
 
Rozprávěli u toho karetního stolku tři, každý očividně jiné 
generace. První, prošedivělý padesátník ve světlé 
rozhalence s límcem ohrnutým přes tesilové sako, seděl 
zády ke mně, takže jsem mu neviděl do tváře. 
Druhý, naproti němu, byl z nich jistě nejstarší. Podle bílého 
roláku pod sáčkem snad ještě od Nehery blahé paměti, úplně 
holé lbi a třesu prstů jsem ho odhadl na dobrých osmdesát. 
Kromě toho ho ti dva oslovovali Mistře.  
Poslední v tom triu vypadal s tím svým kotrfejem a figurou  
na čtyřicátníka, ale soudě podle dlouhého vlasu barvy šedé 
slámy spleteného v dredy, řeči a cigarety v ústech bez 
jednoho z řezáku, mu jistě nebylo víc než pětadvacet. Byl 
umělecky nedbale oděný do děravých džínsů a usmoleného 
trička s nápisem ‚Fuck you all‘, tedy typický reprezentant té 
množiny dnešní mládeže, jež revoltuje proti všemu a všem. 
Uprostřed stolku potaženého zelenou plstí ležel balíček 
mariášových karet, zcela netknutý. Patrně se sešli opravdu 
na partičku karet, ale pak se pustili do debaty a dali přednost 
ušlechtilé literární při před mrzkou hrou plebejců. Ale jak se 
ukázalo z následujícího přebíjení a trumfování, byl to vlastně 
taky mariáš, ovšem básnický. 
Zpočátku jim nebylo dobře rozumět, ale jakmile hovor začal 
přerůstat ve spor, měl jsem vše jako ve sluchátkách přes 
skype. Dokonce jsem během doby zaznamenal i jejich 
jména. 
„Ale vůbec ne, pane Švidra“, odpovídal padesátník tomu 
rozedranci, „vůbec jsem se vás nechtěl nějak dotknout, 
naopak, chtěl jsem vám jen pomoct a poradit. Chcete-li 
skládat básně v řeči vázané, to jest s rýmovanými verši, 
musíte dodržet jistá pravidla. Pro dokonalý rým se žádá 
úplná fonetická shoda hlásek a pokud je to možno i shoda 
kvantity, to jest, dlouhá samohláska se má rýmovat  
s dlouhou, krátká s krátkou. Je ovšem taky třeba shody  
v přízvuku, to jest, že rýmovat se může pouze přízvučná 
slabika s přízvučnou, nepřízvučná s nepřízvučnou.  
Bez toho verš jaksi kulhá“. 
„Jakej rytmus, pane Kupka“, plácl si na čelo ten skvater, 
anarchista, hipík, či co vlastně byl, aniž vyplivl vajgla, 
přilepeného na spodním rtu, „copak skládám ňákou muziku? 
Rytmus potřebuje Miky Jagger, nebo Radek Hurčík, co tluče 
v Kabátech na buben, ale moje verše né!“  
„No nevím“, vložil se do dialogu kmet, „já vidím, pane Švidro, 
že ty vaše verše opravdu kulhají. Některé sice ne, ale to jen 
když se pokoušíte o volné, ale tam zase chybí... no, nechme 
toho – zkrátka pan kolega má pravdu.“ 
„Vy porád ten rytmus! Poslouchejte, co mně sem právě 
napadlo: mně to nevadí, že vám moje básničky neladí. 
Vidíte? Teď, sem řek rýmovačku a ta rytmická je – já to tak 
cejtim a slyšim!“  
„No, já nevím, co vidí tady Mistr Vajnar“, opáčil Kupka,  
„ale já slyším, že je to zmetek, dovolíte-li mi ten vulgární 
výraz! Možná, že to cítíte s nedostatečným sluchem.  
Hrajete na nějaký nástroj?“ 

„Nehraju, ale to nic neznamená. Cit mám super  
a sluch skoro absolutní, řikaj mi to kluci  
na technopartách. Voni sou už skoro hluchý  
a já slyšim furt. Ale řekněte taky něco vo vaší práci 
vy, Mistře!“ 
„Ovšem, a rád, pánové“, poslechl starý poeta, 
“já mohu za sebe pouze poznamenat, že jsem 
básník pracující výhradně s volným veršem.  
Jiné básně nečtu a jejich tvůrce sice respektuji,  
ale jaksi nemusím. Všichni ti Nerudové, Čechové, 
Dykové a jiní patří dávné minulosti. Kdopak je 
dnes čte? Jen si poslechněte: Rozlehl se náhle 
výstřel hromný, pád a dívčí výkřik srdcelomný; 
dýmu oblak modravý se vznesl - perlík pad a kovář 
k němu klesl... a tak dále. Jistě jste poznali,  
že je to Čechův Lešetínký kovář.  Já jsem ty staré 
„vlastence“ neměl nikdy rád. Je to hezké dílo,  
v té době jistě vítané, ale dnes? Co vědí v této 
bouřlivě kypící současnosti naši mladí o  kovářích, 
he? Doba nemístné oslavy dělnické třídy je 
naštěstí za námi. Slyšte jak  daleko snáze se 
pochopí například moje současné dílo, v němž 
není místo pro práci, ale je naplněno čistou, 
něžnou lyrikou a smyslem pro krásu přírody  
a člověka. Oč lépe znějí mé verše nepoutající 
básníka okovy rýmů. Jen otevřte své nitro i ucho  
a zaposlouchejte se!“, a zadeklamoval třaslavým 
hlasem: 
„Snění 
Dým, měsíc halící a vůně. 
Vzdechy, květy rozhozené 
a horký vítr nad Saharou! 
Křik, kniha a pero, sumýš, 
rozkrojený meloun, sníh  
a srdce v dlani! 
Ó, Die hromovládný, slzou 
je oko oroseno, růže na krbu 
a konec, konec všeho...  
Slyšíte, kolegové, ten rozdíl? Kde je páchnoucí 
kovárna, rány kladiv a ržání neklidných koní,  
jimž jsou bolestně přibíjeny těžké podkovy  
na citlivá kopyta. Vystřídala je něha slov, která 
pohladí čtenáře po srdci a nalije do duše novou 
naději!“ 
To už bylo na mne trochu moc a chtěl jsem odejít, 
když vtom se ozval Kupka: „V tom případě se vám, 
pane Švidro, hluboce omlouvám. Teprve teď jsem 
pochopil, že to, co jsem vám neskromně vytýkal,  
je vlastně vaším úmyslem, ba dokonce smyslem  
a podmínkou vaší tvorby, jež znamená v literatuře  
zcela nečekané novum –  poezii smíšenou, to jest 
užívající obě formy současně a v níž není žádného 
rytmu třeba. Vám se teď jistě brzy dostane hrdého 
titulu objevitele nového směru poezie.  Ve srovnání 
s vámi jsem pouze amatér bez literárního vzdělání 
a proto prosím o prominutí mé smělosti vám radit. 
Jen vás prosím, nenechte se nikdy ovlivnit pisálky 

„Nikde nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte v sobě.“ 
                        Alexandr Sergejevič Puškin 
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Nečekaný zážitek 
s Johannem Straussem 
v Austrálii 
 
Barbara Semenov 
 
O nečekaně krásný zážitek s Johannem Straussem 
v Austrálii bych málem přišla nebýt odběratele našeho 
časopisu Karla Zahry, který se na mne obrátil jako tajemník 
Robert Stolz Viennese Music Society Inc. v Melbourne 
s inzercí koncertu Johann Strauss Ensemble.  Informaci  
o koncertu hostujícího rakouského ansámblu v březnu jsme 
otiskli v minulém čísle. Koncert, který navštívili milovníci 
dobré hudby a jídla, byl nade všechna očekávání.   
Večer byl vlastně jakýmsi bonusovým přídavkem, o který se 
zasloužila místní hudební společnost Robert Stolz Viennese 
Music.  Dvacetičlenný Johann Strauss Ensemble absolvoval  
začátkem roku velké turné po Austrálii; koncerty v Brisbane, 
Penrith, Newcastle, Sydney Opera House a Melbourne 
Recital Center organizoval australský producent Andrew 
McKinnon.  Ensemble natočil během svého letního turné  
po Austrálii také nové CD v ABC Studios v Sydney.   
Co bylo tak neobyčejného na koncertu typické populární 
Straussovy hudby, kterou známe v tolika podáních?  
Tradiční valčíky, pochody a polky s nezbytným „Na krásném 
modrém Dunaji“, „Wiener Blut“, „Trish Trash Polka“ se dají 
jistě poslouchat znovu a znovu, jejich šarm a půvab,  
se kterým si nás pokaždé okamžitě podmaňují, není 
nepodobný „hitům“ našeho Dvořáka a Smetany.  Přesto 
však nesly koncerty prezentované v Austrálii Johann Strauss 
Ensemblem svůj specifický, přímo unikátní punc v podobě 
„lídra“, dirigenta a prvního houslisty - Russela McGregora.  
Prvotřídního hudebníka, o kterém jsem dosud neměla ani 
tušení, ale jehož jsem se stala, podobně jako mnoho 
Australanů, od této chvíle velkou obdivovatelkou.  Russel 
McGregor totiž vytváří z každého koncertu doslova strhující 
show.  Bývá přirovnáván k světově známému André Rieu, 
ale je dle mého soudu daleko lepší.  Působí přirozeněji, 
upřímněji a jeho osobní charisma je nesrovnatelné.  Koncert 
moderuje s takovým gustem a elegancí, že divák je během 
prvních minut zákonitě vtažen do vystoupení celého 
orchestru.   
Protože jsem o vídeňském Russelovi Mc Gregorovi předtím 
vůbec nic nevěděla, byla jsem překvapena jeho angličtinou, 
doslova australštinou.  Netušila jsem, že Russel je vlastně 
Glen Waverley boy, který se jako sedmiletý začal učit hrát 
na housle právě v Melbourne a o něco starší se pak, před 
dvaceti lety, vydal na výlet do Vídně, do které se v tu ránu 
zamiloval.  Vrátil se do Austrálie, prodal svůj domek  
v Elsternwicku, za který zakoupil vzácné housle z roku 1697 
zhotovené slavným Carlo Guiseppe Testorem, peníze 
z prodeje auta šly na jednosměrnou letenku  
a na šestiměsíční nájemné v nové vlasti.  Převzácné housle 
mu byly hnací silou a inspirací.  Začátky byly totiž víc než 
krušné, zápolil s cizím jazykem, bydlel na půdě starého 
domu, kde v zimě cvičil v prostříhaných rukavicích  

jako jsem já, schopnými složit tak nejvýše skákal 
pes přes oves, nebo pec nám spadla!“ 
Teď jsi mu to dal, troubovi, zasmál jsem se v duchu 
tomu sarkasmu. Jenže ten člověk to pochopil úplně 
jinak, vstal a podával Kupkovi ruku: „Na to hoďte 
bobek, kolego, mě takový kecy nevaděj, ale dík  
za uznání. Pište furt, ale jinejm neraďte, jo!?“ 
Páni, je to možné? Je opravdu tak nechápavý? 
Nebo má ten „básník“ uši zalité voskem pýchy jako 
kdysi Odyseovy lodníci (ti ovšem z jiného důvodu, 
leč se stejným efektem)? Než jsem si stačil 
odpovědět, první dva se zvedli, rozloučili se s tím 
objevitelem a opustili lokál. Tomu chvíli trvalo 
ukládání jeho ukázkové sbírky do igelitového pytlíku 
s nápisem ALBERT a já toho využil. Prostě jsem 
neodolal, vstal a oslovil ho. 
„Promiňte, prosím, ale vyslechl jsem bezděčně 
celou diskusi a nesmírně by mne zajímala vaše 
tvorba. Sám totiž taky trochu píši a ještě nikdy jsem 
se s podobnou formou poezie nesetkal“. 
„No bodejť jo, dyť sem to zaved teprv já. Mám tady 
pár ukázek i s vobrázkama, tak vám je věnuju, sou 
to jen kopie. Vytáhněte si nějaký a já vám dva 
podepíšu. Jak se menujete?“ a nastavil mi, jako 
iluzionista, hrst papírů rozložených v  ruce do vějíře. 
Vytáhl jsem si namátkou jen několik a na dva z nich 
dostal věnování s podpisem. 
 Postřehl jsem, že se podepsal jinak, a tak jsem si to 
dovolil nesměle a uctivě podotknout. „No to je přece 
moje aliás, pod tim menem píšu“, poznamenal 
nedbale. Poděkoval jsem, počkal zdvořile až mi, 
jako významnější osoba, podá ruku první a počkal, 
až zmizí za portiérou vstupních dveří. Mávl jsem  
na vrchního, zaplatil a opustil místo, kde jsem se 
zcela neočekávaně a hezky pobavil.  
Moje nálada ale nabyla vrchu teprve doma,  
když jsem si to dílo přečetl. A aby se novou poezií 
pobavili i jiní, připojuji ukázku s veršíky Mistra Jindry 
Švidry (alias Henryho Shwedera). 
    

 

Stáj je stará sotva stojí 
jdeme raději do tý nový 

Kluci jsou na střeše 
kočí pevně drží otěže 

 
„Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.“ 
                      Pythagoras  



31 

ČECHOAUSTRALAN JE SOUČÁSTÍ WEB ARCHIVU NK 

 
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ČECHOAUSTRALAN - $40 
 
Šeky nebo peněžní příkazy - Money orders na účet CECHOAUSTRALAN zasílejte   
na adresu redakce ČECHOAUSTRALAN  P. O. Box 1008, Hawksburn, VIC  3142, 
AUSTRALIA 
 
Můžete platit i elektronicky bankovním převodem:- 
Bankovní spojení:  EisBlue Holdings Pty Ltd, CECHOAUSTRALAN ACCOUNT -   
Account #: 813753720   
National Australia Bank - BSB: 083-004, 330 Collins Street, Melbourne 3000, Australia 

na své housle, jedny 
z nejdražších na celém 
světě.  Dřina a neutucha-
jící úsilí ve vypjaté 
konkurenci nejlepších 
z nejlepších ho dostaly  
až tam, kde je dnes,  
do vídeňského 
Schonbrunn Palace,  

kde řídí velké koncerty, a k jeho velké lásce Johann 
Strauss Ensemble, který diriguje a provází jako houslista 
naprosto brilantním způsobem.  Ač stále mlád, zdobí 
jeho skráně rozevláté šediny a ženy na celém světě  
se podivují jeho podobnosti s Richardem Geerem.       
Johann Strauss Ensemble okouzlil různorodá publika  
v Tokiu, Osace, Melbourne, Sydney, Paříži, Londýně, 
Monaku, Madridu, Římě, Brusselu, Berlíně, Zurichu, 
Hamburgu, Salzburgu,...  Úspěch ansámblu je založen 
na typicky líbivé vídeňské hudbě, ale stojí i na vtipu  
a duchaplném přednesu tohoto orchestru vedeného 
s neochvějnou bravurou rakouským Australanem.   
A když už jsme u toho australského šmrncu, který 
dodává rakouským hudebníkům ‚náš‘ Russel McGregor, 
musím se zmínit o nadherné adaptaci „Waltzing 
Matylda“, kterou překvapili v závěru vystupující umělci 
celé publikum.  Při ovacích vestoje jsem spatřila  
na tvářích mnoha diváků slzy dojetí.   
Snad proto k nim hudba promlouvala až tak silně,  
že valnou většinu v sále tvořili tentokrát krajané 
nejrůznějších etnik – Rakušané, Švýcaři, Němci, Češi, 
Irové, Maďaři, Slovinci, a samozřejmě 
k nim patřící Australané.  
Mezi nimi jsem objevila i zakladatele 
Robert Stolz Vienesse music Society Inc. 
Rogera Procházku.  Elegantní a bystrý 
pán, který se narodil v roce 1918! 
 „Tehdy byli všichni doma posedlí 
slovanstvím, dostal jsem jméno Vratislav, 
ale vysvětlujte to v Austrálii“, říká,  
když mi popisuje, jak opustil za obvykle 
dramatických okolností zemi  
po osmačtyřicátém.  Sudičky mu zřejmě 
daly do vínku vedle dlouhověkosti ještě 
řadu dalších schopností.   
Původně právník, vybudoval v Austrálii 
úspěšnou firmu na dovoz zmražených 
tresek. Také jeho provázela celým 

životem hudba.  Jeho druhá žena Hedy, která se 
narodila v Bratislavě do rakouské rodiny, byla 
dokonce profesionální zpěvačkou klasických 
písní.  „Byli jsme perfektní pár – ona zpívala,  
já ji doprovázel na klavír, a kromě toho uměla  
ty nejlepší kugelhopfs na světě, a vařila kávu,  
o které nemají Australané ani šajn“, vzpomíná 
Vratja.  Spolu také založili v květnu roku 1984 
hudební společnost Roberta Stolze, která je 
dodnes aktivní a má v Melbourne širokou 
členskou základnu.   

Hudba je mocný lék, dodává člověku elán a vlévá 
do žil novou sílu za každého počasí, vlády  
či věku.  Vratislav Roger Procházka zůstává  
i ve svých třiadevadesáti letech stále aktivním 
podporovatelem mladé nastupující hudební 
generace v Australian National Academy  
of Music.  Nechme se jím inspirovat  
a nepřestávejme objevovat kouzelnou moc 
hudby, tak jak se mi podařilo při nečekaném 
setkání s Johannem Straussem v Austrálii. 
 

Na další koncert společnosti -  
'Vienna in Music and Song' se můžete zajít 
v Melbourne podívat v neděli 22. května  
ve dvě hodiny odpoledne do Austrian Club, 
76-90 Sheehan Road, West Heidelberg 
(Rezervace: Johanna - mob 0407 114 328).   

DUBEN/KVĚTEN 2011 
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