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Česko-slovenský krajanský festival v Melbourne
je dnes označován za "největší galerii
české a slovenské kultury na jižní polokouli".
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VODAFEST 2015
Lenka Allen
VodaFest - Czech and Slovak Festival 2015 v australském
Melbourne je za námi. Letošní ročník byl oslavou jeho
5. narozenin. Festival, který byl poprvé uspořádán díky
iniciativě hrstky nadšenců, je dnes označován za "největší
galerii české a slovenské kultury na jižní polokouli".
Festival se těšil chladnějšímu avšak slunečnému počasí.
Více jak 1 500 návštěvníků se přišlo podívat a potěšit tím,
co je pro naše národy vlastní. VodaFest 2015 byl otevřen
za přítomnosti velvyslanců České a Slovenské republiky,
starosty městské části Banyule a hlavního sponzora Festivalu
- slovenské softvérové firmy ESET. Hymny všech tří národů
brilantně přednesl 34členný Kühnův dětský sbor.
Program letošního ročníku nabídnul návštěvníkům ukázky folklórních i moderních prvků naší kultury. Na jevišti se
předvedly všechny čtyři české a slovenské školy, které v Melbourne působí. Více jak 70 děvčat a chlapců v krásných
folklorních kostýmech z různých regionů zazpívalo a zatancovalo na lidové noty z našeho dětství.
V odpoledních hodinách se pak na jevišti střídal místní hudební talent - Vintage Blue Music a vynikající jazz bluesové houslistky Marcy Taylor a Romany Geermans. Letos jsme měli čest přivítat hned několik mezinárodních hostů.
Mezi nimi již zmíněný Kühnův dětský sbor s představením "Oslavy jara" od Otmara Máchy a Pěvu Šolcovou, díky
které se na Festivalu poprvé předvedly české dudy. Hřebem programu bylo devadesátiminutové vystoupení populární
české pop rockové kapely CHINASKI a jejich autogramiáda.
Milovníkům tradic a rukodělných řemesel jsme letos umožnili zhlédnout výstavu slovenských národních krojů a výšivek ze soukromé sbírky Ivany Jančářové, ukázky spřádání vlny na kolovrátku a práci krajkářek a uměleckého kováře.
Česká a slovenská literatura byla k mání pro ty, kteří rádi čtou. Stánek s knihami a hudbou nabízel tituly z druhé
ruky. Fanouškové hard rocku a heavy metalu si mohli v klidu sednout a se sluchátky na uších si poslechnout staré
gramofonové desky českých a slovenských kapel z 80. a 90. let, to vše díky soukromé sbírce Andrew Buntine.
Šest nablýskaných modelů veterán klubu Škoda připomnělo historii slavné české automobilky. Nejstarší kousek
byl z roku 1949.
Naše malé návštěvníky přišly navštívit známé pohádkové postavičky - Ferda Mravenec, Maková panenka a Motýl
Emanuel. Vodník, maskot VodaFestu samozřejmě také nemohl chybět.
Děti měly možnost zhlédnout divadelní představení, zaskákat si na obrovském nafukovacím autě nebo si nechat
namalovat obličej a stát se tak na jeden den princeznou, motýlem, drakem či jiným stvořením ze světa pohádek.
VodaFest je známý nejen svým bohatým kulturním programem, ale také tím, že nabízí australským návštěvníkům
příležitost ochutnat autentickou českou a slovenskou kuchyni. V jídelníčku tradičně nechyběly langoše, kapustnica,
guláš, klobásy, bramboráky, bramboračka s houbami či tlačenka. Stánky nabízely jak slané pokrmy, tak něco sladkého na zub jako třeba chodské koláče, krásně zdobené perníky, laskonky, věnečky, štrúdly, bábovku, ale i známé
Tatranky, Horalky, banánky v čokoládě, piškoty a jiné dobroty.
Pivní znalci si přišli na své, neboť mohli srovnávat 18 druhů lahodného moku, z nichž 3 byly na čepu. Degustovalo
se i 6 vín z vinic slavného tasmánského vinaře Josefa Chromého a destiláty Rudolfa Jelínka. V tombole nechyběly
hodnotné ceny, jako jsou pobytové balíčky, hry, poukázky na služby a především hlavní cena - zpáteční letenka
do Prahy, kterou darovaly Air Serbia a Etihad Airways.
Poděkování patří všem českým a slovenským
organizacím, zájmovým skupinám, dárcům,
sponzorům, účinkujícím a více jak 160 dobrovolníkům, bez nichž by Festival takové velikosti
a kvality nebylo možno uspořádat.
Jako dvě kapky v multikulturní australské
společnosti se česká a slovenská komunita
v Melbourne sešla, aby oslavila to, co máme
společné i to, v čem jsme rozdílní. V klidu
a míru, s upřímným respektem a obdivem,
na základě lidského dobra a vzájemné spolupráce. V dnešním světě jdeme příkladem.
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NA PŘELOMU
Barbara Semenov

Když jsem čtrnáctého listopadu opouštěla Prahu, rozzářila
se malá Eiffelovka petřínské věže barvami francouzské trikolory. Podobné nasvícení mne čekalo i v druhém domově
na opačné straně zeměkoule, na melbournské spirále Arts
Centra. Barvy, světla a mezinárodní solidarita jsou sice
krásné, ale neznamenají, že svět není nemocný a že se
chce léčit.
Rakovina, která jím proniká, je zhoubná a zatím na ni není
lék. Prevence, jak bývá zvykem, nepředcházela, a i kdyby,
kdo ví, zda by bylo v lidských silách ubránit organismus
světa před nebezpečným impulsem vyslaným do jeho tkání.
Na letadle sleduji nový film „Dáma ve zlatém/Woman
in Gold“ - jedno z mnoha literárních, divadelních, filmových
děl, ve kterých tvůrci se zpětnou jasnozřivostí ukazují
nástup totalismů, ať už se jedná o fašismus nebo komunismus, o pogromy, holocaust, exody, rasismus. Býváme
diváckými svědky toho, jak lidé pokaždé tušili, že se blíží
něco strašného, tragického a - neodvratitelného. Dochází
dnes tedy i na moji generaci, která se narodila do poválečné
doby, a jediná válka, která ji kdy ohrožovala, měla pouhou
studenou mutaci?
V jejím a v českém „normalizačním“ údobí jsem se jako
mnoho Čechů a Slováků odvážila hledat lepší svět na druhé
straně Železné opony, svět, jenž skýtal uspokojivější politický a ekonomický model než ten, ve kterém jsem se narodila. Bylo to před pouhými pětatřiceti lety, a přesto byl tehdy
úplně jiný než dnes. V místě mého útočiště byl prezidentem
herec, co nezůstal jen kladnou fikcí amerických westernů,
konzervativním Angličanům vládla žena a v zemi sovětů se
záhy na to objevil nový muž s vysokým čelem, které barvila
rudá skvrna víc než symbolicky.
Hodnoty lepšího světa, do kterého jsme emigrovali, byly
v ten čas správně nastaveny. Laskavě i přísně. Víceméně
podobně jsme jako uprchlíci procházeli stejnými peripetiemi
integrace v nových domovech ve všech zvolených či přidělených zemích.

Konzulát České republiky:
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635
Vzpomínám na předlouhé fronty na imigračním
úřadě berlínské Potsdamer Straße, na nekonečné
čekání spolu s desítkami Poláků a stovkami Afričanů,
na skrovné palandy s nimi sdílené ubytovny ve francouzské čtvrti města, na vyčerpávající výslechy
francouzské, britské, americké a německé policie,
na polyografické a psychologické testy,… Nový život,
byť s těžkým začátkem, stál za to. Dost možná proto,
že jsem sama byla emigrantem, vím, že situace
s dnešními běženci je zcela jiná a není správná.
Správně to však nezačalo již mnohem dřív, tehdy,
kdy se snadno zranitelná demokracie Západního
světa dostala do prvních potyček s destruktivními
zákeřníky - chamtivostí, závistí, záludností, touhou
po moci, agresí,… ostatně jako vždy předtím. Jen
jsme je, ukolébáni zdáním příznivého vývoje dějin,
nestačili uhlídat. Nedělám si iluze o již ikonických
politických veličinách Reagana, Thatcherové a Gorbačova, ale je zřejmé, že v dnešní době není jediné
vůdčí politické osobnosti, která by dokázala sjednotit
a vést boj proti nově se profilujícímu zlu, před kterým
se ocitáme tolik bezradní a bezmocní. Možná jeden
státník, s čímž by nemusel každý souhlasit, a kterého
opět, tak jako všechny minulé, prověří až zkouška
času. Naše životy ale nejsou žádnou zkouškou, hraje
se premiéra a derniéra zároveň, na jejíž reprízu, přežijeme-li, se podíváme většinou až v historickém filmu.
Domnívám se, že podobně jako v případě šílených,
a dnes stěží pochopitelných, kdysi však přijatých běsů
jako byl Hitler či Lenin, si uvědomujeme pouze dílčí
problémy a nepřipouštíme si, že by mohlo dojít
k novému hromadnému vyvraždění.
S otázkou teroru se potýkáme už od 9/11. Opakovaně dochází k tragédiím, ve kterých zahyne x osob,
jsme šokováni, truchlíme, vyvěšujeme vlajky, vyhlašujeme solidaritu, pietu, bezpečnostní opatření. Časem
bolest, nejsme-li bezprostředními oběťmi, pomine.
Natočí se filmy, napíší romány. Teror se stává jakousi
pomíjivou byť hrůznou kriminalitou, máme zkrátka
smůlu, nacházíme-li se ve špatném čase na špatném
místě. Tento teror, nejenže stejně tak jako kriminalita
nezmizí, ale bude se stupňovat. Je jen otázkou času,
kdy bude bomb a hromadných vrahů/sebevrahů více,
kdy dojde na jejich plánované použití chemického
arzenálu; o tom, že mají za lubem použití nukleárních
a radioaktivních zbraní, jen co to bude v jejich možnostech, nemůže být pochyb.
Naivita, se kterou se někteří ptají, odkud se bere
taková nenávist, a tvrzení, že terorismus a islám nelze
ztotožňovat, je ubíjející a vychází pouze z neznalosti
nebo z nějakých jiných postranních zájmů a úmyslů.
Doba, byl-li kdy islám nevinný, je bohužel nenávratně
pryč. Jako se pod nacionalismus či třídní boj podepsala smrt nevinných, tak se stalo v případě islámu.
Terorismus je nástrojem islámu, Islámského státu,
Talibánu a Al Kaidy k ovládnutí ostatních. Svět
se přesvědčil o tom, jak je implementován. Přesto
islámský boj o světovou nadvládu svojí nečinností,

CZECH EVENTS portál spojuje
Čechy a Slováky ve světě –
http://www.czechevents.net

lhostejností, nerozhodností, neschopností, politikařením
a nevhodnou korektností sami podporujeme. Uvádí se, že
desítky tisíc lidí z celého světa se již připojily k bojovníkům
Islámského státu. Ti se pak vracejí zpátky do Evropy.
Ve Francii je jen evidováno 1500 těchto navrátilců.
Každý z nich je potencionálním masovým vrahem. O kolika
dalších se neví… Austrálie těmto islamistům vstup do země
nedovoluje.
Je všeobecně známo, že Austrálie se dokázala nejlépe
zhostit nejen složitého řešení multikulturalismu, ale také imigrace a především imigrantů nežádoucích - ilegálních.
Zároveň pokračuje ve vstřícné politice přijímání uprchlíků
a přistěhovalců legální cestou. Nejenže projevuje soucit
a péči o potřebné a strádající emigranty, ale pomáhá jim
se přirozenou cestou integrovat do společnosti Nového
světa. Vstup legitimních příchozích musí být však podmíněn
nekompromisním přijetím našich hodnot, tradic, zvyků a způsobu života. Místa, kde tomu tak není, by měla být podrobována novému drobnohledu úřadů a spoluobčanů. Opatrnosti
a bdělosti nemůže být ve světle narůstajících teroristických
útoků nikdy dost. Případy radikalizujících se potomků
přizpůsobivších se muslimských přistěhovalců se objevují
opakovaně a nejen v Austrálii.
V současném světě je údajně na pochodu 60 miliónů bezprizorných lidí, kteří jsou neoficiálními vyslanci ztroskotaných
států, nekonečných válek a neřešitelných konfliktů.
Čechoaustralanovi, který prošel procesy imigrace a integrace, zůstává rozum stát nad nezodpovědnou imigrační politikou Evropy, zejména Německa, která přivedla kontinent
do dnes již pravděpodobně nenapravitelného chaosu.
Trestuhodné rozhodování některých evropských politiků
v čele s Angelou Merkelovou nemá nic společného se solidaritou a soucítěním s nešťastníky, kteří skutečně utíkají
se svými rodinami před hrůzami války a jistou záhubou.
V ohromném exodu tohoto roku představují jistě podstatnou
část, ale nezanedbatelnou skupinou jsou rovněž ekonomičtí
běženci, cíleně mířící do vybraných zemí za vidinou dobrého
bydla. Dnešní svět, na rozdíl od dob minulých, už však
nemůže nabídnout pracovní příležitosti pro nekvalifikované
síly bez znalosti jazyka. Ekonomičtí emigranti budou vysávat sociální podporu a budou stále více a více nespokojeni,
jejich nespokojenost povede předvídatelným směrem –
k teroru zaštítěnému islámem, jímž budou čelit nové
nenávisti z řad evropských xenofobů.
V neposlední řadě ani tomu největšímu dobromilovi
nemohlo ujít ze zpravodajských záběrů, kdo ještě přicházel
s anonymním davem, bez jakékoliv kontroly osobních dokladů. To bylo strachu z různých invazí – Američané s radary,
Rusové přes Ukrajinu,… a hle, invaze skutečných nepřátel
se děla krásně a nenásilně přímo před zraky televizních
diváků, za potlesku politiků aniž by se ten který postavil
na aktivní obranu státu a lidu. Co vedlo k tomuto bezprecedentnímu nekontrolovanému otevření hranic? Vlastní
ekonomická vypočítavost, která se záhy obrátí v ekonomický
úpadek? Kdo ještě by mohl mít zájem na rozkladu Evropy?
Věřit tomu, že se jedná o poskytování azylu pronásledovaným a trpícím, ke kterému docházelo průběžně ve zcela jiné
formě již od konce druhé světové, může jen ten, kdo prospal
posledních sedmdesát let.
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Zhoubné buňky. Buňky napadají obranný systém
zevnitř a je téměř nemožné zastavit jejich růst.
V pátek třináctého začaly řádit v lůnu jedné
z nejobdivovanějších evropských kultur. Dva ze tří
osnovatelů smrtonosných teroristických útoků v Paříži
vstoupili na evropské území s vlnou letošních, mnohými
s otevřenou náručí vítaných migrantů, kteří překročili
neexistující hranice bez řádně prověřených průkazů
totožnosti, natož pak cestovních dokumentů.
Psala jsem o své nedávné návštěvě Budapeště,
kam jsem dorazila vlakem na nádraží Keleti. Měsíc poté jsem nevěřícně sledovala běžence na témže místě,
jejich chování nastiňovalo bez nutných komentářů problematičnost celé situace. Nemohla jsem než souhlasit
se zamítavým maďarským a potažmo českým, slovenským a polským postojem k těmto ilegálním vetřelcům tedy nikoli uprchlíkům, kteří na druhé straně naši pomoc
potřebují. Nikdo však neučinil, podobně jak to praktikuje Austrálie, toto životně důležité rozlišení, vyhodnocení
a řešení současné emigrantské krize.
Životně důležité pro nás, pro naši civilizaci. – „Já
už se toho nedožiju, ale vy pane redaktore, vy si ještě
zastřílíte“, nechal se v rozhlasovém rozhovoru slyšet
František Ringo Čech. Je to malování čerta na zeď?
Ale vždyť my ani střílet neumíme. Možná vystřelit
papírovou růži na pouti. Ale střílet do živého? To
umí někdo jiný! Někdo, kdo povýšil svůj zvrácený
plán nad cenu vlastního života.
Proč se ti Židé tak hrbili před jedním uřvaným
bláznem? Proč se ti našinci normalizovali? Proč dnes
rozsvítíme trikolóru a televizní obrazovku a budeme se
v komfortu našich pokojů u misky popcornu a sklenky
beaujolais dívat na „reality horror show“ – televizní
zprávy, zatímco ve jménu Alláha budou jiní připravovat
nový svět, kam se nehodíme? Možná i proto, že někde
mezitím vším jsme sami ztratili víru, ideály, odvahu,
soudnost, sebevědomí a svědomí, už dávno neupřednostňujeme vyšší princip nad osobní prospěch a pohodlí. Spravedlnost a zákon se nenosí, politici sledují jen
vlastní zájmy, hlasatelé filozofií nejdou příkladem,
pokrytecké fráze nahradily slova činu, média manipulují
naším míněním a osvěta usnula na internetu.
Přesto na přelomu roků doufám v lepší čas. Léčba
nemocného světa zůstává jako vždy v jeho historii zase
jen na nás a na naší vůli přimět politiky ke správnému
postoji a angažovanému řešení stávajících problémů
naší bezprostřední budoucnosti.
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Generální konzulát České republiky:
JUDr Milan Kantor
500 Collins Street, Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Usnesení senátorského klubu ODS z 3. listopadu 2015
• Senátorský klub ODS apeluje na pana premiéra Sobotku, aby neustupoval v otázce migrační krize Bruselu
a hájil především české zájmy a bezpečnost našich občanů. Prioritou je ochrana vnějších hranic a přísné odmítání
povinných kvót.
• Senátorský klub ODS nesouhlasí s názory a kritikou ministra Dienstbiera a ombudsmanky Šabatové, kteří
v úsilí o zdůvodnění svých vlastních funkcí kritizují zcela neprávem fungování uprchlických zařízení v naší zemi.
Na základě osobních zkušeností senátorů z návštěvy v zařízení v Bělé-Jezové klub konstatuje, že o cizince
je řádně postaráno a podmínky zcela odpovídají základním potřebám a právnímu řádu ČR. Dramatické vyprávění
paní ombudsmanky je zcela mimo realitu.
• Senátorský klub ODS neodmítá pomoc těm imigrantům, kteří se kvůli válečnému konfliktu ocitli ve vážném
ohrožení. Je třeba ale vždy rozlišovat pomoc ženám a dětem z ohnisek konfliktu, a ekonomickým imigrantům,
kteří se pouze svezli na migrační vlně. Tyto dvě skupiny je třeba při přijímání uprchlíků přísně oddělovat a dbát na to,
aby se dostalo pomoci těm, kteří ji opravdu potřebují. Solidarita a citlivý přístup k migrantům jsou zcela na místě.
Každá solidarita ale musí být vyvážená zodpovědností.

PŮJČOVNA AUT PRAHA
se nachází v samém centru Prahy s výbornou dostupností veškeré
městské hromadné dopravy. Naše otevírací doba je také velice
příznivá, každý den od 7 hodin do 21 hodin, včetně svátků a víkendů.
Nabídka
Náš vozový park se skládá z různých modelů vozů Škoda,
které uspokojí veškeré vaše požadavky, jedná se o vozy Škoda Yeti,
Škoda Octavia II kombi TDI 1,9 nebo 2,0, Škoda Rapid, Škoda Citigo,
Škoda Fabia II, Škoda Fabia II kombi.
Výhody autopůjčovny
Náš ceník je jednoduchý, k cenám se již nic nepřipočítává, zahrnují
DPH, což v cenících ostatních autopůjčoven není zvykem. Pokud
máte nějaké speciální přání, např. přistavení vozu, převzetí vozu
mimo pracovní dobu, flexibilní prodloužení doby pronájmu nebo úplně
jiné přání, rádi vám vyjdeme vstříc, naším cílem je spokojený zákazník
a uděláme pro to vše, co je v našich silách.

www.automoc.eu
Tel: +420 605 043 834, Email: moc@automoc.eu

Martin Nekola, Ph.D. je badatel, historik
a politolog z Prahy, který se již několik
let intenzivně zabývá československým
exilem po únoru 1948. Momentálně
se zaměřuje na Austrálii a Nový
Zéland a prosí čtenáře Čechoaustralana
o pomoc. Najdou-li se mezi vámi
pamětníci, kteří odešli do exilu
ve 40. a 50. letech, mají zájem podělit se
o svůj osobní příběh (odchod z Československa, život v uprchlickém táboře,
cesta přes oceán na druhý konec světa,
začátky v Austrálii / Novém Zélandu,
krajanská komunita a činnost spolků,
vztahy a kontakty s ostatními
exilovými skupinami z východní Evropy,
např. s Poláky, Maďary, Chorvaty,
Bulhary atd.), buďte tak laskavi
a kontaktujte Martina Nekolu
na marnekola@gmail.com. Bude moc
rád i za jakékoliv deníky, korespondenci,
fotografie týkající se exilu a krajanů.

LÉTO/ZIMA 2015-16

www.leadersmagazine.cz
VÁNOCE 2015
Peter Žaloudek

Letos v létě jsem v jihotyrolském Bolzanu navštívil
německy mluvící rodinu, přátele, které znám již mnoho
let. Mají zde vinici a vyrábějí vlastní biovíno. V sezóně
si na práci najímají i další pomocníky, a tři takoví pak
s námi u stolu i obědvali. Dva z nich byli Italové, třetí
muž, jemuž mohlo být kolem 30 let, pocházel z Bosny.
Mluvil výborně německy i italsky, takže mě zpočátku
ani nenapadlo, že je to cizinec. Když během oběda
přišla řeč na množství běženců, kteří každodenně
přicházejí v tisícihlavých davech do Evropy, prohlásil,
že těm cizincům dobře rozumí a spolucítí s nimi, protože i on a celá jeho rodina jsou uprchlíci. To mne velice
zaujalo a zdvořile jsem se ho zeptal, jestli by mi o tom
mohl povědět něco víc. Neodmítl.
Do Německa přišli s matkou a se třemi dalšími malými
sourozenci v době války na Balkáně v roce 1992.
Jeho otec ve válce padl. V Německu začaly děti chodit
do školy a naučily se perfektně německy, zatímco matka toho již nebyla schopná a navíc krátce po příchodu
onemocněla těžkou psychickou nemocí. Když děti
dospěly a začaly studovat na univerzitě nebo pracovat,
bylo jim z úřadu pro uprchlíky sděleno, že se musí vrátit
zpět do své vlasti, neboť válka tam již dávno skončila,
žádné nebezpečí jim nehrozí a Německo všechny
natrvalo přijímat nemůže. Rodinám, které se proti tomuto rozhodnutí německé vlády odvolaly, bylo sděleno,
že zůstat mohou jedině v případě, že se jim podaří najít
německou rodinu, která je bude ochotna tzv. adoptovat.
Okamžitě napsali inzerát do novin, představili se, prosili
o poskytnutí adopce, a opravdu, ozvala se jedna starší
Němka žijící v Jižním Tyrolsku. Tato paní je plně adoptovala a dala jim k dispozici svůj dům, kde dodneška
trvale žijí a opatrují jak ji, tak i svou vlastní matku, která
byla v důsledku nemoci zbavena svéprávnosti.
Na vyprávění tohoto mladého muže teď myslím, když
se na nás ze všech stran stále valí davy uprchlíků.
V jedné z mediálních informací o uprchlících čtu slova
vídeňského kardinála Schönborna, která napsal
ve svém pravidelném sloupku v deníku HEUTE právě
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v době, kdy v Římě probíhala synoda o rodině. Kromě
jiného píše: „Manželské páry, biskupové, experti
ze všech končin světa v Římě diskutují na téma rodiny.
Také já jsem účastníkem této synody a hodně se zde
učím. Co jsem až doposud věděl o tom, jak žijí rodiny
v Africe? Co vím o radikální proměně prastaré kultury
afrických kmenů v nová, megalomanská města, ve kterých dnes žije téměř polovina afrického obyvatelstva?
Co vím o tom, jak tamní lidé onu proměnu ve svých
vlastních manželstvích a rodinách zvládají? Na synodě
se hodně mluví o rodinách žijících v zónách válečných
konfliktů, rozesetých po celém světě. Útěk z těchto míst
je často jediným možným řešením, jak si zachránit život.
Rodiny tak jsou brutálně roztrženy. Za každou cenu
se však snaží držet pohromadě a navzájem si pomáhat,
což bývá mnohem efektivnější než snahy různých
státních organizací. Na synodě se mluví také o migraci
z důvodu hledání nové práce a možností výdělku:
statisíce žen odešlo z Ukrajiny i dalších zemí východní
Evropy či Asie za prací na Západ. (My takovým lidem
říkáme „ekonomičtí utečenci“ a nejraději bychom je
co nejdříve poslali zpátky domů. Jsou mezi nimi ženy
nejenom z Ukrajiny, ale také z Moldávie, Rumunska,
Albánie, Kosova, Bulharska. V Rakousku pracuje na 40
tisíc žen ze Slovenska v tzv. domácí ošetřovatelské
péči, pozn. autora textu). O jejich děti doma se starají
buď staří rodiče, pokud jsou a mají o to zájem, anebo
je vychovává ulice. O tom všem i o mnohém jiném se
mluví na synodě. Někdy se mi zdá, že poslouchat to
všechno je už nad moje síly, že jsou to příliš deprimující, smutné zprávy, jen samá bída a utrpení. Ptám se
sám sebe, jestli neselhala rodina jako taková, jestli se
už nestala jakýmsi přežitkem, něčím, co už nemá smysl.
Navzdory všemu však chci být optimistou a šiřitelem
dobrých zpráv. Ve všech statistikách stojí rodina vždy
na prvním místě. Rodina stále žije, i když je to mnohdy
za cenu velkých ran. Právě uprchlíci nám dosvědčují,
že v případě krizí nefunguje žádný sociální systém tak
dobře jako rodina. Rodina má budoucnost. Vždyť
rodinu vymyslel sám Bůh. Jeho syn Ježíš přišel na svět
v rodině Marie a Josefa. Je to jeho vlastní výmysl
pro nás.“ (Kardinál Schönborn, Heute, 16. 10. 2015)
Je pěkné a potřebné slavit svátky Vánoc. Svátky jsou
symboly. Nejenom v tom, že jsou to svátky rodiny,
ale v první řadě proto, že nám připomínají narozeniny
Ježíše Krista. Čteme-li pozorně Evangelium, dovídáme
se, že to malé robátko Ježíš se narodilo do nesmírně
chudé utečenecké rodiny. Je hezké slavit Vánoce
v teplém bytě, u voňavého vánočního stolu, s osvětleným vánočním stromkem, za zvuku koled v přeplněném
kostele na půlnoční mši. Symbol je cosi, co nám
připomíná něco velkého, co přetváří všední den
v den sváteční, radostný a inspirující. Kéž tomu tak
bude i při oslavě letošních Vánoc, kéž naše dveře,
dveře našeho srdce a naší mysli nezůstanou zavřené,
chladné a bezcitné vůči tolikému utrpení lidí, kteří jsou
všude kolem nás, kam jen oko dohlédne.
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ISLAMIZACE A MY

NEJMLADŠÍ LEGIONÁŘ

Dalibor Smetana

Dana Broumová

V souvislosti s posledními událostmi bychom si také měli
klást otázku, zda si takzvanou „islamizaci“, kterou dáváme
za vinu muslimským přistěhovalcům, nezpůsobujeme my
sami naší přehnanou politickou korektností a křečovitým
multikulturalismem.
Kdybychom my Evropané, Australané či Američani
přistěhovalcům jasně vyhranili pravidla pobytu:
1/ v našich zemích bude vaše povinnost dodržovat naše
zákony, chovat se tak, aby to bylo v souladu s našimi zvyky
a kulturou, a naučit se naši řeč.
2/ je proti našim zákonům, abyste si zde stavěli vaše
mešity a školy, protože se to neslučuje s naším kulturním
dědictvím.
3/ pro vaše děti bude povinná školní docházka v našich
školách a povinné studium předmětů v našich osnovách.
To jsou základní podmínky pro vaše přijetí. Jestli je vám
to proti mysli, přijmout vás bohužel nemůžeme a musíte si
zvolit jinou zemi. Jestli souhlasíte a rozhodnete se zůstat,
ale později porušíte tyto podmínky, budete deportováni
do země vašeho původu.
Přijetí těchto podmínek by umožnilo daleko lepší integraci
těchto lidí do společnosti a také značně snížilo problémy
s dlouhodobou a téměř plnou nezaměstnaností těchto
přistěhovalců, kterou taky podporujeme sami příliš štědrými
a automatickými sociálními dávkami.
Povinné pracovní programy pro všechny nezaměstnané nejen nově příchozí - by velice pomohly nejen snížit nezaměstnanost, ale hlavně by umožnily těmto lidem se začlenit
do kolektivu a vytvořit si okruh známých a přátel. Ale to by
vyžadovalo zájem a organizaci od vedení našich zemí.
Mimochodem, tato úvaha není pouhá bujná fantazie, takto
to přesně pracuje v praxi mezi přistěhovalci, kteří se snaží
úspěšně se zavést ve svých nových domovských zemích.
Například na našich autobusových linkách, kde sám pracuji,
je jistě tři čtvrtě řidičů NEaustralanů. Mám kolegy z Indie,
Evropy, Polynésie, Afganistanu, Iráku, Egypta, Afriky, Asie,
včetně muslimů. Všichni jsme kolegové, známí a mnozí
přátelé, protože spolu pracujeme. Se studenty škol všech
stupňů, kteří tvoří většinu našich pasažérů, je to stejné.
Děcka všech barev a původů spolu chodí do školy a je jim
jedno, odkud kdo je. Právě v naší oblasti nejvzdálenějších
vnějších, tedy nejlacinějších předměstí Melbourne máme
velmi početnou populaci přistěhovalců z Arábie i Afriky,
včetně muslimů. A osobně jsem tu nezažil ani jsem nikdy
neslyšel o žádných problémech.
Z vlastní zkušenosti můžu naopak říct, že tito lidé
a obzvláště studenti jsou podstatně slušnější než zbytek
populace. Všichni vedeme víceméně podobný normální
život se stejnými pravidly. To je myslím cesta k soužití
a eventuálně k sžití se nás všech. Ovšem tento recept
je třeba podporovat, uplatňovat a je-li to nutné i vyžadovat
ode všech.
A trochu víc zdravého rozumu a míň nucené politické
korektnosti či hysterie na druhé stravě v médiích by situaci
také určitě prospělo.

Přemysl Hampl, narozen 14. 12. 1898 ve Varšavě,
domovská obec Jilemnice
- Do legií vstoupil jako devatenáctiletý 10. 6. 1918
spolu s bratry Josefem a Mečislavem v místě Samara
(na fotografii níže uprostřed). Byl vojínem 9. střeleckého pluku. Konec v legiích 2. 8. 1920
Článek o legionářích
v posledním čísle časopisu
Čechoaustralan ve mně
probudil vzpomínky na mého otce a zájem dozvědět se
více o strastiplné cestě
československých legionářů
kolem světa.

Slovenský program v Rádiu SBS sa vysielá po novom:už len digitalně a na internetě na stanici SBS 3
- www.sbs.com.au/slovak
Vysielanie je každý piatok o 15.00
Pochopila jsem širší význam Československých legií,
které výrazně přispěly během jednání s mocnostmi
k podpisu Dohody o samostatném Československu,
což bylo za doby minulého režimu potlačováno
a utajováno.
Pokud bych měla napsat něco o mém otci Přemyslu
Hamplovi a jeho působení v Československých legiích,
měla bych začít jeho motivací a rodinným zázemím.
Můj otec se narodil 14. 12. 1898 jako nejmladší
z 11 dětí v rodině Jana Hampla a Alžbiety, z polského
šlechtického rodu Gasiorowskich. Jeho otec, můj dědeček Jan Hampl, který pocházel z Jilemnice, byl velký
vlastenec a bojovník za svobodu a nezávislost Československa, aktivně působil v zahraničním odboji
a významně se podílel na přípravách vzniku První
republiky. V době před 1. světovou válkou působil
ve Varšavě, která patřila v té době k Rusku, kde byl
spoluzakladatelem spolku Čs. Beseda.

LÉTO/ZIMA 2015-16

9

Rodina Jana Hampla - Premysl stojí druhý zprava

Byl členem Rady Čechů na Rusi (později
Svaz československých spolků na Rusi),
vrcholného orgánu českého odboje
v Rusku. Účastnil se jako místopředseda
Sjezdu čs. spolků v Moskvě 7. -11.
března 1915. Memorandum tohoto
sjezdu vyhlásilo boj Rakousko-Uhersku
a požadovalo vznik Českého království.
Výchova ve vlastenecké rodině
formovala mého otce a vyústila v odhodlání aktivně se zapojit do bojů v Československých legiích, do kterých dobrovolně vstoupil jako devatenáctiletý spolu
se svými dvěma staršími bratry Josefem
a Mečislavem. V letech 1918 až 1920
putovali s československými legionáři
od města Samara přes střední Rusko
a Sibiř po Transsibiřské magistrále
na východ do Vladivostoku, překonávajíce při katastrofickém stavu železniční
Jan Hampl sedí první zprava
dopravy za krutých mrazů nesmírné
překážky. Na celé trati dlouhé přes 7500
km museli čelit krvavým bojům, byli
zrádně přepadeni na několika stanicích sibiřské dráhy, donuceni k zoufalé sebeobraně a statečně si sami proklestili
svobodnou dráhu až do Vladivostoku. Lodě z Vladivostoku pluly různými cestami, můj otec se plavil přes Tichý oceán
na západní pobřeží Severní Ameriky, pak cestoval vlakem přes USA a Kanadu a poté znovu lodí do Evropy.
Když mi otec vyprávěl o cestě kolem světa, připadalo mi to velmi neskutečné. Byla jsem malá holka, přesto jsem
cítila, že v padesátých letech byl všude strach, nesmělo se téměř nikam jezdit a bylo nebezpečné spoustu věcí
říkat – natož, že byl otec v legiích, že měl po matce aristokratický původ, že vystudoval Vysokou školu Wawelberga
ve Varšavě. Když hledal po 2. světové válce v Praze práci, to že byl inženýr, raději neuváděl. Byl skvělý řidič a našel
si tak práci jako instruktor jízdy v Autoškole Svazarmu, což se mu na konci stalo osudným. Při cvičné jízdě se žačkou
do nich narazilo z vedlejší ulice nákladní auto, jehož řidič jim nedal přednost. Můj otec zabránil horší srážce, takže
žačka nebyla zraněna a on také neměl na první pohled zranění. Ovšem bohužel tato nehoda zapříčinila vnitřní zranění mozku a na jeho následky zemřel osudově na svůj svátek 16. 5. 1967. Paradoxně i jeho pohřeb vyvolal otázku,
jestli je vhodné mít čestnou stráž legionářů u jeho rakve, tuto čestnou úlohu chtěli také splnit branci – žáci mého otce.
Byl rok 1967, docházelo k uvolnění politické situace před Pražským jarem 1968, takže se podařilo, že čestná stráž
legionářů nakonec tvořila spolu s branci zástup u rakve v Strašnickém krematoriu.
Můj otec byl velmi statečný i za 2. světové války, kdy se zapojil do bojů proti fašistickému Německu v Polsku,
účastnil se Varšavského povstání a byl vězněn v koncentračním táboře. Veškeré útrapy, ztráta majetku, nic ho
nedokázalo zlomit, byl velmi společenský, veselý, krásně zpíval, a vždy byl plný optimismu. Byl charismatický, velmi
inteligentní, pracovitý, technicky vzdělaný – doma vynalézal spousty zlepšováků, a především byl velký vlastenec,
byl hrdý na to, že je Čech.
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Muzeum českého a slovenského exilu 20.stol., Štefánikova 22,
Brno 602 00, Email: muzeumexil@muzeumexil.cz

EMAIL DO ASTRÁLU
Alena Klímová – Brejchová
Pro koho: muj.tata@volny.zas (vesmírné legie)
Od koho: smrt.lasky@neznam (svět)
Milý táto!
Je okouzlující a velmi barevný podzim patnáctého
roku třetího tisíciletí. Skoro šedesát let zapadlo kamsi
za obzor času od chvíle, kdy jsem tě naposledy objala,
kdy jsem naposledy kreslila tvou tvář. Víš, velmi mne
mrzí, že jsem se dlouhou dobu nezajímala o tvůj život,
i o tu jeho skvělou etapu, kdy jsi bojoval v řadách československých legionářů na Transsibiřské magistrále.
Vlastně tak málo jsi o sobě hovořil, psala se padesátá
léta minulého století, totalita byla už v plné síle a já se
nedokázala ptát. Byla jsem velké dítě, když jsi odešel
bez možnosti návratu. Možná s poslední myšlenkou
na všechna ta nebezpečí, která mne čekají. Věděl
jsi, že jsi poslední boj prohrál a mne neochránil před
rudou lájí. Stalo se to, co se stát muselo, a já ve strázních zrála.
Až teď, skoro na sklonku svého bytí, skládám
třpytné střípky informací, získávané od obdivuhodných českých lidí, ale i ze vzdálené země, z Austrálie.
Není tomu dávno, co jsem se začetla do článku
v krajanském časopise, v Čechoaustralanu. Byl o vás
– hrdinech, bojujících v československých legiích
na Ruské frontě. A teprve včera jsem získala přesné
informace o tobě, o „bratru Jaroslavu Brejchovi“,
vedeném pod evidenčním číslem 3282, v archivech
Československé obce legionářské. Otevřela jsem si
omšelé desky s doklady o tvé životní cestě, ale i album
s pohlednicemi a fotografiemi z té velké sibiřské anabáze. Z tvého cestování přes Vladivostok a Singapur
do vlasti. Jak jste zde, doma byli tehdy vítáni oslavováni! Až do doby toho velkého rudého maléru, té totalitní
čtyřicetileté temnoty… tvůj úspěšný život byl pak

rozmetán na padrť, a ty ses obával mluvit o něm
i přede mnou. Nerozumnou malou holkou, jedináčkem,
jedinou nadějí rodu, dokonale neobdařeného potomky.
Dotýkám se opatrně teninkého pomuchlaného papíru
– průklepáku, na němž je tvou rukou velmi stručně
zachycen život Jaroslava Brejchy, život tvůj, pro potřeby komunistických dravců. Poslední čtvrtina papíru je
dokonale zničena a nečitelná. Podlepuji „tvůj život“
pevným, bělostně čistým papírem a čtu, že ses narodil
roku 1897 v Královicích u Plzně jako syn bednáře,
že jsi studoval vždy s vyznamenáním a ve svých osmnácti létech, hned po maturitě, nastoupil vojenskou
válečnou službu. Tvůj ročník byl „odvodem povinný“.
Psal se rok 1915 a právě teď od něj uběhlo dlouhých
sto let. Čtu dál a náhle chápu, jaké významné dění,
na té sibiřské etapě legionářského bojování, jsi hodlal
utajit před vládou mocných Rudých. Celé dva roky
1918-1920 jako kdyby z tvého životopisu vypadly, jako
kdyby se staly jakýmsi prázdným časem - vakuem.
Ano, chránil jsi svou rodinu… jednu malou holku a...
neuchránil!

ČESKÝ DIALOG
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Nastala drastická kyretáž vzpomínek a destrukce
významné části života muže statečného, vlast hluboce
milujícího, za ni pod československými barvami a zástavami hrdě a oddaně bojujícího! Destruujícími operatéry byli
komunističtí vládci. Píšeš na tom potrhaném papírku doslova toto: „V roce 1916 jsem upadl za brusilovské ofenzivy
na ruské frontě u Lucku do ruského zajetí (4. 7. 1916
– Kolky) a dostal jsem se do zajateckého tábora, nejdříve
v Paratském závodě u Kazaně, pak do Berezovky na Sibiři.
V roce 1917 jsem odtud odešel na lesní práce do Bolšoj
Rječky u Bajkalského jezera, kde jsem svážel dříví z tajgy
pro město Irkutsk. V roce 1918, v srpnu jsem vstoupil
do československé armády na Sibiři (7. 8. 1918 – Dobrá
Perka Irkutsk, pak práce ve štábu čsl. vojsk) a s ní jsem
byl v roce 1920 evakuován lodí přes Vladivostok a Ceylon
do vlasti. Po návratu jsem prodělal jednoroční abiturientský
kurs legionářů pro obchod s Ruskem při obchodní akademii
v Praze…“.
Pak následuje výčet tvých skvělých zaměstnání, povětšinou na českých konzulátech. Mluvil jsi přece několika
jazyky. Dortmund, Kolín nad Rýnem, Vídeň. Ani slůvko
není na tom tvém teninkém papírku Curricula vitae o dvouletém putování Sibiří, o hrdinném bojování s bolševiky,
ani zmínka o tvém téměř smrtelném onemocnění skvrnitým
tyfem. Dumám o tom, jak jste, jako velmi mladí muži, dokázali tohle vše přežít a má fantazie pracuje naplno. Vidím
těplušky, zavalené sněžnou záplavou, čtyřicetistupňový
mráz a vojáky nemocné skvrnitým tyfem s jeho odpornými
projevy. Kolem vlaku se ozývá ostrá střelba, ale nablízku
jsou i bratři legionáři, také dobří a znalí lékaři a obětaví
ošetřovatelé. Máma s tátou jsou tak daleko, v milovaném
městě Praze a nic o svém nemocném chlapci nevědí.
Bože, jak strašné chvíle jste zažívali! Vy, nemocní a umírající… mladí nadějní muži! Možná jste psali dopisy domů
a já věřím, že listy do rukou vašich milovaných došly. Ale
pryskyřicí vonící tajga i přečisté panenské jezero Bajkal
musely být okouzlujícím a nezapomenutelným zážitkem.
Proč jsi mi nikdy o tom všem nevyprávěl? Snad proto, že
jsem byla jenom holka? Že jsem nemohla být tvým synem,
hodným převzít tvé vzpomínky, zážitky a mužné zkušenosti?
Když nastala druhá světová válka, musel ses vrátit
z vídeňského konzulátu domů, do Prahy. Pak jsem se ti
v jednačtyřicátém narodila já a o pár let později nastal ten
komunistický malér. A tys byl přinucen odejít z vysokých
postů ministerstev, navléci si montérky a jít pracovat jako
prostý dělník do vysočanské fabriky. Zvládal jsi i tento boj.
V padesátých létech jsi však už nedokázal všechna ta příkoří, stres a velké změny vydýchat. Onemocněly ti plíce
a otráven celkovou sepsí na duchu i na těle jsi svůj velký
boj prohrál. Ale ani ta stará Kmotra zubatá tě nedostala
na lopatky. Do poslední chvíle jsi bojoval! Zemřel jsi
v pražské nemocnici, vsedě… za stolem. Bylo mi šestnáct,
právě jsem se poprvé bláhově zamilovávala, tančila motýlí
tance v prvých tanečních a tvůj odchod mou duši nadlouho
oblékl do černého. Ještě dnes mne děsí temný chochol
kouře, vlající nad pražským krematoriem. Za týden po tvé
smrti jsem si začala psát své „Hovory k sobě“, které spolu
se svými básněmi a povídkami píši dodnes.
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Opatrně zavírám omšelé desky, v nichž je uložen
tvůj zajímavý život a ještě chvíli okouzleně hledím
na tvé jmenovací dekrety s krásnými podpisy ministrů Dr. Eduarda Beneše a Jana Masaryka. Tyto
podpisy jsou plné jedinečné energie a já věřím,
že nic, co bylo vykonáno z lásky, soucitu i vědomé
povinnosti k milované vlasti, se neztratí… Nikdy
neztratí. Nezanikne. Ani vaše životy, životy československých legionářů, nebudou zapomenuty. Přišli
už noví mladí a zajímaví lidé. Pátrají v archivech
i ve vzpomínkách nás, nečetných už pamětníků.
A seriozně se snaží přiblížit i vaši dobu všem, kteří
touží naslouchat. Poslyš, Legiovlak je opět na kolejích a jede!
Chci ti říci, že věřím, že se lidské nezanikající
vědomí znovu navrací a možná jste to znovu vy,
kteří „Vlak“ řídí a obnovují. Jste to stále vy, jen
v nových tělech časem putující… Ach, táto! Už vím,
a s radostí a hrdostí vnímám, jak byly životy vás,
československých legionářů, velké, a v obdivu se
skláním,
tvá dcera Alena

Levné letenky do a z Evropy
s Emirates, Korean, Etihad, Czech Airlines
a s mnoha dalšími
Túry – Česká republika a Střední Evropa
Plavby po evropských řekách
Levné túry z Prahy do zahraničí
Volejte 1300 794 543
e-mail - info@checkusouttravel.com.au
www.checkusouttravel.com.au
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Carský podvod
- z vyprávění mé matky
Frank Nykl
Náš rod Nyklů pochází z obce Levousy u Libochovic.
Můj praděd Jan (v každé rodině tehdy musel mít prvorozený syn jméno Jan) Nickel byl přejmenován roku
1840 levouským farářem, dobrým Čechem, na Nykla
s ypsilonem. Praděd měl u obce kousek políčka, dva
krámy, ševcovský verpánek a spoustu dětí. Poněvadž
se jim zdálo, že mají málo polí a dostalo se k nim prohlášení ruského cara, že dá každému tolik země, kolik
dokáže obdělat, rozhodli se, že pojedou na Ukrajinu,
jako spousta Čechů před nimi. Tři jejich synové už byli
na vojně na sedm roků a tak vzali s sebou další tři
dospívající děti a nejmladšího, 1 ½ roku starého mého
pozdějšího dědu, to bylo v roce 1887. Zapřáhli do vozu
dvě kravky, naložili, co se dalo, a jeli do neznámého
Ruska. V té době, přibližně od roku 1870 žilo v ukrajinské Haliči, ve Lvově a okolí už přes 1000 Čechů.
Musela to být strastiplná a dlouhá cesta, ale všichni to
přežili ve zdraví. Horší bylo, když se dostali na místo,
kde byly jen lány divokých křovisek, břízy, kus neobdělané půdy a bažinatý porost. To znamenalo mnoho
práce všechno odvodnit, vysekávat křoví a vykácet
stromy. Široko daleko kolem nebylo žádné obydlí. Nejblíže (několik kilometrů) to měli k pozemkům místního
velkostatkáře. Když měli první rok špatnou úrodu,
museli jít prosit statkáře o osev. Za to tam však museli
nechat nejstarší dítě sloužit. Za pár let tam sloužily
všechny děti a nejmenší pásl dobytek. Později po
létech mi můj děda vyprávěl, co zkusil. Byli celkem tři
pasáčci a pásli velké stádo krav a býků. Na noc rozdělali velký oheň, ale to nevadilo vlkům, ti se stejně připlížili a odnesli nejlepší jalovici. Za to pak byli všichni
statkářem zbiti až do bezvědomí.
Krajem se také toulaly tlupy loupeživých kozáků,
které kradly a přepadávaly usedlosti, hlavně ty české.
O těch kozáci věděli, že tam vždycky něco najdou, buď
plné sýpky, nebo stáda prasat i jalovic. V těch ruských
nebylo nic, protože mužici byli věčně opilí a neschopní
pracovat. Praděd také vyprávěl o tom, jak byli
mužici náchylní ke krádežím a protože měl na nohou
velké nehty u palců, udělal si do jednoho dírku,
kterou protáhl řemínek a ten navázal na rukojeť nože
za pasem. Kdyby mu ho někdo ve spaní chtěl ukrást,
tak by to ucítil a mohl se bránit. Nůž a sekera byly
velice žádané a mužici je kradli, aby měli na vodku.
Byli tam asi tak pět let, když jejich otec začal postonávat a chtěl nazpět domů. Tak se sebrali, zapřáhli
poslední nemocnou kravku a vraceli se zpátky domů.
Ve Lvově jim otec zemřel. Pohřbili jej na hřbitově
do společného hrobu a pokračovali pěšky. Zbyla už
jen matka s nejmladším - mým budoucím dědem. Jak
to dopadlo s ostatními jeho sourozenci, už se nikdy
nedozvěděl. Asi tam zůstali anebo zemřeli hlady.

NEZAPOMEŇTE – JAKÉ TO BYLO
PŘED ROKEM 1989 - http://nezapomente.cz
Nikdy potom se už nesešli. Jan se pak vrátil do Libochovic, kde se vyučil ševcem. Po vyučení se oženil
v Libochovicích s Františkou Panešovou, která byla
jednou z dcer zdejšího šlechtického hraběcího rodu.
Moje prababička Františka Nyklová - rozená Paneschová (Panešová), byla totiž vnučkou Barbary Panešové rozené hraběnky Barbary von Czernin (Černínové)
z Roudnice. První syn Libochovické rodiny Nyklů byl
Karel, pak František a další syn, který se jim v roce
1886 narodil, byl můj otec Antonín.
Zde končí další část pamětí mého dědy, podle
vyprávění mé matky Antonie Nyklové. Tehdy v polovině
19. století byla v Čechách veliká bída a tak tisíce lidí
emigrovalo jak do Ruska, tak do Ameriky. Škoda, že mí
předci nešli směrem přes Hamburk a přes moře. Rusko
se ale mnohým zdálo být blíž a také díky našim národním buditelům, kteří byli z bratrů Slovanů nadšeni, se
jich tam vydalo víc. Jaké muselo být jejich rozčarování,
když uviděli jen divočinu a bažinatá pole. Žádné cesty
a vesnice, ze kterých se dalo přejít pěšky do další, tam
nebyly. Ani s tamními lidmi to nebylo lepší, Češi byli pro
ně buržousti, které rádi přepadali a okrádali. Nikdo
Čechům neřekl, že Rusové mají blíž k mongolskému
despotismu než k osvícené Evropě. Národní buditelé,
jako byli Palacký, Riegr a hlavně Ján Kollár, byli jen
naivní snílci, a ti emigranti v Rusku na to tvrdě doplatili.
Dodnes však mají na Ukrajině české vesnice s českými
školami a většinou se hrdě hlásí k tomu, že jsou Češi.
Velká část jich žije v dřívější ukrajinské Volyňské gubernii. Při posledním sčítání lidu v roce 1989 se jen tam
hlásilo k české národnosti na 10 000 občanů. To nemluvím o dalších tisících v guberniích na Krymu, Chersonu,
Kyjevě, Podolí, Haliči a Černobylu. Na Volyni jsou
dodnes větší česká města jako je Rovno, Dubno
a Luck. A českých vesnic je tam opravdu mnoho.
Nejvíc známé jsou u Kyjeva, Malinovka a Zubovščina.

České město Luck v době příchodu prvních Čechů
a Moravanů na Ukrajinu

Felicem diem Nativitatis
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MRTVÝ JAZYK?
Miloš Ondrášek
V době, kdy jsem navštěvoval osmitřídní reálné gymnasium v Brně, jsme měli povinnou latinu od tercie
do oktávy, tedy pět let od třetí do osmé třídy. Latina
byl jeden z mých maturitních předmětů. Latinářka tehdy pevně zastávala místo v mém pořadí autorit, hned
za mojí matkou. Jak to dnes běží s vyučováním latiny
na středních školách v republice nevím, žiji v Austrálii,
do střední školy zde chodily moje děti a vnučka – bez
latiny. Myslím si, že o mnoho přišly.
Každý večer sedím před obrazovkou, půl hodiny
před zprávami sleduji soutěž jednoho melbournského
televizního kanálu. Nebudu vypisovat podrobnosti, jen
to, že denně je možné vyhrát až milion australských
dolarů, něco přes 17 milionů Kč. Soutěž běží několik
let, prozatím se k této výhře nikdo neprobojoval, bylo
kolem dvaceti výherců, kteří dostali na místě 250 tisíc
dolarů, většinou se účastníci radují s mnohem menšími cenami, pokud vůbec. Ale za zodpovězení několika
otázek, někdy i jedné dostat deset tisíc, to bych si přál
i já. Moderátor uvede ke každé otázce z nejrůznějších
oborů (starověká, středověká i moderní historie, geografie, společnost, literatura, kinematografie, hudba
apod.) čtyři možné odpovědi a soutěžící musí určit tu
správnou. Včera večer 250 tisíc vyhrála mladá žena,
odpověděla správně na posledních 7 otázek
z patnácti. Přiznala se, že odpovědi vybrala naslepo,
v Brně jsme říkali „na blind“, - vůbec nevěděla, o co
jde. V rozhodující otázce šlo o určení správné odpovědi mezi čtyřmi anglickými přídavnými jmény, které
byly bůhví před kolika staletími převzaty z latinského
výrazu. Pro mne byla otázka snadná, pět roků jsem
se učil latinsky.
Těchto pět roků nebylo marných. Nemám na mysli
hádankovou soutěž. Právnická literatura se hemží
latinskými výrazy. Nauka o tvaru a stavbě organismu,
lékařská i veterinární anatomie převzaly latinské názvosloví. Tak podobně astronomie. Středověké nápisy
na hrobkách nebo na zvonech jsou latinské a to již ani
nemluvím o dějepisných textech. Evropské písemnictví, ale také zdravověda, kuchařství a mnoho dalšího
je postaveno na latině. Od latinského lex, zákon,
vznikly všeobecně srozumitelné výrazy legitimní, legitimace (¨legitimizujte se¨), legální i nelegální a možná
ještě více slov, která jsou uvedena v slovnících jazyka
českého.
V mé době každý český středoškolák uměl recitovat
alespoň začátek Ovidiových Metamorfóz nebo Ars
amatoria, Umění milovati, z prvního století před naším
letopočtem. Jistě znáte Caesarovo úsloví Veni, vidi,
vici (přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem) nebo Ciceronův politický spis De re publica. Mrtvý jazyk? Vždyť
latina je stále s námi! I když latinský jazyk římskokatolických mší byl v roce 1965 nahrazen tak, aby byl
srozumitelnější. Češtinou, angličtinou a dalšími dvěma

sty nebo kolika jazyky. Stal se můj v Brně vydaný univerzitní diplom neplatný, protože je latinský? Není to vlastně
výhoda? Nebo to tak není a obstarání úředního překladu
z latiny do angličtiny v Austrálii je obtížnější než například
překlad z češtiny?
Anamnéza latinského jazyka? Na střední škole, kterou
v Melbourne navštěvovala moje vnučka, vyučování latiny
nebylo, z cizích jazyků si tam studenti mohou vybrat mezi
němčinou, franštinou, italštinou, mandarínskou čínštinou,
japonštinou a jazyky Thajska a Indonésie. Je pravda,
na českých gymnáziích se latině neučilo a snad neučí
jako komunikativnímu jazyku, moje zkušenost říká,
že šlo či jde o základy mnoha jazyků, kulturního dědictví
a východisko k různým vědeckým oborům. A také jako
pomůcka k televizní výhře jednoho milionu dolarů. Ani to
však neodolá odklonu od minulých s latinou sympatizujících století. Je to následek ideologií, které Judeokřesťanskou kulturu a klasické vzdělání ignorovaly.
Latina byla dorozumívací jazyk vzdělanců středověké
Evropy, arabština tento úkol zastávala v zemích islámu.
Jak je to v moderním světě? Císařové i generalissimové
se pokoušeli svůj jazyk prosadit jako světový. Nepovedlo
se, dobře míněné umělé jazyky se prozatím také neprosadily. V současné době se na toto pole dere angličtina,
na jak dlouho? Její lingvistická agresivita nebo podle mého názoru spíše vyjadřovací lenost místního obyvatelstva
má silnou projekci i v češtině. Pokouším se sledovat,
i když na dálku češtinu, jak ji deformují sdělovací prostředky České republiky. I pro ty, kteří žijí mimo vlast,
krajanské časopisy přejímají tato znetvoření. Možná se
mýlím a přijímání cizích slov se nazývá zákonným vývojem. Pro mne je i 48 let po rozloučení s domovem angličtina druhým jazykem, čeština prvním. K mé lítosti i se
všemi soudobými znetvořeninami. Zapsal jsem si desítky
zmrzačených slov, o kterých se praví, že představují
nevyhnutelný vývoj českého jazyka. Dnes jsem narazil
na informaci, že ¨geocashing se vyznamenal kaší¨. Nejprve jsem si myslel, jde o počeštění anglického výrazu
cash, peněžní hotovost. Hrálo to ale falešnou notou,
jde o odvozeninu výrazu "cashe". Slovník mi napovídá,
že jde o skrytou schránku. Pochopil jsem, že jde o zmodernizovanou honbu za pokladem, která se pěstovala
na skautských táborech. Rozdíl je v tom, že jsme kdysi
pátrali po pokladu s mapou v ruce a po všelijakých značkách umístěných na trase skautským vedoucím. Dnes
se hledá přes družici v soustavě globálního polohovacího
systému, pomocí lokátoru umožňuje nález hledané
„kešky“, toto slovo přebírám s nechutí z mediálních zpráv
proudících z České republiky. Nikoliv z ufa, létajícího
talíře, u kterého nelze zjistit totožnost. Jiné pražské
noviny mne znechutily znetvořeninou „coming-outy
homosexuálů“.
Někdy mám obavu, že naše mateřština doma zmizí
úplně. Nikoliv mimo republiku, o to se nákladně stará
Senát a Ministerstvo zahraničích věcí. Uvažuji, zda
těmto úřadům podporujícím naši mateřštinu je lhostejné,
že nedávno vytvořený vnitrostátní potravinový řetězec,
který vznikl v Brně, hrdě nese název MY FOOD. My foot!
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ČESKÉ LOUTKY
NA MELBOURNSKÉ ŠUMAVĚ
Zuzana Vasitch
Česká škola Perth ve spolupráci s Českou školou
Melbourne zorganizovala turné klasického loutkového
divadla z České republiky. Tuto mimořádnou příležitost
využily i ostatní české školy a komunity v Austrálii
a na Novém Zélandu a během září, října a listopadu
Kašpárek a jeho loutkoví přátelé z divadla Jaroměř
postupně sehráli 23 představení v Perthu, Adelaide, Melbourne, Canbeře, Sydney, novozélandském Aucklandu,
Tauranze a Wellingtonu.
Po velkém těšení a plánování jsme se konečně dočkali!
PEŤačky dorazily do Melbourne i s jejich „rodiči“, Romanem a Libuškou Bauerovými, loutkoherci z divadla BOĎI
Jaroměř. Svoji šňůru workshopů a vystoupení zahájili
v Perthu, o dva týdny později se vše opakovalo
v Melbourne na zdejší Šumavě, která je pro pohádku
jako stvořená.
Roman a Libuška nás zavedli do světa pohádky - dětem
i dospělým sehráli hned tři různá představení: Kašpárek
a princezna, O Zubejdě Solimánské a známý kousek
o Faustovi. Od samého začátku bylo vidět, že jejich
poslání je pro ně velkým koníčkem a zároveň láskou.
Na cestu do Austrálie vyrobili speciálně sadu loutek bez
jediného kousku dřeva, aby nebyly potíže s karanténou
loutek, a v každé destinaci vyrobili nové divadlo z kartonů
a krabic od banánů a z toho “co dům dal“. Kartony přikryly natištěné textilie, přesné kopie jejich domácí scény,
které si loutkáři převáželi v kufru spolu s 15 loutkami.

Romanova a Libuščina improvizace, tvořivost, a zručnost
zlatých českých ručiček a hlavně pak ochota a schopnost
celý program přizpůsobit různým požadavkům českých
komunit, byla naprosto neocenitelná. Ve své třetí destinaci, Melbourne, Roman už znal Bunnings (ekvivalent
obchodu Hornbach v Česku) lépe než mnohý místní kutil.
Přestože by se po Austrálii jistě rádi podívali více, byla to
jejich první velká cesta do zahraničí, postavení divadla
a příprava na workshopy měla všude přednost. Nic pro ně
nebylo překážkou natož problémem, přestože anglicky
se téměř nedomluvili, se vším si lehce poradili. Vzdálenosti a počty přesunů v Austrálii a na Novém Zélandu byly
velké, přesto vždy přijeli nebo spíše přiletěli obrněni trpělivostí, výbornou náladou a s novým elánem, tak aby mohli
rozdávat tu svou radost.
A rozdávali. Za svou cestu uspořádali 6 workshopů,
ze kterých vzešlo celkem 150 loutek PEŤaček. Celkem
23 představení (z toho čtyři v Melbourne) vidělo asi 700
diváků z řad českých a slovenských krajanů a rovněž tak
je ocenili Australané a Novozélanďané, kteří česky nerozumí. Kouzlo loutek, jejich pohyby, hlasy a scény dokázaly oslovit každého. Děti s nepředstíraným zájmem i úžasem sledovaly, jak se v pohádce Kašpárek a princezna
nakonec nesmělý rytíř Prťka oženil s krásnou princeznou.
Radily mu a pomohly mu ji i najít a obelstít čaroděje. Děti
dokázaly naprosto spontánně reagovat a odpovídat
Kašpárkovi česky, to ohromilo nejen rodiče, ale i samotné
loutkáře. Zubejdu, princeznu Solimánskou zase zachránil
nám známý, slavný český Dr Voštěp a chleba s tvarohem.
Fausta, kterého jsme propagovali spíše pro starší děti
a dospělé, zahrál Roman sólo a sklidil zasloužený úspěch
i u těch nejmenších diváků. Roman s Libuškou sehráli
představení s humorem, za doprovodu kytary, za což je
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děti, pro něž je čeština druhým jazykem, odměnily skvělou
pozorností, velkým potleskem a mnoha dotazy po představení.
Workshop na výrobu loutek PEŤaček slavil stejně obrovský,
možná ještě větší úspěch. PEŤačky – loutky, kterým dala
základ plastová PET láhev, v Melbourne vyrobilo 27 peťačekchtivých dětí. Tříhodinový workshop - a přesto nebylo
času nazbyt. Děti i rodiče se doslova vrhli do výroby loutek!
Malovaly se hlavy, šily boty, tvarovaly ruce i nohy. Děti
motaly barevné vlny, aby loutkám přichystaly husté kštice.
Loutkář Roman obstarával vrtačku i tavnou pistoli, dráty
i háčky, které pomáhaly loutkám k sestavení. Libuška přiložila ruce k dílu, kdekoliv bylo potřeba. Všem PET lahvím se
vdechl nový život v podobě veselých PEŤaček. Velké nadšení všech zúčastněných bylo krásnou odměnou. Děti se ihned
vžily do rolí svých výtvorů, loutky se proměnily v postavičky,
které si povídaly, hrály, poskakovaly, klouzaly se na klouzačce... Všechny loutky byly povedené a každá originální,
za zmínku určitě stojí několik princezen, Pat a Mat, Rusalka,
víla Amálka, frajer v džínových lacláčích. Ještě druhý den,
ať už na Šumavě nebo doma, a v pondělí pak ve školách,
se loutky chlubily, jak krásně mluví česky, a děti se jimi pyšnily. Ty naše se na nás usmívají dodnes a jsou nám pěknou
vzpomínkou na víkend plný zážitků, pohádky, české tradice
a nových přátel Libušky a Romana.
Romane a Libuško, děkujeme, že jste za námi přijeli,
že jste byli tak perfektně připravení, dětem představili krásnou českou tradici a nám dospělým dali možnost zavzpomínat na dětství. Těšíme se na viděnou snad někdy příště.
Poděkování patří také Ministerstvu zahraničních věcí ČR
a sponzorům z Jaroměře a firmě Seco GROUP z Jičína,
kteří tento projekt finančně podpořili.
Po celovíkendové akci na Šumavě mi přišla krásná poděkování od mnohých, kteří si tuto jedinečnou příležitost nenechali ujít. Čeští zpěváci, taneční skupiny, folklórní hudební
skupiny a sportovci navštěvují Austrálii docela často, ale
loutkové divadlo z České republiky jsme zde měli poprvé!
A za to vděčíme především ředitelce České školy Perth
a zároveň prezidentce České a slovenské asociace
v Západní Austrálii Jitce Smith. Klobouk dolů před tím,
co vše Jitka zvládá, kolik je ochotna dávat české komunitě
nejen v Perthu.
Z melbournských ohlasů:
- Co může být lepšího pro rozvoj jazyka než česky mluvené,
naživo hrané pohádky? Je naprosto úžasné, že v době elektronických her a nepřetržitých televizních programů pro děti
máme možnost dětem dopřát i klasické loutkové divadlo,
které v dětech rozvíjí fantazii a představivost. V Melbourne
za tuto příležitost můžeme poděkovat České škole a Zuzaně
Vasitch, která stojí za organizací celé víkendové akce
na Šumavě. V zahraničí, kde je pro naše děti čeština
druhým jazykem, je to skutečně cenný přínos. Gábina
s Leonkou
- Je to krásná česká tradice. V provedení Bauerových
naprosto živá a pro děti očividně neméně úchvatná jako
byla v dobách dlouho před Facebookem. Je skvělé, že se
prostřednictvím České školy Melbourne takovéto tradice
i zde udržují a našim dětem předávají. Pavel, Cam, Martin,
Růžena a Kristýna Dvořákovi
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- Díky za další super akci na Šumavě! Dětičkám
se oba dny moc líbily a užily si jak divadýlka, tak
i vyrábění Peťačky Rusalky! Poklonu za tu spoustu práce, kterou jste do toho po nocích dali
(příprava a ušití rukou, nohou… a celého turné).
Julie s rodinou
- Na Novém Zélandu vše velmi výstižně shrnul
jeden malý divák: Na rozloučenou děti dostaly
od Libušky a Romana pohlednice s jejich
portrétem, Kašpárkem a princeznou a jejich
kontaktem. Můj 2 ½ letý syn si je dal na ledničku
a každý den mi je ukazuje, se slovy “Strejda
Pohádka”. Aja Hansen, Tauranga
Roman a Libuška Bauerovi o svém divadle
a o Australském turné
Jsme loutkoherci z Jaroměře, kde stojí druhá nejstarší budova loutkového divadla v Česku, možná
v Evropě. Je z roku 1928. Hrajeme každý měsíc
pohádky v klasickém divadelním kukátku, s půlmetrovými marionetami na nitích dlouhých 240
cm. V tomto souboru nás hraje plus minus 18 lidí.
Kromě toho vyjíždíme po vlastech českých
i slovenských s malým, rodinným, marionetovým
divadlem, s marionetami na drátě vysokými 30
cm. S tímto divadlem jezdím hlavně s manželkou
Libuškou, se kterou vedeme i celý loutkářský
jaroměřský soubor. Během našeho působení
jsme navštívili již přes 200 měst a obcí v celé naší
krásné vlasti. V létě se rádi každoročně vracíme
do jižních Čech, kde hrajeme týden jen tak a vybíráme do klobouku ve Vodňanech, Volyni, Písku,
Strakonicích, Prachaticích, Hoslovicích a hradě
Helfenburku. Nebo v srpnu rádi hrajeme na dvoudenním festivalu na Svojanově. Rádi se vracíme
do Jičína, Nového Města nad Metují, Červeného
Kostelce, Libčan…
Když jsem se ujal před lety funkce principála
Boučkova loutkového divadla, prohlásil jsem, že
to divadlo jednou dostanu za moře. Pak se jeden
náš kamarád vydal do Austrálie za prací, a při jedné jeho návštěvě tady doma padla slova o tom,
že by vůbec nebylo špatné, zahrát loutkové
divadlo dětem v Austrálii, v českých školách
třeba právě v Sydney. Oslovili jsme tedy českou
komunitu v Austrálii a začala jakási e-mailová
komunikace, která ovšem na nějaký čas ustala.
V loňském roce se konala v Praze konference
předsedů krajanských spolků z celého světa
a tam se spolu daly do řeči dámy z Austrálie
a ze Slovenska. Během rozhovoru přišla řeč
i na nás, protože už tři roky jezdíme na Slovensko
hrát v rámci pravidelných Dnů české kultury
a nejsme u našich sousedů úplně neznámé divadlo. Hráli jsme v Piešťanech, Trnavě, Košicích,
Staré Lubovni, Kežmarku, Michalovcích a Trebišově. Do Piešťan se každoročně vracíme v rámci
Piešťanského rendezvous, téměř dva měsíce
trvající přehlídky českého umění všeho druhu.
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Asi jsme se na Slovensku zalíbili, protože po tomto rozhovoru jsme se v Třebíči sešli s Jitkou Smith z Perthu,
která měla velký zájem o naše turné. Bez ní bychom asi
hráli doma, v Horní Dolní a ne v Austrálii a na Novém
Zélandu.
Objevily se ale také nečekané komplikace. Do Austrálie
je problematické dovážet dřevěné věci – a to je u našich
loutek, které mají dřevěná tělíčka a nožičky - dost podstatný problém. Proto jsme museli vyvinout a vyrobit
speciální sadu, kde dřevo nahradila plastická hmota.
Naštěstí to není přes oblečky vidět. A na funkčnosti jim
to neubere. Strávili jsme tedy půlrok vymýšlením a vyráběním speciální – australské – sady loutek. Také naše
dřevěné divadlo by bylo problematické nejenom dovézt,
ale i převážet z města do města. Proto Roman vymyslel,
že se proscénium natiskne na textil, divadlo na místě
sestrojí z kartonů a beden od ovoce, tyček a stříbrné
lepicí pásky. Jak vymyslel, tak se stalo.
Odletěli jsme 21. září a vrátili se 6. listopadu 2015.
Celkem jsme vystřídali na hlavní přesuny 14 dopravních
prostředků. 10 letadel, 3 dodávky a jeden autobus. Urazili jsme přes 40 000 kilometrů. Jen na přesuny to bylo
cca 7500 kilometrů. Spali jsme celkem na 11 místech.
Navštívili jsme 5 měst v Austrálii a 3 na Novém
Zélandu. Loutky jsme převáželi z místa na místo v kufru,
jen Kašpárek měl to privilegium, že jezdil v Libuščině
kabelce a občas dokonce seděl sám na sedadle v letadle, když bylo volné. Vymysleli jsme totiž, že aby naši
příznivci mohli sledovat celé putování, budeme uveřejňovat fotky na Instagramu a FB. Ovšem, proč by se měli
dívat stále na Libušku a Romana – v letadle, na letišti,
před divadlem, na kopci, pod kopcem... Tak jsme všude
fotili toho našeho Kašpárka a je z toho 350 fotek, které
detailně mapují celou naši cestu. Na mnoha místech byl
dokonce atrakcí, pobavil okolostojící.
Navázali jsme přátelské vztahy s mnoha velmi milými
lidmi, kteří se o nás starali, pomáhali s organizací a ukazovali nám krásy okolí. A byli mezi nimi velmi zajímaví
lidé. Třeba v Adelaide jsme strávili příjemné odpoledne
s panem Karlem Řehořkem, který mimochodem pochází
ze Dvora Králové nad Labem, což je 15 km od Jaroměře. Karel je loutkoherec, který v Austrálii nejen hrál
se svou manželkou loutkové divadlo, ale vlastní také
velikánskou sbírku loutek z celého světa. Takřka
o všech, které jsme si prohlíželi, nám něco zajímavého
řekl a nakonec jsme si odnesli dvě Javajky, jednu hezčí
než druhou. Na oplátku jsme mu po představení nechali
do jeho sbírky naší princeznu. Javajky rozšíří naši
expozici v našem Pidimuzeu loutkových divadel, které
máme v Jaroměři na náměstí a tímto vás zveme k jeho
návštěvě. Více na www.bodi.cz.
Myslíme, že jsme udělali kus dobré práce, rozdali hodně
radosti a napomohli k šíření českého loutkářství mezi
českou a slovenskou komunitou v Austrálii a na Novém
Zélandu. O to větší je naše radost proto, že jsme
z Česka vezli program hlavně pro děti. Ovšem bavili se
i dospělí. A o to jde. Přinášet radost.

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

LUKEM NEBO KUŠÍ?
Dagmar Honsnejmanová
Do Mokrého, pod Orlickými
horami, přijíždí pravidelně
na jednu z nejkrásnějších akcí
„Slet čarodějnic“ František
Ptáčník alias lučištník Luky,
vedoucí skupiny historických pokusů a omylů FEXT
FEXT, se střeleckým programem pro děti i dospělé.
Již několik let si čarodějové a čarodějnice mohou
vyzkoušet střelbu lukem nebo kuší, zašermovat si
s historickými kordy jako mušketýři, zkusit přeseknout
jablko (místo hlavy) katovským mečem (replikou
z 16. století) či zaházet si středověkými sekyrkami
na dřevěný terč.
Členové skupiny FEXT jsou nadšenci, kteří bravurně
vládnou mečem, dýkou i kordem, ovládají střelbu lukem
i kuší. V současné době historický šerm a boj muže
proti muži zažívá renesanci, čím dál víc lidí navštěvuje
jejich historická představení. Přece jen je to pro dnešního moderního člověka uspěchané doby návrat do jiné
časové dimenze. Podívat se do středověku touto formou je zážitkem, který se nedá srovnat s počítačovými
hrami a sledováním televizní obrazovky. Středověké
kostýmy a možnost si zkusit zastřílet lukem či kuší
prostě přitahuje děti, muže i ženy.
Boje sekerami, meči, kordy, šavlemi, dýkami, holemi
a hořícími pochodněmi přihlížející návštěvníky přenesou
do dob, kdy rytíři bojovali pro čest a lásku krásných
dam, za svého krále. Scénky soubojů jsou tak přesvědčivé jako i s ironickou nadsázkou úsměvné. Dávají
dohromady pohybové divadlo, ze kterého dýchá šermířské umění, duch pantomimy i sláva komedie.
Svým uměním „fexti“ již mnoho let baví diváky nejen
u nás v Čechách, ale také ve Francii, Belgii, Německu,
Rakousku, Itálii a Anglii a někteří členové jsou členy
britské historické asociace "Sealed Knot“.
Stát se rytířem je určitě snem mnoha kluků, někteří
si to i během života vyzkouší, ale být rytířem na plný
úvazek, to se asi podaří málokterému. Ne každý kluk
dokáže jít za svým snem. Není to jen o umění střílet,
ale také je potřeba studovat dějiny bojových umění
v různých zemích – středověk v Anglii, umění šermu
staré Francie, ale i souboje rytířů na českých hradech…
Každé to období má svoje kouzlo a může představit
různé druhy zbraní, které se používaly v bojích.
Františku Ptáčníkovi se klukovský sen splnil. Byla
to dlouhá cesta, musel se mnohému naučit, ale určitě
to stálo za to. Jako většina kluků si i on jako dítě hrál
na Indiány. Začínal střílet s lukem, který byl úplně
obyčejný. Také hodně četl o Indiánech, o lukostřelbě.
Jeho oblíbenou knihou byla kniha „Dva divoši“ Ernesta
Thompsona Setona popisující příběh mladého chlapce
Yana, který touží poznat přírodu a žít jako Indián.
Po vojně si koupil první lepší luk – laminátový a trénoval
střelbu v jednom lomu, kam začali chodit střílet i kluci

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.
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ze šermířské skupiny Benedikt Pardubice. Pravidelným
tréninkem se všichni zdokonalovali a časem si pořídili
kvalitnější luky a také kuše, které se tehdy prodávaly
v Praze u pana Vidíma. Pak už se mohli zúčastnit
i prvních závodů – např. terénní lukostřelby 3D na makety zvířat na Karlštejně nebo v Želkovicích u Berouna.
Poznámka - 3D lukostřelba, někdy také 3-D lukostřelba,
je druh sportovní lukostřelby, jejímž hlavním rozpoznávacím
znakem je střelba na 3D figuríny zvířat v životní velikosti,
odtud tedy název "3D". Soutěž vždy probíhá v přírodním prostředí, často v relativně náročném terénu. Střelci se pohybují
po trati sestavené z jednotlivých stanovišť - 3D terčů. Většinou
má střelec na terč pouze 1 výstřel. Vždy se střílí na neznámou
vzdálenost k terči. Tento druh sportu vznikl v Kanadě, do České republiky se dostal asi v roce 1992.

František do této doby závodně střílel s prvním, úplně
obyčejným kladkovým lukem. Když si zakoupil závodní
kladkový luk, trénoval s ním asi 14 dní, a pak se rozhodl
odjet na závody, na mezinárodní mistrovství České
republiky. Perličkou je, že se umístil na třetím místě,
ale protože trénoval tak málo, nevěřil, že by mohl uspět,
odjel před vyhlášením vítězů domů. Cestou mu však
volali, aby se vrátil a vyzvedl si zaslouženou medaili.
Štěstí mu přálo i v dalších závodech a dnes se může
pochlubit cenami 4x vicemistr ČR v lukostřelbě a 3x
vicemistr ČR ve střelbě kuší.
František se kromě lukostřelby začal věnovat i šermu.
Již po vojně v roce 1990 založil s přáteli šermířskou
skupinu Rabidus (v překladu Šílený) na amatérské úrovni, která však úspěšně stoupala tak, že obdržel nabídku
do profesionální skupiny Benedikt. Dostat se do této
skupiny nebylo vůbec jednoduché. Zhruba z 30 lidí
zkoušky udělali pouze dva.
Šermířská vystoupení byla a jsou u diváků velmi oblíbená. O tom svědčí 300 odehraných představení ročně.
Vystoupení se konala pod hlavičkou Pragokoncertu,
pracovali jako filmoví kaskadéři.
K velkým úspěchům patří i vystoupení v Anglii pro
BBC, kde účinkovali při různých kulturních událostech,
např. při oslavách generála Olivera Cromwella.
Tyto slavnosti pravidelně navštěvuje okolo 16 tisíc
návštěvníků.
V letech 1998 – 1999 si založil střelnici luků a kuší
na hradě Kunětická hora, který pochází z počátku
15. století a stojí na osamoceném výrazném stejnojmenném vrchu (307 m n. m.) v České tabuli nedaleko
Pardubic. Tvoří dominantu Polabí, je oblíbeným výletním místem obyvatel Pardubic i lidí ze širokého okolí.
Z vrcholu hory je nádherný výhled. Provozuje zde
střelbu pro turisty i zájmové skupiny. Dále se zabývá
prodejem luků a kuší, včetně poradenské služby.
František však nezůstal jen u prodeje luků a kuší
a střelby, absolvoval také trenérské kurzy a v současné
době je trenérem lukostřelby 2. třídy. Na základě toho
si založil soukromou lukostřeleckou školu. Věnuje se
střelbě, pořádá zde kurzy, ale i různé akce pro firmy,
obce a školy.

V současné době je lektorem Českého lukostřeleckého svazu, učí nové trenéry. Dále je poradcem
Českého kulturního svazu v oblasti historické
lukostřelby – tzn., že přednáší i historii lukostřelby
od pravěku až po současnost.
Určitě je i dobrým trenérem (trénuje děti i dospělé),
neboť již vychoval několik vítězů českého a evropského poháru, mistry i vicemistry České republiky.
Asi před deseti lety František založil dnes velmi
úspěšnou skupinu FEXT. Ročně pořádají okolo
50 představení.
Těžko říct, v čem je František nejlepší. V šermu,
lukostřelbě, či jako trenér nebo přednášející?
V každém případě je jeho život neustále plný soubojů, naštěstí soubojů přátelských, s dobrým koncem.
Františka a jeho skupinu FEXT můžete vidět
na Kunětické hoře, městech a obcích po celé České
republice a příští rok také v Mokrém, kde se na něj
všichni těšíme, nejen na klání ve střelbě o prsten
té nejošklivější čarodějnice, ale také na výstavu
historických i současných luků a kuší, na vyprávění,
které nás zavede
do staré Anglie či
tajemného a vzdáleného Japonska.
Na malou upoutávku
se můžete podívat
na webové stránky
www.fexti.cz, kde
je fotogalerie i filmové záběry z akcí
skupiny. Třeba i vy
zatoužíte alespoň
jednou přenést se
do středověku, a stát
se na chvíli rytířem
či hradní dámou…
Na obrázku autorka
článku (vysoká 150 cm)
s katovským mečem
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Kam za kulturou v Česku?
http://vstupenky.ticket-art.cz

Pojďme se na chvíli změnit v nepopsaný list
jako zem, obdarovaná čerstvou sněhovou
pokrývkou, a nechme se inspirovat angelologií k vánočnímu rozjímání.
Veronika Boušová
GABRIEL. Bůh Sín, jemuž bylo zasvěceno
Abrahámovo rodné město Úr. Archanděl
Vánoční čas. Čas světel, usebrání a souMěsíce s tvořivou mocí Raka. Jako princip
náležitosti, kdy varhany a sbory z kostelních
zhmotňování nám pomáhá ztotožňovat se
kůrů hlásají existenci nadpozemských
s tělem. To on s lilií (měsíčním květem)
světů. Kdy se podle legend otevírají
v ruce zvěstuje Panně Marii těhotenství.
cesty k pokladům - k otevřeným srdcím
Měsíční rytmus s přílivy a odlivy se promítá
i k pradávným moudrostem, jako je
do reprodukce, pohybu vody a životních sil.
třeba ta o střídání věků. Dokáže ale člověk
Kondenzovanou podobou měsíčního svitu
formovaný materialismem uvěřit něčemu,
je stříbro. Umožnilo výrobu zrcadel, vznik
co nelze změřit nebo vypočítat? Přijmout
fotografie a filmu. U zrcadlení a reprodukce
představu, že duchovní vývoj spolu s vývojde o totéž: vytváření identických kopií.
jem života a naší planety jsou ovlivněny
Na duchovní úrovni jde o schopnost tvořit
vyšší mocí? Jak si však vysvětlit, že se
obrazy.
v průběhu dějin nezávisle na sobě uplatPod gabrielskou vládou malovali Michelanňovaly stejné principy a formy, byly učiněny
gelo i Rembrandt, vzniklo obrázkové písmo.
stejné objevy v různých částech světa?
Z malířských směrů je pro ni typický naturaOdkud přicházejí impulzy? Co udává
lismus (fotografické napodobování přírody)
rytmus vývoje?
a v literatuře romanopisectví (předchůdce
Slovenský vědec, sofiolog RNDr. Emil
filmového vyprávění). V kambriu dala
Páleš, CSc., který vystudoval kybernetiku,
vzniknout živočichům s vnější kostrou,
zkusil současníkům odpovědět a spojil
ulitám a lasturám.
prastaré vědomosti s objektivními vědeckýV 16. a 17. století zrodila baroko s motivy
mi fakty. V publikaci „Angelologie dějin“
lastur a akcentem na útulnost prostor,
prostřednictvím matematické statistiky
v módě jsou perly a těhotenský střih šatů.
dokládá působení sedmi planetárních inteliS Gabrielem souvisí matriarchální společnosti
gencí na běh dějin a duchovní schopnosti člověka.
a období královen. Tíhnutí ke hmotě se promítá do mateZnáme je jako archanděly pod hebrejskými jmény:
rialistické filozofie a rozkvětu fyziky. Pokud ale ve hmotě
Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel
uvíznete, na duchovní úrovni vás čeká věčný spánek,
a Orifiel. Předávají jeden druhému vládu zhruba
stejně jako zkameněliny z dob kambria. Nenechme se
každých 354 let a kromě toho se periodicky střídají
strhnout hmotnými statky a věnujme vitalitu vyšším
po 72 letech. Páleš je v malých obdobích rozlišuje pod cílům. Jen tak se otevře oko duše.
názvy planet: Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars,
RAFAEL. Anděl jara a božský léčitel, řecký Hermes, jehož
Jupiter a Saturn. Těchto sedm duchů času patří spolu
hůl je lékařským znakem. Uzdravování je jarní, regenerační
s duchy lásky, harmonie, vůle, moudrosti, pohybu, for- proces, stejně tak inovace a budování. Římané ho znali
my, národů a strážných duchů do nebeské hierarchie. jako posla bohů Merkura, inspirátora náboženských poutí,
Nauku o ní najdeme ve starozákonních apokryfech
turistiky, dopravy. V rafaelských obdobích působili Hippoi v judaismu či islámu. Sedm planet ovlivňuje i úseky
krates, Galen a Avicena, dochází k medicínským objevům.
lidského života. Kristova léta pod vlivem Slunce jsou
V mýtech je Opeřeným hadem, zakladatelem civilizací.
polednem, vrcholem hory, na níž stoupáme. Puberta
Had na stromě poznání, z něhož pojedli Adam a Eva,
a menopauza, kdy dochází k hormonálním změnám,
se jmenuje Lucifer (Světlonoš). Ztrátou nevědomosti získal
leží pod ním na stejné úrovni, atd. V evoluci Země
člověk vlastní světlo vědomí, které souvisí s centrální
a živé přírody se projevuje také 12 duchů harmonie,
nervovou soustavou. Ta se vyvinula do struktury stromu.
známých jako znamení zvěrokruhu. Ve dvanácti
Rafael inicioval vznik intelektuálních vědomostí, hláskovéetapách se vyvíjí svět, embryo i živočišné druhy.
ho písma, abecedy, lingvistiky a botaniky. Slova mají kmePřestože Pálešova teorie cyklů obstála při interdiscipli- ny a kořeny stejně jako rostliny a větná skladba se rozvíjí
nárním kolokviu na akademické půdě, jeho dílo vyvolá- ve stromových strukturách. V rafaelském 11. a 12. stol.
vá kontroverze. Představa, že Vesmír nevznikl velkým se zakládaly v Evropě první univerzity a v Číně vynalezli
třeskem, ale že na počátku bylo Slovo ve formě zpěvu knihtisk. Gotiku charakterizují vysoké, štíhlé, špičaté tvary
vznešených bytostí, je těžko pochopitelná. Ovšem pro a žebroví. Jde o obdobu obřích kapradin a hrudního koše,
hloubavé lidi s fantazií může být setkání s angelologií
které se vyvinuly v karbonu za působení znamení Blíženců
požehnáním. Občerstvuje představivost a vyvolává
a Panny. Blíženci dali vzniknout dvoustranné symetrii
úvahy třeba nad tím, že přehlédneme-li šanci, nabíu živočichů a díky Panně se vše živé začalo vyvíjet současzenou nám ve správný čas na správném místě, může
ně, v rytmu. V hudbě je rytmus Panny rytmem tlukotu
to mít pro budoucnost fatální následky. Což platí
srdce. Intelekt s důrazem na rozum se promítl v Aristotelojak pro jedince, tak pro národy, státy, aliance…
vě logice a v osvícenství, typickým literárním směrem
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mus a umělecké snahy o zachycení duchovní
podstaty viditelného. Polední daimoni svádějí
ke lhostejnosti srdce, převracení hodnot, ožívají
ve viru HIV a ideologických hnutích. Stoupající
sebeuvědomění jedince je protipólem vývoje
demokratických zřízení. Šancí michaelských období - i naší - je transformace a posun demokracie
na vyšší úroveň. Filozofie dřívějška je pasé, nahradila ji ekonomika, oběh zlata v podobě peněz.
Hledejme v sobě zlatý střed a ty ctnosti a schopnosti, z nichž vzejde nová nosná filozofie lidstva.
SAMAEL. Archanděl válečného Marsu a nebeského
ohně ovlivnil bojovnost Asyřanů, Sparťanů, Vikingů,
Hunů, Mongolů. Centrem marsických sil je střední
Asie, výchozí bod pustošivých nájezdů. Domovské
je pichlavá satira. Démoni merkurské sféry nás nutí
znamení Štíra stojí za druhohorním obdobím dinopovyšovat intelekt tak, až ztratí spojení s realitou a změní saurů, kdy se vyvinuly drápy, rohy, jedovaté ostny,
se v prázdná slova. Zastavme tok povrchních slov
bodavý hmyz. V embryogenezi způsobuje znetvov našem nitru a vyčkejme na vnitřní slovo podstaty.
ření plodu. V samaelském 14. století zanikla třetina
ANAEL. Archanděl Venuše, bohyně lásky a náboženské- lidstva, štěpily se církve i říše. Malovalo se na čerho citu. V druhohorách, věku Vah, stvořil krásu přírody
vené pozadí, v módě byly špičaté střevíce, rohaté
(ptactvo, motýly, barvy, vůně), limbický systém mozku
čepice, zubaté lemy šatů. Vznikla plaménková gotia hlasivky, zvýraznil pohlavní dvojtvárnost. Umožnil
ka. Démon nenávisti se projevil v morové bakterii.
pohlavní rozmnožování a tím stárnutí a smrtelnost
Ve 20. století se genocida opakovala ve válkách,
(dědičný hřích). Je duchem puberty - pohlavního zrání,
vládly totalitní režimy, v umění futurismus
zrodu osobnosti a revolty, v globálním měřítku iniciátorem a expresionismus. Železo, samaelský prvek, barví
revolucí. V malířství se projevuje v krajinomalbě, v literakrev i planetu Mars do ruda a reguluje oxidaci
tuře jako přírodní a milostná lyrika (Dante, Goethe,
ve svalech. V mužské krvi je ho více a nedostatek
Homér). V hudbě jako gregoriánský chorál, Beethovenovo znamená ztrátu vůle. Samael stupňuje vnitřní oheň
či Mozartovo dílo. Gotickou architekturu zkrášlil rozetami
sebeprosazování a doprovází krizi středního věku.
a barevným sklem, stvořil romantismus. Inspiroval náboBez konfliktů by ale nedošlo k technologickým
ženské řády, které považují vroucí cit za nejrychlejší cestu inovacím a pokroku a jeho období posilují solidaritu.
k Bohu. Venušský prvek měď prosvětluje a oduševňuje
Staří Římané přesunuli ničivý oheň do řečnických
hmotu, jeho koncentrace v krvi ženy je vyšší a v těhosoubojů a napověděli nám, jak se s ním vyrovnat
tenství stoupá. Venušská zvířectví božstva se promítla
už v jeho základu. Svádějme souboj mezi ctnostdo symboliky romantismu a vzniku zoologie.
mi a neřestmi, které sídlí v našem nitru.
Bestiáře daly základ atlasům zvířat. Z čarodějných
ZACHARIEL. Jupiter, též Zeus, Thor, Perun, tvořivá
praktik, souvisejících s chemií lásky, se vyvinula
moc Střelce. Ochranný duch Evropanů a génius loci
alchymie, později chemie a psychologie (alchymie duše).
Evropy, iniciátor expanze Indoevropanů. Na Krétě,
Padlý venušský anděl svádí k sobecké slasti, narcismu,
kam byla unesena Európé, byl vybudován labyrint
dekadenci a k hledání inspirace ve smrti a bolesti. Démon a jeho chodby připomínaly mozkové závity. Moc
Fosforos je duchovním původcem tuberkulózy, na níž
Střelce zahájila vývoj předního mozku v eocénu
umírali mladí géniové. „Kvůli padlé lásce vznikla smrt,
a končetin a čelisti v siluru. Mozek končetiny ovládá,
a proto láska, očištěná od egoizmu, má jako jediná
ruka je nástrojem k realizaci myšlenek, čelist je
moc zvítězit nad smrtí.“ (Páleš)
pomáhá vyslovit. Široké kosti lebky předurčily
MICHAEL. Slunce pravdy, též Re a Apollón. Od roku
renesanční styl - hranaté tvary a důraz na horizontá1879 duch současnosti. Jako spravedlivý soudce udržuje lu. Člověk se stal středobodem této symetrie, modrá
kosmickou rovnováhu v boji s temnými mocnostmi, jak
v umění vyzývala k objevování trojrozměrného
to známe z vyobrazení sv. Jiřího. Sluneční kult se pojí
prostoru nejen Kolumba. Vnímání prostoru se
s kulturami civilizujícími Zemi. Michaelovo kopí předstaodrazilo v geometrii, zeměpise i šachové hře.
vuje paprsek myšlenky, který se projevuje vertikálně
Charakteristickým národem jupiterských vlivů jsou
- v menhiru, obelisku, iónském sloupu, mrakodrapu,
staří Řekové se smyslem pro matematiku, prostor,
v paprskové gotice. Osvícení Sluncem probouzí uvědolidskou důstojnost a politiku. Zachariel oživuje
mění, iniciuje jasné postoje. Michael dal vzniknout filozofii pravzor moudrého velkorysého vládce typu krále
coby duchovní páteři člověčenstva. Páteř živočichů
Artuše a sjednotitele, jakým byl Karel Veliký.
se vyvinula pod jeho vlivem v 1. polovině prvohor,
U jedince inspiruje vývoj po padesátce, podporuje
stejně jako oko s čočkou, srdce a další vnitřní orgány.
schopnost harmonizovat svět z odstupu a rozvinout
„Správně vidíme jen srdcem,“ napsal Saint-Exupéry.
auru životní moudrosti. Nástup Jupitera v roce 1989
K michaelským obdobím patří symbol srdce a také lva.
zahájil rozvoj Evropské unie a prezidentské období
V malířství inicioval přeměnu naturalismu na impresionis- Václava Havla.
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Probuďme v sobě moudrého krále se smyslem
pro rytířskou čest, věrnost a zachování slibu.
ORIFIEL. Saturn a znamení Kozoroha, archetyp Moudrého
starce. Princip vedoucí ke strnulosti a zkostnatění odpoutává
z hmoty život stejně jako olovo. Vládl v permu a oligocénu,
ovlivnil vznik kostry a vývoj kostí, paroží, krovek, krunýřů
a nepřístupných jehličnanů. Stojí za rozkvětem poustevnictví,
založením čínského chrámu Šao-lin nebo benediktinské řehole.
Navenek se tvrdá sebedisciplína projevuje v touze po světovládě a v megalomanských stavbách (egyptské pyramidy, Čínská
zeď). Impéria, říše pod vládou starců, absolutizmus, kalvinizmus jsou dílem tohoto ducha stejně, jako španělská móda
kolem roku 1600: okruží, kostice, módou vynucená důstojnost
pohybu a černá barva smrti. V malbě dominoval šerosvit, v literatuře téma noci. Typickými tvůrci jsou Aischylos, Caravaggio
i Shakespeare. Geometrie kruhu (kruhy času) se promítla
do prehistorických kruhových staveb a příkopů, římského
Kolosea a Pantheonu i do tvaru kupole. Ta je symbolem
hvězdné oblohy a zároveň lebky, kde odumírají lidské buňky.
Kruhy fascinovaly Archimeda. Krouživé pohyby hvězd a tvar
oka se odrazily ve vzniku astronomie i optiky. Díky tendenci
k ustrnutí v minulosti se rozvinul dějepis. Filozofii ovládl deterministický strojový duch. Orifiel nastoupí koncem 21. století.
Záleží na nás, zda budeme usilovat o pokrok ve svém
nitru a přetvoříme ho na semena budoucnosti v duchu
moudrého starce, nebo zda nás umrtví asketizmus
či v honbě za prosperitou skončíme v poutech direktivních
mechanizmů.

(Na základě
publikace
Emila Páleše
Sedm archandělů.
Citát v titulku:
Mary Oliver)

„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“
Lev Nikolajevič Tolstoj
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po únoru doplatilo vyhazovem mnoho studentů.
V roce 1968 Pelikán s Frantovou emigrovali
do Říma. Pelikán tam vydával Listy, časopis čsl.
♠ Z elektronického informačního
socialistů v exilu, byly dobře informované z pera
zpravodajství ceskovdatech.cz
disidentů, bývalých členů KSČ, zasílaných projsem se dozvěděl, že každý sedmý střednictvím italského zastupitelského úřadu
obyvatel Prahy je cizinec. Jejich
v Praze. Pelikán se stal se členem Evropského
počet v hlavním městě za posledparlamentu za italské socialisty. Jazykově nadaná
ních deset let vzrostl o sto procent, Frantová se stále držela divadla, jak v Itálii, tak
v polovině tohoto roku žilo v Praze 166 tisíc evidovaných
v Rakousku, kde vynikla v hlavní roli Čapkova
cizinců. Kolik jich tam bylo ‚načerno‘ nikdo neví, v celé
dramatu Matka. Nedávno byla v Praze na ¨křtu¨
republice se takových odhaduje na více než deset tisíc.
právě vydaného Pelikánova životopisu Nepohodlný
Z legálních to byli v Praze na prvním místě Ukrajinci,
exulant a zúčastněný prezident Zeman ji při této
následovali Slováci, Rusové, Vietnamci. Menšími počty
příležitosti pozval na Hrad na oslavy 28. října, že jí
se podíleli Číňané, Američané, Bulhaři, Němci, Britové,
předá státní vyznamenání za zásluhy. Vůbec pak
Kazachstánci a jiní. V městském obvodu Praha 4 se usadi- již nerozumím tomu, že prezident Zeman udělil řád
lo mnoho Ukrajinců, Rusové dávají přednost Praze 5 a 6
za zásluhy i Miroslavu Tomanovi, bývalému místo(Dejvice). Na těchto menšinových koncentracích hraje
předsedovi komunistické vlády L. Štrougala z éry
velkou roli cena bytů. V Dejvicích najdeme velké množství
normalizace.
zastupitelských úřadů různých států, jejich zaměstnanci
♠ František Šádek se po okupaci sovětskými vojse tam rádi ubytují také. Vysoké ceny bydlení ve středu
sky v roce 1968 stal náčelníkem Pohraniční stráže,
Prahy ovlivňují tam existující velvyslanectví Velké Britanie, represivní složky totalitního státu. Za jeho působení
USA a Německa.
bylo na hranicích kromě mnoha zatčených zastřele♠ Konzulát České republiky rozeslal informaci o českém
no 17 osob pokoušejících se o únik z normalizovaa slovenském filmovém festivalu v Sydney (21. - 25. října)
né republiky. Šádek osobně velel v květnu 1978
a v Perthu (19. - 22. listopadu), v čele bylo velkým písmezásahu při pokusu prorazit Železnou oponu, řidič
nem uvedeno AHOJ. Etymologický slovník jazyka českého autobusu byl zastřelen. Šádek v říjnu tohoto roku
mi napovídá, že ahoy je anglické námořnické volání.
zemřel, byl pohřben se všemi vojenskými poctami
V severních Čechách působil katolický kněz, který kázání
včetně čestné salvy a dnešní Ministerstvo obrany
začínal zvoláním ahoj: Ad hononorem Jesu, převzatém
na tom nevidělo nic špatného.
od španělských mořeplavců. Do programu festivalu bylo
♠ V Kanadě se nedávno volilo, konzervativní strazařazeno 9 hlavních českých a slovenských filmů. Zda byly na ztratila vedení, do kterého se dostala kanadská
opatřeny anglickými titulky nebo byly přemluveny do anglič- levicově zaměřená Liberální strana. Kromě názvu
tiny, se zpráva nezmiňovala. Nepodařilo se mi text okopíro- tak nemá s australskou Liberální stranou nic spovat, pravděpodobně to systém nedovoluje, takže neuvádím lečného. Po roce 1989 psával jeden melbournský
názvy celovečerních a krátkých filmů a jejich národní prokrajan, přísný antikomunista, do jedněch pražských
veniencí. Jaké důvody vedly k jejich promítání v Austrálii
novin, a v článcích se příznivě zmiňoval o činnosti
také neznám. Před časem jsem viděl v rámci jiné festivalo- australské Liberální strany. Vyvolávalo to nedorové organizace filmy promítané v Melbourne, jeden z nich se zumění i v České republice, odkud jsem tehdy
dotýkal jak odsunu Němců v r. 1945, tak totalitního nátlaku dostal dotaz, zda znám tohoto (zdánlivě)
po roce 1968. Vedle mne seděl v kině mladý inteligentní
socialisticky orientovaného pisatele. Heslo Velké
Australan nemající o těchto situacích ani ponětí a tak ději
francouzské revoluce „liberté, égalité, fraternité“
filmu vůbec nemohl porozumět.
volnost, rovnost, bratrství) naznačovalo poslání
♠ V polovině října 1941 došlo k prvnímu transportu
tohoto hnutí pokoušejícího se zlikvidovat francouzpražských Židů do Terezína, přestupní to stanice do vyhla- skou monarchii.
zovacích táborů. Nastupovali na nádraží Praha Bubny, cel- ♠ Na terezínském hřbitově je pohřbeno deset tisíc
kem jím prošlo během dalších tří let padesát tisíc Pražanů
obětí nacistické zvůle. Koncem října prezident
židovského původu. Leoš Válka, ředitel střediska současIzraele Reuven Rivlin v doprovodu prezidenta
ného umění DOX v Praze Holešovicích (známe ho
České republiky Miloše Zemana v Terezíně uctili
z několikaletého exilového působení v Melbourne), tuto
památku mrtvých, za které se závěrem pomodlil
genocidu připomněl vzpomínkovým setkáním na nádraží
hlavní český rabín Karol Sidon. Do Terezína bylo
Bubny, návštěvníci měli s sebou bubny, jejich zvuky
v letech 1941-1945 transportováno 155 tisíc Židů,
se na tryzně aktivně zúčastnili.
kolem 120 tisíc se konce války nedočkalo.
♠ Herečku Jitku Frantovou jsme znali do roku 1968
V terezínské Malé pevnosti byl zřízen památník
z pražského rozhlasu a českého filmu. Vdala se za ředitele v roce 1947, Muzeum ghetta otevřeno v roce 1991
státní televize Jiřího Pelikána, původně předsedy svazu
až po pádu komunismu.
studentstva, kdy na jeho stalinsky politickou horlivost
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Pro mladou generaci hovořící pouze anglicky –
Zpravodajství o Praze na www.praguemonitor.com
FACEBOOK www.facebook.com/PragueMonitor

♠ Do Austrálie přijel v říjnu římskokatolický biskup Václav Malý
pověřený Pražskou biskupskou konferenci dohledem na katolické
misie na celém světě. Vystřídal nám dobře známého Petra
Esterku, poúnorového exulanta, žijícího v Kalifornii. V Melbourne
v neděli 26. října biskup Malý sloužil mši na Šumavě, o dva dny
později v Národním domě, vždy se během přátelských rozhovorů
setkával s mnoha krajany. Navštívil také Adelaide, Brisbane
a Sydney. Jeho návštěva proběhla v době, kdy jsme vzpomínali
na 97. výročí ustanovení Československé republiky, biskup Malý
se těchto oslav také zúčastnil.
♠ V době evropského podzimu hostil Hodonín nejlepší tanečníky
verbuňku, mužského skočného tance. Tento svébytný slovácký
folklorní projev vznikl na jihovýchodní Moravě před 150 lety.
Deset let je již zapsán do nemateriálního kulturního dědictví
UNESCO. Do Hodonína přijelo 20 tanečníků verbuňku, v posledních letech platí, že vyhrát soutěž nejde bez červených gatí, jak
komentoval mluvčí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.
Jako student jsem byl členem národopisného souboru, takže
dnes již vím, proč se mi tančení verbuňku nedařilo. Neměl jsem
ke kroji ty správné podlužácké červené kalhoty, měl jsem černé,
horňácké.
♠ Začátkem listopadu koncertoval v Melbourne vynikající
Kühnův dětský sbor, potěšil nás. Ruský armádní soubor
(Alexandrovci) vyrazil v říjnu na evropské turné. Jejich vystoupení
ve východolitevském městě Vijaginas bylo zrušeno pro nežádoucí
ideologický nános. Ten ovšem nebyl překážkou v České republice, v Praze se k Alexandrovcům pohostinsky připojila známá
zpěvačka Helena Vondráčková.
♠ V listopadu proběhla v Sydney
sochařská výstava Sculptures by
the Sea. Šlo o venkovní expozici,
které se zúčastnili sochaři
19 zemí včetně České republiky.
Reprezentoval ji mladý výtvarník
Jakub Geltner. Jeho práce byla
nazvaná ‘’Hnízdo’’ s projekcí
architektonické vize.

IP

O více informací či prohlídku pište
na pronajemnakozacce@seznam.cz

Aktivní život seniorů aneb SenSen
není sen
Dagmar Honsnejmanová
Být seniorem není až tak špatná věc, jak jsem
se přesvědčila na udílení cen Nadace Charty
77, dne 1. 10. 2015 v Divadle v Dlouhé
v Praze. Já osobně mám k seniorskému věku
ještě docela daleko, ale pohled na seniory,
na přehled jejich zájmových činností, mne
přesvědčil o tom, že i ve stáří může být člověk
šťastný a hlavně potřebný.
Jak jsem se vlastně dostala až do Divadla
v Dlouhé? Byla to tak trochu náhoda.
Již několik let odebírám aktuality z portálu
HELPNET.cz a musím říct, že je pravidelně
pročítám. Tak jsem se dozvěděla i o projektu
SENSEN aneb Senzačních seniorech.
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY
oslovuje projektem Senzační senioři aktivní
seniorskou veřejnost. Na portálu je mnoho
zajímavých aktivit, mimo jiné je i možné se
zapojit do tvorby Národní kroniky, což je unikátní archiv vzpomínek pamětníků. Zachycuje
události osobního a místního významu, které
jsou ukládány v Národním muzeu pro příští
generace. A kdo jiný by mohl psát vzpomínky
než právě senioři?
Kluby SENSEN jsou rozmístěny po celé
republice a vytvářejí neformální spojení
starších lidí. Klubové programy se orientují
i na vzdělávání, podporu počítačové gramotnosti, osobnostní rozvoj a pohybové aktivity.
Portál přináší aktuality z regionů, soutěže,
lékovou poradnu ve spolupráci s IKEM a bezpečnostní poradnu orientovanou na prevenci
kriminality.
V loňském roce jsem sama osobně nominací podpořila PhDr. Josefa Kráma z Rychnova
nad Kněžnou, který je pro mne opravdu senzačním seniorem. Ve svém vysokém věku
bravurně ovládá práci s počítačem. Důkazem
toho je, že vytvořil e-book Průvodce Rychnova
nad Kněžnou www.rychnovskypruvodce.info.
Bylo mi velkou ctí pana Kráma podpořit,
nejen, že se známe již několik let, ale je
pro mne i vzorem toho, jak člověk může být
v tomto věku aktivní a hlavně pozitivní.
Když jsem tak jednou listovala stránkami
Senzačních seniorů a pročítala si vítěze
minulých ročníků Senior roku, zjistila jsem,
že mohou být nominováni nejen senioři,
ale také kluby seniorů. A tak jsem dostala
nápad přihlásit náš seniorský klub při knihovně
U Mokřinky v Mokrém, Čajovnu u bludičky.
Ani ve snu mě nenapadlo, že bychom mohli
obdržet nějakou cenu, spíš šlo o představení
naší čajovny a dostat ji do podvědomí široké
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veřejnosti. Čajovna funguje již od roku 2012 v obci s cca
145 obyvateli. Senioři nebo spíš seniorky se v ní scházejí
pravidelně každý měsíc.
Co se v takové čajovně dělá? Není to klasická čajovna,
že bychom prodávali čaj a zákusky pro veřejnost, to ne.
Je to klub, především místních dam, které se scházejí, aby
si popovídaly, něco viděly, něčemu se přiučily, někoho poznaly. A k tomu si uvaříme čaj a někdy máme i ty zákusky.
Program máme opravdu velmi pestrý. Ačkoliv je knihovna
poměrně malá, vejdou se sem i různé výstavy regionálních
umělců, různých řemeslných dílen, ale i výstavy prodejní.
Mohla bych vyjmenovat alespoň některé: výstava obrazů
podmalby na sklo lidové umělkyně Janky Schmidtové
z Orlických hor, nádherné výrobky paličkované krajky krajkářek z Opočna, patchworkové výrobky, dřevěné hračky,
keramické a další výrobky chráněných dílen, staré kuchařky našich babiček, historické žehličky nebo kuchyňské
a průmyslové váhy. Velmi zajímavou výstavou spojenou
s přednáškou byla výstava damascénských nožů a samurajských mečů. Nezapomínáme ani na naše děti, které zde
pravidelně vystavují výrobky z keramické dílničky nebo obrázky k výtvarné soutěži. Přes léto v čajovně vystavujeme
prodejní výstavy čaje, kávy nebo koření. K oblíbeným patří
besedy s bylinkářkou, včelaři, povídání o čaji, kávě,
povídání o životním stylu seniorů s lékárnicí, cestopisné
přednášky nebo čtení pohádek všemi oblíbeným vypravěčem Orlických hor Josefem Lukáškem, který k nám přijíždí
pravidelně před Vánoci.
Na malé vesnici, jako je ta naše, je přece jen život seniorů trošku omezen dojížděním za kulturou. Ne každý senior
rád cestuje. Také tu nemáme nic, kam by mohli senioři
chodit, kde se scházet na kafíčku, kde probrat svoje problémy i svoje radosti. V naší obci není žádná kavárna, žádná
restaurace. Snad proto vzniknul nápad založit takovou
„retro“ čajovnu v knihovně. A byl to dobrý nápad. Senioři
se nemohou dočkat, až bude další čajovna a z původní
plánové hodinky jsou najednou dvě i tři… To je právě tou
největší odměnou, když se rozcházíme domů s tím, jak to
bylo zase báječně strávené odpoledne.
A tak se stalo, že naše Čajovna u bludičky si svým
přístupem k seniorům získala porotce soutěže Senior roku
v kategorii Nejlepší klub a umístila se na úžasném třetím
místě. Do obou kategorií přišlo téměř sto nominací. Je to
pro nás velká čest a jsme na svoji „Cenu“ velmi pyšní!

Hlavním cílem Ceny Senior roku je seniory představovat jako významnou součást společnosti a zdůraznit
jejich výjimečné výkony, počiny a práci. Šířit povědomí, že mají i přes svůj věk stále co nabídnout, dokážou
být aktivní, být oporou jiným a svým příkladem
dokážou inspirovat ostatní. Udělení Ceny má podpořit
tyto seniory v jejich dalších aktivitách a posílit tak
i jejich sebeuvědomění a důvěru ve vlastní schopnosti
a společenskou cenu.
Vyhodnocení Nejlepší klub 2015: 1. místo - Klub
SenSen Prachatice, 2. místo - Klub REMEDIUM
a jeho LouDkové divadélko Praha, 3. místo - Čajovna
u bludičky Mokré
Poprvé v historii Ceny Senior roku se také otevřela
Zlatá síň SenSen. Jejím cílem je vyzdvihnout a ocenit
veřejně známé osobnosti, starší spoluobčany, jejichž
životní počiny či úspěchy ovlivnily celou naši společnost a slouží jako inspirace všem generacím.
Jako první vstoupila do Zlaté síně SenSen legendární
československá a česká atletka, olympijská vítězka
a světová rekordmanka, třiadevadesátiletá Dana
Zátopková.
Poznámka: Nadace Charty 77 byla založena
ve Stockholmu koncem roku 1978 Františkem
Janouchem. Nadace původně podporovala disidentské
aktivity Charty 77, financována byla výlučně dary
zahraničních dárců. Dnes působí v Česku jako
nezisková organizace. Poskytuje nadační příspěvky
oprávněným žadatelům z celé republiky. Po sametové
revoluci 1989 byla činnost Nadace ještě v prosinci
1989 přenesena do Prahy, registrována byla v únoru
1990. Zároveň vznikly její regionální výbory v Praze,
Brně a Bratislavě. Po rozdělení Československa
se rozdělila i Nadace na českou Nadaci Charty 77
a slovenskou Nadáciu Charty 77.

ČERNÁ HODINKA
Zvyk z minula
kdy ještě bily hodiny
kdy v domech byly komíny
kdy oheň v krbu jasně plál
a dával žár
i pohodu

kdy nebyla televize
rádio hrávalo tiše
kdy se ještě hovořilo
jen se pouze nesvítilo
Marta Urbanová
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VZPOMÍNKY
JANA KOŠŇARA
NA ZAČÁTKY V AUSTRÁLII
(pokračování 12)
Záliby
Při vedení tak velkého závodu
na záliby moc času nezbylo.
Při obchodních cestách vypadly
z kalendáře i některé víkendy.
O víkendech doma bylo potřeba
se věnovat zahradě a všemu, co
bylo potřebné udělat kolem baráku. Rád jsem dláždil plochými kameny chodníky kolem domu a stavěl nízké zídky
ze sopečných kamenů, které jsem po okolí nasbíral,
kolem květinových záhonů na naší zahrádce. Lopata
s cementem jako těstíčko mi dělala zrovna takovou radost
jako polštářek na nůž na krájení zlata.
Jezdit do vinařských oblastí a koštovat různá vína při
slavnostech a vinobraní byly za mých mladších let často
využívány a málo těchto příležitostí jsem si nechal ujít.
Některé vinice měly i restaurace s různými etnickými jídly,
tak se mohlo pít a jíst, co hrdlo ráčilo. Při každé návštěvě
nějaké té vinice se domů přivezlo několik lahví vína, které
nejvíce chutnalo. Lahví přibývalo a žádné výhodné místo
pro ně v baráku nebylo. Jejich sbírka byla roztroušena
po celém domě, něco bylo v šatníku, na některé lahve
se udělalo místo v kuchyňských skříních a hodně jich
bylo nastrkáno pod postele. Bylo to velice nepřehledné
a nepraktické. Některá vína na uschovávání a uzrávání
po dobu několika let potřebovala stále stejnou chladnou
teplotu, kterou v baráku neměla a víno tak bylo vystaveno
zkysnutí a zkažení. Proto jsem přemýšlel o vybudování
sklepa pod domem právě na uskladnění vína, kde by byly
správné teplotní podmínky pro tu stále rostoucí kolekci
vína z různých oblastí Austrálie.
Na jihovýchodním rohu domu byla malá dvířka,
aby se dalo vlézt pod podlahu, kde bylo potrubí na vodu
a k podlaze zespoda též připevněny plechové roury
na teplý a studený vzduch z klimatizačního zařízení,
které stálo mimo dům. Ten roh domu byl celý den ve stínu, mimo ranních hodin východu slunce, a proto ideálním
místem při udržování stále nízké teploty vzduchu. Ideální
z toho hlediska, že roh byl položen nejníže, tedy tam bylo
nejvyšší místo pod podlahou a zem zvenku na zahradě
se snižovala směrem dolů k řece. Pozval jsem čtyři betonářské firmy, aby se přišly podívat a odhadnout mi cenu
za vykopání potřebného prostoru a vybetonování podlahy,
upevňovacích zdí kolem asi čtyřech schodů dolů do sklepa. Kámen úrazu byla ta malá dvířka pod barákem, jenom
asi 60 cm široká a 108 cm vysoká, kterými by se vše
muselo vyvážet a potom zase ten cement podávat. Proto
se do té práce nikomu nechtělo a všichni to odřekli. Tak
jsem si umínil, že to udělám sám.
Tenkrát jsme měli v Austrálii velice silné odbory, které
diktovaly celému národu a vymohly tří týdenní dovolenou
po Vánocích. To znamenalo, že všechny továrny mimo

„Nejšťastnějšími okamžiky v mém životě
bylo těch několik pár chvil,
které jsem prožil v kruhu rodinném“.
Thomas Jefferson
maloobchodů se zavřely a prakticky všechna produkce
v celé zemi stála. Rozhodl jsem se, že ten rok nepoletím do světa za obchodem jako každý rok tou dobou,
ale budu stavět sklep na víno. Stanovil jsem si jeden
týden na vykopání a jeden týden na vybetonování. Celý
týden jsem kopal a vyvážel hlínu a kamení těmi malými
dvířky a sypal vše před roh baráku, a tím se vyrovnal
spád. Teď je tato část zahrady v pěkné rovině. S čím
jsem nepočítal, že abych docílil prostor na výšku člověka, dostanu se až pod spodní konce betonových sloupků, na kterých byla podlaha. Ty jsem musel pevně podložit cihlami a zalít je betonovou zdí, tři čtvrtě metru
širokou. Druhý týden jsem vlastnoručně namíchal
a odvezl přes sto koleček cementu na zdi, podlahu
a schody. Odnesl to můj čtvrtý obratel v páteři, který
se mi pootočil o jedenáct milimetrů a stále mě ještě
někdy zlobí. Ale víno má místo, které si zaslouží a ještě
zůstalo místo na uskladnění zavařenin a jiných věcí.
Práci čest, In vino veritas.
O mých celodenních túrách
v horách jsem již psal, ale o mém
pokusu s malováním krajinek
jsem se ještě nezmínil. Třeba to
ani za zmínku nestojí, ale používání různých barev má asi naše
rodina v krvi. Žádné umělecké
výtvory jsem nedokázal, ale spolu
s vyrobením správně laděného
rámu na každý obraz se snad
podařilo spojit dva výtvory
ve sladěný celek.
Rodina, přátelé a slavnosti
Čas rychle utíkal a moji tři synové
dorůstali. Stali se z nich pohlední,
pracovití, spolehliví a poctiví mladí muži, ze kterých jsem měl velkou radost a byl na ně velice hrdý. Po smrti Elizabeth
jsem nevěděl jak dál a jak to všechno zastanu: být
otcem, matkou, vychovatelem, zdrojem příjmu pro rodinu, řemeslníkem, obchodníkem a osobou zodpovědnou
za splácení dluhu v bance. Z mé rodiny v republice
tu nikdo nebyl, kdo by mi s dětmi pomohl nebo poradil.
I na uklízení a vaření jsem zůstal sám. Plně zaměstnávat sílu do domácnosti nebylo finančně únosné. Ani to
tehdy v tu dobu nebylo možné, najít někoho na takovou
práci. Při takové tragédii obyčejně vypomohla rodina
a příbuzní. Z místní sociální péče mě zvali na poradnu,
ale jinak mi pomoci nemohli. Po osmašedesátém roce
se rodina rozrostla o Miloše, syna mé sestry Jiřinky.
Synové tu měli bratránka a já získal čtvrtého syna.
Dodnes si velice rozumíme a Miloš se stal mým
dobrým a spolehlivým kamarádem.
Normální průběh života mladých lidí byl i u nás.
Po autech přišly na řadu zájmy o děvčata. Byli mladí
a chtěli užívat volnost a svobodu. Jeden po druhém
vylétli z domu jako ty vlaštovičky. Buďto sami nebo
s kamarádem do pronajatého bytečku. Rád vzpomínám

www.bez-komunistu.cz
Obroda duchovních a společenských hodnot
Obrana svobody a demokracie
Odstranit komunisty z veřejného života
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na ty roky, kdy jsme byli nejlepšími kamarády. Společně jsme pořádali společenské večery s hudbou
a pitím. Z hotelu jsme si mohli vypůjčit na večer tolik skleniček, kolik bylo potřeba. Když se večer pořádal
u jednoho z mých synů, vždy jsem byl pozván a požádán starat se o bar a míchat nápoje podle přání. Vždy
bylo plno, měli hodně kamarádů a kamarádek. Kdo ještě neznal naši situaci, tomu jsem byl představen jako
starší bratr. Později přišli s prosbou, že když jsme tak dobrými kamarády, že by mě oslovovali John místo
Dad. S hrdostí jsem tuto změnu v oslovování přijal.
Mimo těch nespočetných večírků s mladými lidmi jsem se bavil, stýkal a pořádal posezení s českými
kamarády mého věku. Vždy jsme se dobře bavili, měli si co vyprávět a vzpomínali na starou vlast a naše
mládí. Někdy byl mezi námi i muzikant s houslemi nebo harmonikou a zpívalo se. Mezi mé dobré kamarády
patří i dva Rakušáci, kteří přišli do Melbourne před dvaceti šesti lety. Setkali jsme se ve Švýcarsku, kde oba
pracovali v hotelu Dolder v Curychu. Josef Moser dělal v Austrálii řezbařinu a teď s manželkou Australankou vede motel na Phillip Island, dvě hodiny autem od centra Melbourne. Klaus Hofer se oženil s doktorkou
z města Newcastle. Absolvoval vinařskou akademii a má vlastní firmu se službami pro vinaře v oblasti
Hunter Valley. I když je přes tisíc kilometrů daleko, vidíme se alespoň jednou za rok a telefonuje mi každý
týden.
Potom přišly svatby. Všichni tři synové si vzali za ženy Australanky. Tím také skončil ten evropský vliv
na jejich život a převládl způsob života i myšlení australského směru. Od příchodu do Austrálie jsem
se snažil za každou cenu dodržovat starodávný zvyk z domova slavení Štědrého večera se všemi členy
rodiny pohromadě. V této zemi se Štědrý večer neslaví, jenom Hod Boží vánoční. Mít zdobený stromeček
na Vánoce tu nebylo zvykem, to se tu uchytilo teprve po válce od evropských emigrantů. Každým rokem
se Štědrý večer slavil u mě a po oženění synů jsme se každým rokem střídali. I když jsem byl sám, uvařil
jsem a připravil štědrovečerní večeři a ustrojil vánoční stromeček. Poslední Štědrý večer, kdy byla celá
rodina pohromadě, byl u mě v roce 1993. Velice mě mrzí, že od té doby se tento krásný zvyk v mé rodině
neudržuje…
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kdykoli otevřu skříň a vidím ten kostým, opět ji
pozdravím a poděkuji.
Potom jednou, možná víc než před deseti lety,
Jana Reichová
podobně mě upozornila další přítelkyně, s kterou jsem
Všichni jistě dobře víme, že mít přátele je velký dar. Jedna si zase jednou vyšla jen tak na kafíčko, samozřejmě
opět na něco fialového za výlohou jednoho obchodu.
naše blízká přítelkyně odešla na věčnost před třemi lety.
„Ne, jsi moc hodná, že sis toho všimla, ale myslím,
Nevím, proč se mi to stále zdá být již mnohem déle, asi
že se bez toho obejdu.“
proto, že skuteční přátelé nám vždy stále více chybí.
„No, nebuď bláhová Jani, jdi si to alespoň zkusit, je to
Tato přítelkyně je rozhodně nezapomenutelná. Nejen
všemi těmi dobrými radami, které doufám si ještě všechny přece právě ta tvoje zamilovaná barva.“
Tak a bylo to. Ne věřte, nemohla jsem si koupit
pamatuji, ale třeba i pěkné keříky před hlavními dveřmi
nic lepšího, navíc, když kupuji něco sama, většinou
do domu jsou právě od ní.
se spletu a potom doma zjistím, že jsem nekoupila
O přátelství měla tu nejkrásnější radu: „Přátelství je jako
to pravé.
kytička, musí se stále zalévat, aby neuvadlo.“
Nemohu té velice věrné přítelkyni poděkovat jinak
Je to velice pravdivé, ale co přátelé, kteří jsou opravdu
než milou a vděčnou vzpomínkou, protože také ona
daleko, nebo již právě nejsou mezi námi na této zemi. Ty,
co jsou jenom daleko, můžeme dostihnout dopisem, telefo- tady s námi již není. V posledních několika letech byla
v pečovatelském domově, který byl od nás velmi
nem a dnes již také snadno přes internet.
vzdálen, tam jsem ji bohužel již nenavštívila. Ale šaty
Ovšem ti, kteří jsou již v té nekonečné nebeské dálce?
ve skříni jsou stále pěkné a stále užitečné a její milé
Vzpomínáme na ně a je díky Bohu stále něco, co nám je
oslovení po telefonu také nemohu nikdy zapomenout.
připomíná, co nám vrací ty dny a mnohdy léta prožitá
Potom jsou také od jiných vzácných a srdci blízkých
s nimi.
přátel
knihy na policích, dopisy a fotografie, které mám
Šla jsem se před lety zase jednou projít s moc milou
a již značně starší přítelkyní a cestou jsme najednou míjely uložené, a ke kterým se s vděčnými vzpomínkami ráda
vracím.
nějaký nový obchod s dámským oblečením.
Ale to jsem ještě zapomněla na dva ibiškové keře
„Jano, vidíš ten pěkný fialový kostým?“
na přední zahradě. Jeden má květy červené a druhý
„Vidím, je opravdu hezký, ale myslím, že ho nepotřebuji.“
žluté. Právě kvetou. Ty jsou od našeho dalšího přítele.
Nu přítelkyně dobře poradila a tak jsem si to nakonec
Měli jsme ho moc rádi a ty ibišky k nám promlouvají.
koupila. To bylo někdy začátkem devadesátých let.
Na zadní zahradě jsou keře od tchána našeho syna.
Od té doby se mnou ten kostým všude cestoval, je stále
Krásně voní a není možné se na ně podívat nebo si
k potřebě, jaksi nevyšel z módy, je dokonce nemačkavý,
přivonět a nevzpomenout na něj. Byl také blízký přítel,
no a fialový. I kdybych si jinak tu přítelkyni nepamatovala,
s kterým jsme si dobře rozuměli.
Prostě na přátele není možné zapomenout,
o mnohých jsem se nezmínila, to by ten článek byl
nekonečný. Jaký je to tedy dar mít přátele, i když
na mnoho z nich můžeme již jen vzpomínat. Ale právě
ty vzpomínky jakoby zalévaly ty kytičky přátelství,
které právě tím vzpomínáním neuvadá a nedá se
zapomenout.
Před několika dny jsme dostali dopis od přítele
z Ledče nad Sázavou. Byl to on, který nám pomohl
najít kořeny rodu mého sklářského dědečka
z tatínkovy strany a také něco nového, co jsme nevěděli o dědečkovi Reichovi. Krásný a milý dopis jako
vždy a na konci již pod podpisem ještě připsaná věta –
„Přátelé jsou jako hvězdy, nevidíš je sice stále,
Volejte Evu Jančík
ale přesto víš, že jsou…“. Tato úžasná myšlenka mě
přivedla k napsání tohoto článku. Vzpomínky, všechny
372 Centre Road, Bentleigh 3204
vzpomínky jsou to, co nám patří, co nám nic a nikdo
Tel: 03 9563 9122
nemůže vzít. Jistě, ne všichni lidé, s kterými jsme se
Mob: 0413 499 321
v životě sešli, byli přátelští, mnohdy dokonce ani hodní
Email: eva@bentleigh.net
a slušní lidé to nebyli, ale na ty je lépe zapomenout.
Jsou-li stále mezi námi, jen ať spokojeně dožívají svůj
LETENKY A ZÁJEZDY DO CELÉHO SVĚTA
život, a jsou-li již někde tam v hvězdných dálavách,
NÁMOŘNÍ PLAVBY
odnesli si své svědomí jistě sebou.
SPECIALS DO PRAHY A VÍDNĚ
My můžeme myslet a bohužel někdy již jen
vzpomínat na přátele, kteří jsou někde daleko,
ale snažit se být často s těmi, kteří jsou zde stále
s námi a za všechny poděkovat Pánu Bohu.

PŘÁTELÉ JSOU JAKO HVĚZDY

Letenky do Prahy
nebo do Vídně

od $1560!

„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou,
zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to
možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší
meta, jíž může člověk dosáhnout.“
Franz Kafka
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PŘEZÍRANÁ
Marta Urbanová
Vnímám všechny, kteří se zastavují před vývěsní skřínkou
a pohlédnou do mé tváře. Je zvrásněná, jak jsem od dětství procházela naším městem, prodírala se davem lidí,
kteří mne nechápali, nezpříjemňovali mi život. Kolem úst mi
život prohloubil dvě rýhy, jimž se hladina smíchu vyhýbala,
aby je vyhladila. Oči nevinné, otevřené, vstřícné laskavému
slovu a kolem obličeje svatozář šedivých vlasů. Na klíně
držím kočičku, jednu z tříbarevných, která zahřívala mé
srdce. Obrázek jako z dob akvatintu. Každý se zadívá,
poněkud překvapen mým vzezřením, neboť jsem ulicemi
kráčela se skloněným bázlivým obličejem. Každý vzápětí
přenese zrak na mé jméno. Jediným mžikem ho přelétne
a ze zvědavosti si přečte, že mám dceru. Nemanželskou.
Ostatně to je ve městě všeobecně známé. Katolíci
si pomyslí hřích, jiní se nad tím ani nepozastaví. Je jim
to lhostejné. Ostatně jako celý můj život.
Přezíraná, řeknou nebo si pomyslí ti z řad inteligentů. Poťapaná, shodne se většina. V tomhle je ve městě
jistá soudržnost. Z čeho pramení mé odlišení? Studovat teologii v totalitní době znamenalo jistý způsob
odlišení. Jako bych to neměla v hlavě v pořádku, jako bych byla zjev, který vystoupil z jeskyně, o níž staletí
neměl nikdo potuchy.
Můj dům je vklíněný v kompaktní řadě, obepínající hlavní třídu, jež šplhá k náměstí. Jeho masivní kamenné
zdi pohlcují všechny zvuky motorů, když jim v kopci dochází chraplavý dech a přeřazují na nižší rychlost.
Má okna v průčelí hledí do protějších fasád domů, jež byly budovány v témž čase z téhož kamene, navlas
si podobné jako vejce vejci. Do těžkých vchodových dveří málokdy vejde někdo, kromě naší rodiny, kdo
by nevstoupil z úřední moci a přinesl něco dobrého. Chodili z úřadu. Začali se zajímat, když se jim doneslo,
že jsem těhotná. Žádný nápadník jim nebyl znám. Ona asi počala z ducha svatého, šuškali ti pravověrní.
A do mé mysli se vrátil obraz té doby i s jeho detailem. Toho, podle nich, ducha svatého, to očko uprostřed
trojúhelníku, vznášejícího se jako šepot neomylných, těch spravedlivých. Onoho dne bylo nebe bez jediného
mráčku a vzduch byl obtížen těžkými vůněmi květů. V našem městečku dočasná chvíle, než přiletí všudypřítomný vítr a rozptýlí shluk vůní do zvlněné krajiny. A přede mnou vyvstal obraz letícího hejna nad vodami,
z něhož se oddělil jedinec, začal naklánět křídla, aby ztratil výšku, našel náš dům a dosedl na římsu. Té noci
jsem se probudila do tmy. Dlouho jsem bděla a čekala… Vlétl otevřeným oknem dovnitř a sklonil se nad mým
lůžkem. Celý bílý, ztepilý a krásný. Jistě jsem byla stvořena k tomuto jedinému účelu. Políbila jsem ho a přijala odměnou jeho náruč. Přinesl mi blaženství nebes, které jsem dosud nepoznala. Vložil do mého lůna dar
lásky. Na podzim zase odlétl se svým hejnem. Jeho silná křídla skrápěná mými slzami se třpytila v paprscích
slunce víc a víc, jak stoupal do výše, neboť jsem oplakávala svou lásku.
Tohle jsem jim nemohla říkat, těm z úřadu. Takovou lásku by nepochopili. Lásku bez úřadů, lásku bez razítka. Taková láska přijde jednou za život a je třeba ji opatrovat. Nikdo celým svým životem nemohl dát jasněji
najevo, jak smýšlí o životě a o náboženství. Téměř dva tisíce let se lidé touto otázkou zabývají. Nemohou se
dobrat pravdy, zda se jedná o pověru a šalbu či berličku pro ty slabé. Narodila se mi dcera. Milovaná mnou
a mými kočičkami. Když se ztěžka otevřely venkovní dubové dveře a sociální pracovnice spatřila v kolébce
to štěstí, ten obrázek pohody, zhrozila se: Je vůbec schopná vychovávat dítě? A nařídila mi dítě odebrat
a umístit ho do dětského domova. Zbavit ho mateřské lásky. Spí s kočkami. Jak nehygienické! Ale já jsem
o ni bojovala. V čem je člověk před zvířetem? A ona na mou otázku neznala odpověď. Když byly dcerce
tři roky, zmizela z domu. I se svými taštičkami. Hledala jsem ji kolem domu, v ulici, leč marně. Sevřela mne
úzkost, že mi ji úřady odebraly. Ale holčičce bylo rodné hnízdo malé, toužila do světa, po vzdělání. Přivedly
ji dvě školačky. A posléze v místním časopise se objevil článek Návštěva.
Byla hodina geometrie, psalo se v něm. Učitelka vykládala novu látku a zároveň ji psala na tabuli. Dveře
ze třídy na chodbu byly otevřené. Najednou zničehonic přišla do třídy malá, asi tříletá holčička. Takový špunt
v hnědém kožíšku, žluté čepičce, s šálou kolem krku a s dvěma taštičkami v rukou. Stoupla si za učitelku
a rozhlížela se po třídě. Celá třída na ni překvapeně zírala, a když ji spatřila učitelka, začali se všichni smát.
Jak se dostala kolem ředitelny až do třetího poschodí? Učitelka se jí zeptala: Ty jsi k nám přišla na návštěvu?
Nechceš si sednout?
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„Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném vesmíru.“
André Maurois

Ano, odpověděla slabým vysokým hláskem. Učitelka ji posadila na své místo za stůl a znovu psala na tabuli.
Vtom se ozvalo zase tím slabým hláskem: Já mám taky pero. Celá třída vybuchla smíchy. A ona, jako by
se nic nedělo, vyndala z taštičky trhací blok, fixy, kopírák, penál a ke všemu ještě kružítko. Rozevřela blok,
pod jeho první list vložila kopírák, potom roztáhla kružidlo, zapíchla ho do sešitku a opsala kružnici. Vyndala
fixku a do kružnice kreslila divné znaky. Luděk z první lavice zažertoval: Takový mrňous a ona umí řecky.
Jarda zase: lidi, vždyť to je Majka, co přilétla z Gurunu. Ale malá holčička odtrhla list, dala si ho opatrně
do druhé taštičky, přendala kopírák a psala dál. Hele, kluci, vona má kopačky, zašeptal Libor.
To se asi strojila sama, aby ji maminka neviděla, dodal Jarda. Zazvonilo na přestávku. Byl konec hodiny.
Malá holčička by ještě zůstala, ale učitelka řekla děvčatům, aby ji odvedly domů. Když vyšly ze třídy,
ozval se Honza: Páni, mně se někdy do školy ani nechce, a ten prcek se těší už tři roky předem. Všichni
se hrnuli ji vyprovodit domů, ale ona se před školou zastavila a řekla: Běžte zpátky, já zítra přijdu zase.
Ten článek jsem schovávala celý život. Napsal ho jeden osmák a byl pod ním podepsaný. Dal mi tím jiskřičku
naděje, která blikotala celým mým životem. Zajímala jsem se, kdo je ten bystrý chlapec. I teď jsem ho
poznala, když se zastavil před skřínkou, aby si prohlédl vystavená parte. Zahleděl se do mé tváře, kterou
jistě neznal a kterou si sotva spojoval s mou tříletou dcerou, se svým článkem Návštěva ze školních let.
Zarazilo mě, že se ten elegantní mladý muž projevil jako bystrý pozorovatel. Vtom k němu přistoupila
jeho matka a řekla: To je maminka té tříleté holčičky, co jsi o ní psal ve škole. Ano, ano, matně si vzpomínám,
řekl.
Jeho matka, tím že si vzpomněla, jako by mě pohladila. Lidé se zastavovali, pohlíželi zběžně do mé tváře,
něco si sem tam pošeptali, něco nahlas prohodili a odcházeli. Samozřejmě, že jsem zaslechla i slovo divná,
poťapaná. Lidé z našeho městečka a okolních vesnic, lidé známí i neznámí přetřásali můj život, který už byl
za mnou, který už nebolel. Ale já jsem čekala jen jednoho, toho jediného, který před léty zahřál mé srdce
a předal mi ten vzácný dar. Poznala bych ho mezi tisíci, i když už mu jistě zbělaly vlasy a vrásky mu poničily
tvář. Celý život jsem na něj čekala vytrvale, marně. Kdo ví, kam odletěl, kdo ví, jestli si někde nepostavil
hnízdo. Kdo ví, jestli by chtěl vidět svou dceru, dnes už dospělou ženu. Čekala jsem den dva, týden, než moje
parte ze skřínky odstranili. Nelitovala jsem toho, neboť jsem došla k cíli. Nebylo tak špatné projít takto životem,
i když ten jediný, ztepilý a krásný na obloze nezačal naklánět křídla, aby ztratil výšku, nestanul před vývěsní
skřínkou. Dosud se neobjevil.
A moje kočičky, ty doma stále pláčou. A moje motto na parte, pomalu a jistě směřuje k plamenům: Zvířata
jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají. K jednomu místu plynou…
Poznámka autorky: Téměř každý ji v městečku znal. Já jsem věděla, že sbírá odložené časopisy a nemá
na to, aby si zakoupila nějakou mou knížku, tak jsem jí dvě věnovala. Když zemřela, tak mi pozůstalí dali
do schránky její parte. Dojalo mne to. A tak jsem dala na papír její příběh.

Český kalendář 2016
Tradiční ročenka plná zajímavého čtení na téma
česká historie, výročí roku 2016, významné osobnosti,
česká příroda, poezie, povídky, písničky, křížovky,
úryvky ze zajímavých knížek, aj.
Vhodný dárek pod stromeček i jako podpora při výuce
českého jazyka a reálií v kurzech češtiny pro Čechy
v zahraničí apod. Vydáváme již od roku 1996.
Brožovaná publikace, cena v ČR 149 Kč + poštovné 21 Kč
v Evropě 10 EUR a v zámoří 15 USD i s poštovným.
Platit je možno na účet 110 103 4001/5500, složenkou
nebo u našich zástupců v zahraničí. Rádi vás s nimi spojíme,
když nám napíšete.
Objednávejte na: cesky-dialog@seznam.cz
nebo tel.: +420 739 091 057
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STOPY VE SNĚHU
Koncem září se v kině Lumière v Bratislavě
uskutečnila premiéra dokumentárního filmu
Ústavu pamäti národa odhalujícího zločiny komunismu „Stopy v snehu” o pašování náboženské
literatury do Československa v období nesvobody. Komunistický režim v ČSSR neumožňoval
občanům svobodný přístup k informacím. Jen
v padesátých letech bylo v Československu zlikvidováno kolem 28 miliónu knih, mnozí autoři byli
zakázání a byla zřízena cenzura. Film mapuje
nejenom pašování, ale také tisk samizdatů
a jejich distribuci. Dvaapadesáti minutový dokument analyzuje fenomén pašování hlavně náboženské literatury přes polsko-slovenskou hranici,
odkrývá motivaci lidí, kteří nezištně riskovali vlastní svobodu, aby pomohli k vnitřní svobodě jiným.
Režisérem snímku je Slavomír Zrebný.
Hlavním motivem dokumentu je příběh třech
mladých mužů, pro které se stal přenos náboženské literatury osudným. Alojz Gabaj (v té době
dělník Vodohospodárské výstavby, 23 let),
Branislav Borovský (student 2. ročníku chemické
fakulty SVŠT, 19 let) a Tomáš Konc (student
3. ročníku strojnické fakulty SVŠT, 20 let) - byli
12. prosince 1983 zatčeni na československé
hranici s Polskem a následně vězněni nejdříve
v Polsku a pak na Slovensku. Braňovi na samotce (dnes je otcem osmi dětí) mířil na Silvestra
podnapilý dozorce pistolí u hlavy. 13. 5. 1985 byli
v Československu odsouzeni na trest odnětí
svobody, pro Braňa a Alojze v rozsahu 14 měsíců
a 12 měsíců pro Tomáše. Soudní proces vyvolal
protest veřejnosti a na mezinárodním poli se jich
zastal i americký prezident Ronald Reagan.
Do přenášení náboženské literatury byl významnou rolí zapojený i Peter Žaloudek, žijící dnes
v Rakousku (a rovněž stálý dopisovatel Čechoaustralana, pozn. red.). Mladé muže znal osobně,
do jejich činnosti je sám zasvětil. Petru Žaloudkovi byla při promítání filmu udělena pamětní
medaile Ústavu pro odhalování zločinů komunismu „Za přínos a šíření kultury v době nesvobody“.

Na tuto dobu vzpomíná Peter Žaloudek takto:
„Za komunismu, než jsem na doporučení představených kapucínského řádu z Říma, kterého jsem byl
tehdy tajným členem, emigroval, jsem se věnoval
tři roky pašování náboženské literatury z Polska
na Slovensko. V té době neexistovala v ČSSR prakticky žádná náboženská literatura, byla zakázaná jako
protistátní, ta se tehdy tiskla většinou v Římě (v tiskárně Ugo Detti), kde žilo mnoho českých i slovenských
exilových kněží, koneckonců i já. Dále se tiskla
tato literatura v Německu, Švýcarsku, USA a hlavně
v Kanadě, kde jezuitská řehole dala slovenským jezuitům k dispozici dům v Torontě a ti se věnovali právě
tisku náboženské literatury. Jenže jak dostat tyto knihy
do hermeticky uzavřené ČSSR? Sem tam někdo
přenesl cestou ze Západu jednu dvě knihy, ale to nic
nebylo. A tak se tato literatura dopravovala ve velkém
do Polska, kde tehdy existovala náboženská svoboda.
Problém byl, jak ji dostat dál ve velkém do ČSSR.
V Polsku bylo v té době několik kněží a věřících,
kteří považovali za svou prioritu pomáhat věřícím
v Československu dodáváním a spoluorganizováním
pašování knih. Byly to na tehdejší dobu i z jejich strany
riskantní akce, díky kterým ale na druhé straně byla
zřízena centra, kam se literatura ze Západu vozila
ve velkém. Skrytá církev organizovala pár nadšenců,
kteří tuto literaturu pašovali. Jedním z nich jsem byl
i já.
Byl jsem toho času vyhozený z kněžského semináře,
protože jsem odmítl spolupráci s StB (to bylo v roce
1979), připravoval jsem se na dráhu tajného studia
a tajné kněžské služby, byl jsem mladý, svobodný,
neměl jsem co ztratit, zapálený, z celé duše jsem
bojoval proti všemu, co totalitní komunismus nastolil,
a tak jsem se dal na tuto činnost. Půl roku jsem
hledal a testoval své spoluparťáky, nejenom z důvodů
dobré fyzické a psychické kondice, ale zároveň stejně
zapálené pro "věc Boží", než jsem našel právě tyto tři.
Párkrát byly se mnou i mladé studentky z různých
vysokých škol, většinou se také připravovaly na dráhu
tajných řeholních sester, byly z toho nadšené, také se
do toho chtěly pustit, a v určitém smyslu by to bylo
bývalo i dobré, protože jsme tak navenek působili jako
parta turistů, která se vydala do hor, a byli bychom
méně nápadní. Jenže pak jsem se rozhodl, že ženy
v mé partě nebudou, protože představa, že by se mohlo něco stát a StB, když někoho zatkla, by se s nikým
nemazlila, mne od toho odradila. Za ty skoro tři roky,
co jsme spolu chodili do hor a tam si přesně na minutu
na určených místech vyměnili s Poláky ruksaky v našich byly potraviny a konzervy, v polských byly
knihy, jsme takto přenesli několik tisíc knih…
Skrytá církev měla po celém území ČSSR kontaktní
osoby a místa, kam se pak knihy rozdávaly. Nikdy
jsme je neprodávali. Naše kapucínská větev, přestože
jsme existovali jen ve skrytosti, neoficiálně, měla tehdy
skoro vše společné: vše jsme si financovali z vlastních
peněz – výdělků, ale i jiných finančních podpor
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od jiných tajných skupin. Měli jsme za společné peníze
koupené auto, to bylo vždy na někoho zaregistrované,
s autem jsme pak podnikali také cesty do hor. Někdy
jsme jezdívali vlakem, podle okolností a možností.
Mluvit o konkrétních místech, kde jsme se scházívali,
nebudu. Myslím, že i když je již svoboda, měly by
některé skutečnosti zůstat tabu - utajené. Ne z důvodů
hrozícího nebezpečí, aby se něco neprozradilo,
ale spíše z důvodů piety, posvátnosti a respektu k těm
místům a událostem. Při každém „zátahu“, jak jsme
tomu tehdy říkali, jsme si vždy domluvili místo a čas
budoucího setkání. Vždy jen ústně, nikoliv písemně.
Viděno čistě ekonomicky, byl to z naší strany totálně
prodělečný projekt. Jak ale všichni víme, v životě není
možné se vždy řídit jenom výhodnými ekonomickými
principy.
V roce 1983 jsem emigroval. O několik měsíců
později, již jako student teologie v Římě, kde jsem
každý večer poslouchal zprávy rádia Svobodná
Evropa z Mnichova, abych měl alespoň trochu
kontakt se starou vlastí a dověděl se alespoň něco,
co se tam děje, jsem najednou uslyšel informaci
o tom, že v horách na polsko-slovenské hranici zatkli
tři Slováky, a pak řekli jejich jména. Skoro jsem spadl
hrůzou ze židle a hořce jsem se rozplakal. Zatímco já
jsem byl na svobodě a na Západě, mí parťáci museli
do vězení…
Ústav paměti národa připravoval již delší dobu tento
dokumentární film. Jako poslední, s kým rozhovor
natáčeli, jsem byl v březnu tohoto roku i já. Těší mne,
že na prezentaci filmu si vzali fotografii právě mých
parťáků, a že také použili myšlenku z mého vyprávění:
Stopy ve sněhu. Při natáčení se mne ptali na různé
zážitky a jsou takové, které člověk nezapomene
do smrti. Jednou jsme šli na domluvené místo
v horách, bylo to začátkem podzimu. Zatímco dole
bylo pěkné a relativně teplé počasí, nahoře již poletoval
sníh, chvíli se držel na zemi, po čase ale přece jen
roztál. Když jsme vystoupili nahoru, tak bylo třeba přejít
přes vysekané pásmo stromů, kudy vedla hranice.
Po této hranici pendlovali sem a tam polští i slovenští
vojáci se psy. Pamatuji si, jak nám tehdy ten sníh
překazil naše plány až tak, že jsme se rozhodovali,
jestli budeme pokračovat dál, anebo se máme raději
vrátit, protože když pohraničníci uvidí ve sněhu stopy,
tak bude zle. Nakonec jsme si ale řekli, že jdeme dál
a doufali jsme, že sníh roztaje.
Dva parťáci - jeden z naší skupiny a druhý z polské,
dávali pozor, jestli je čistý vzduch - spatřili najednou
dva vojáky se psem. Dali nám znamení, okamžitě jsme
ztichli a přilepili se k zemi, ani jsme nedýchali, krve by
se v nás tehdy nikdo nedořezal. Dodnes mám před očima tu scénu: vidím nohy vojáků, leželi jsme v prudkém
svahu v lese, po hřebenu vedla hranice, slyším, jak
spolu mluví, vidím a hlavně slyším dech vlčáka. Trnuli
jsme, jestli uvidí stopy a vycítí nás pes. Ani jedno, ani
druhé. Prošli kolem nás, odešli, my jsme rychle skončili
svou práci a sestoupili zpátky do doliny. To, co jsme
tehdy dělali, jsme konali z přesvědčení, rádi, byli jsme
mladí, nebojácní, svět patřil nám a možná by to konali
jiní, kdyby nebylo nás.

Tu dobu již pomalu zavál čas, život jde dál, přišly nové
výzvy a je jich víc než dost. O žádné ocenění nestojím,
ale jsem rád, že se ÚPN zabývá tímto tématem, protože
je to součást našich národních dějin a kromě toho je
nutno dodat, že v době komunistické totality bylo
pašování náboženské literatury vysloveně slovenskou
specialitou, - něco, co se v takovém rozsahu nedělo ani
v Čechách či jinde na světě. Všechno dobré i nedobré si
každý z nás nese ve svém vlastním batůžku a jednou
přijde chvíle, kdy ten batůžek na věčnosti rozbalíme…
Kéž to vše jen zůstane na větší čest a slávu Boží.“
www.peterzaloudek.com, http://www.upn.gov.sk

~
Dokumentárny film o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody. Komunistický režim
v Československu neumožňoval občanom slobodný
prístup k informáciám. Len v 50-tych rokoch bolo
V Československu zlikvidovaných okolo 28 miliónov
kníh, mnoho autorov bolo zakázaných a zriadená
bola cenzúra. Film mapuje nielen samotné pašovanie,
ale aj tlačenie kníh, samizdatov a ich distribúciu.
Ústredným motívom je príbeh troch kamarátov, ktorí
sa zapojili do pašovania literatúry cez hory. V roku 1983
boli zatknutí, uväznení a následne odsúdení. Súdny
proces vyvolal protest verejnosti a na medzinárodnom
poli sa ich zastal dokonca americký prezident Ronald
Reagan. Film analyzuje fenomén pašovania literatúry
a objasňuje motivácie ľudí, ktorí nezištne riskovali
vlastnú slobodu, aby napomohli k vnútornej slobode
a poznaniu ostatných.
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Krutý příběh důstojníka Šebesty
Frank Nykl
Když se mi v roce 1968 dostala do rukou knížka spisovatele Jana Procházky „Přestřelka“, začalo mi to vše být
nějak povědomé. Jedná se tam o útěk šesti vysokých
důstojníků armády přes zadrátované hranice na začátku
padesátých let a jejich zoufalý boj s pohraničníky.
Jsou tam samozřejmě vylíčeni jako nepřátelé v černých
barvách a pohraničníci i přes své různé malé nedostatky a milostná intermezza jako hrdinové. Proč to říkám?
Protože jsem jednoho z oněch důstojníků poznal osobně v pracovním táboře ve Vykmanově v proslulém lágru
„C“ u Ostrova nad Ohří v r. 1963. Byl jsem vězeňské
číslo 18665 a bylo mi necelých 19 let. Tento lágr byl
Centrálním táborem Jáchymovských lágrů a proto to
označení „C“.
Jedná se o podplukovníka Šebestu, který byl bývalým
důstojníkem MO a tady dělal vedoucího táborové samosprávy, prostě byl tzv.“Táborák“. Byl ustanoven k tomu,
aby se dodržovala kázeň, organizoval nástupy ke sčítání a snažil se z vlastní vůle nás mukly hájit proti zlovůli
bachařů. Ti ho uznávali a měl u nich i mezi námi velkou
autoritu. Ne vždy se mu podařilo nás obhájit, ale přesto
se nevzdal. Dělal také přátelské návštěvy na barácích
a tak jsem jej slyšel jednou u 5 litrové sklenice s čajem
na našem baráku vyprávět o svém pohnutém osudu.
Po roce 1948 se nedokázal smířit s komunistickými
důstojníky, které jim přidělili, protože ti ani neuměli
pořádně česky (většinou byli z Ukrajiny) a byli napůl
gramotní (viz filmy „Tankový prapor“, nebo „Černí
baroni“). Když mu přidělili nadřízeného, který ani neuměl číst v mapě a každého, kdo s ním nesouhlasil, chtěl
zastřelit, tak už toho měl dost a rozhodl se, že uteče
za hranice. Ale už tehdy se začaly stavět drátěné ploty,
mezi nimi minová pole a vše začínalo fungovat podle
sovětského vzoru jednotek pohraniční stráže.
Ze sborníku od Pavla Vaňka, který o tom napsal:
„Problémem třeba bylo i vytahování zvěře, zabité elektrickým proudem, z drátěného zátarasu. To se dělalo
tak, že pohraničník prolezl krajní stěnu a vzal předmět
rukou. Po několika mimořádných událostech – úmrtích
pohraničníků, bylo nařízeno vytahování zabité zvěře
pouze pomocí tyče s hákem. Většina úrazů vznikala
v domnění, že je proud vypnut. Kampaňovitost opatření
proti nedovoleným přejezdům státní hranice vozidly
a vlaky byla vyvolána především událostmi, ke kterým
došlo v ašském výběžku v roce 1951, kdy v krátkém
časovém odstupu přejely státní hranici 28. 7. 1951
v prostoru Benešova paloučku u Aše nákladní automobil Tatra 111 se 14 osobami a vlak se 107 osobami
11. 9. 1951 z Aše do Selbu, vlak i náklaďák byly později

vráceny do ČSR. Na to konto dochází k instalaci
výkolejek, těžkých závor a dalších překážek
na železniční a silniční přechody. V druhé vlně pak
šlo o zabezpečení státní hranice (v některých lokalitách) proti nedovolenému přejezdu státní hranice
i mimo silnice. Impulsem pro budování byl známý
přejezd obrněného pásového vozidla řízeného
Václavem Uhlíkem přes drátěné zátarasy v srpnu 1953
u 9. poběžovické pohraniční brigády v úseku 10. roty
Nemanice.“ (K vývoji ženijně-technického zabezpečení
státní hranice... Sborník AMV 2/2004).
Takže když to shrneme, většina pohraničníků zemřela
díky nedostatečné instruktáži o zátarasech, špatnému
položení min, jejich samočinnému výbuchu v závislosti
na drsném počasí i dotyku spadlých elektrických
drátů. Jen opravdu málo z nich bylo skutečně zabito
při přestřelce s „nepřátelskými zločinci.“ Od roku 1955
už se tušilo, že Pohraniční stráž nemůže vůči veřejnosti obhájit úmrtí a těžká zranění pohraničníků při využívání nástražných pastí ve službě a údržbě. Také proto
došlo v chebském úseku v polovině roku 1954
k odstranění min. Zaminovaný drátěný zátaras byl
mnohem nebezpečnější svým tvůrcům a „ochráncům“,
než tzv. narušitelům.
Vraťme se ale k nešťastnému útěku podplukovníka
Šebesty a jeho přátel důstojníků v r. 1952. Nemohu
zaručit, že je vše přesně podle pravdy, protože jsem
nebyl jeho starý přítel, ale jen mladý devatenáctiletý
mukl. Takže jsem jen poslouchal, o čem se ti starší
baví a dodnes si to pamatuji. Původně bylo oněch
důstojníků šest, ale jen jednomu se nakonec podařilo
proklouznout a ten nejmladší se vzdal. Byl to Šebesta.
Ostatní byli zastřeleni. Přišlo se na jejich útěk už tím,
že několik kilometrů před hranicí s Rakouskem našla
hlídka PS opuštěné nákladní auto a protože mělo
pražské číslo, bylo jim to podezřelé. Auto bylo majetkem MO a telefonicky se zjistilo, že několik důstojníků
nepřišlo poslední dny do zaměstnání. Doma je také
nenašli, a protože už byli někteří v merku STB za své
politické názory, podařilo se zjistit, o koho jde a kolik
jich je. Celý kraj na jižní Moravě se začal otřásat
nákladními auty s vojáky a pohraničníky. Všude byla
pohotovost a hranice byly uzavřeny masou po zuby
ozbrojených vojáků. Prchající důstojníci se museli nořit
do bahna a bláta, aby je nebylo vidět a nemohli je
vypátrat se psy. Všude se střílelo, bylo zabito hodně
zvěře a jeden prchající důstojník byl těžce zraněn.
Takže začali také střílet a několik vojáků postřelili
a jednoho zabili. Přesto se jim podařilo dostat se bažinou na pokraji Dyje až ke drátům a naházet na dráty
mokré větve, aby tím přerušili elektrický proud. Toho
využil jeden z nich, a protože byl štíhlý, propletl se
mezi dráty a dostal se na druhou stranu. Zbývající
důstojníci měli své osobní zbraně, a protože bojovali
ve válce proti fašismu, měli odtud hodně zkušeností
a vyznamenání. Teď bojovali proti podobnému nebezpečí, proti komunismu a dávali to najevo svými výkřiky
na adresu vojáků. Když jejich palba poněkud ztichla,
ozvalo se od obklíčených důstojníků několik pokřiků
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do řad protivníků, dříve spolubojovníků: „Haló kamarádi,
kamarádi vojáci, nestřílejte, jsme vaši kamarádi! Nebojujeme
proti vám, ale proti komunistům! Nechceme po vás střílet!
Bojujeme za svobodné Československo, kamarádi! Bojujeme i za vás, kamarádi! Jdeme a vy nás necháte projít!“
Nenechali, nevěřili jim a nechápali je. Většinou už to byli
zfanatizovaní členové KSČ a v hlavách nosili citáty ze stalinských příruček. Podle spisovatele Procházky byl naivní ideál
lásky v roce 1952: „Ze všech soudruhů, budeme si nejbližší
soudruzi! Ve světlé budoucnosti se pravděpodobně vůbec
nebude líbat.“
Nakonec zbyli už jen dva důstojníci a jeden si prohnal
hlavou poslední kulku. Ten druhý, Šebesta, nejmladší z nich,
zůstal sám beze zbraně a tak se zvedl s rukama nad hlavou.
Vojáci stříleli dál a tak jim nahlas řekl: „Nebojte se,
on se zastřelil!“ Samozřejmě byl zatčen, bit od vojáků a pak
i od vyslýchajících agentů STB v Praze. Ty velice zajímalo,
kdo o tomto útěku ještě věděl a kdo jim pomáhal.
Šebesta mlčel, nikoho neprozradil a tak dostal nakonec
u soudu návrh na trest smrti. Protože neustále tvrdil,
že on nikoho nezastřelil a protože nenašli ani jeho zbraň,
skončil s doživotím a uzavřenými spisy. To tehdy znamenalo, že na něho nespadala milost prezidenta, zkrácení trestu
a ani podmínečné propuštění. Takže měl zemřít v kriminále.
Na táboře „C“, kde jsme se setkali, dokázal pan podplukovník svoji rozvahu a charakter tím, že nás zachránil před střílením. Jak už jsem několikrát psal, v neděli při malém fotbalu
u koridoru přelétl míč až ke drátům a jeden také osmnáctiletý vězeň zamával na strážného nahoře na věži, že si pro něj
jde. Ten ale začal střílet a kluka zabil. Všichni jsme se stáhli
do baráků a odmítli vyjít na sčítací nástup a pak i pro večeři.
Ráno celý tábor odmítl nastoupit do práce, dokud se vše
nevyšetří a tak na nás poslali Lidovou Milici, vojáky a útvary
SNB z celého kraje a ti tábor obklíčili. Všude byly kulomety
a samopaly, namířené na naše okna v dřevěných barácích,
kde jsme byli. Šebesta se nahlásil k rozhovoru s náčelníkem
tábora a tomu vysvětlil, že se nejedná o nějakou vzpouru,
ale o to, že se bojíme vyjít ven, aby nás taky nezabili.
Pak se vše uklidnilo a dodnes děkuji panu podplukovníkovi
Šebestovi za naši záchranu. Na to se nezapomíná. Snad jej
propustili už v r. 1965 na malou politickou amnestii. Jestli
ještě žije, nebo někdo z jeho blízkých, tak mu rád osobně
poděkuji.

PÁR SNOVÝCH PŘÍBĚHŮ
Vladimír Vondráček
Dne 28. srpna v roce 1963 Martin Luther King –
blahé paměti – pronesl památná slova: „I have
a dream.“ – „Mám sen“. I když samozřejmě není
vhodné příliš často vysvětlovat „co tím kdo chtěl
říci“, v tomto případě je to více než nutné, i když to
asi nebude snadné! Co svými slovy mínil americký
kazatel je všeobecně známo, ale co má M. L. King
společného s našimi Vánocemi a potažmo se
mnou? A tak musím začít velkou oklikou.
Na přelomu roku se vždycky dějí věci! Kromě
toho, že se s naprostou pravidelností dostavují
Vánoce a týden po nich Silvestr a Nový rok, jednou,
počátkem nového milénia se však v tomto období
odehrálo něco zcela zvláštního. Naše Anonymní
společnost pro uvádění Informací na pravou míru
(ASUIPM) se rozhodla pořídit netradiční výzkum
mezi lidmi o tom, jak vnímají vánoční a silvestrovské počasí. Počátkem prosince bylo připraveno
pár perfektních anketních otázek a plánovalo
se vyzpovídat obvyklý statisticky reprezentativní
vzorek 1 036 občanů. Leč – ASUIPM míní
a bakterie a viry mění…
Chřipka a jiné neduhy sklátily zcela náhle
a najednou všechny vybrané dobrovolné tazatele
až na mou maličkost, a protože jak známo sliby
před Vánocemi se mají plnit, šel jsem nebojácně
do toho. Nevadilo mi, že počet tazatelů se snížil
na jednoho, tedy na mne, ale přece jen jsem
si netroufl sám samojediný vyzpovídat celý
ten plánovaný vzorek respondentů. A tak
jsem v duchu jejich počty snižoval a snižoval,
pak se mi oči pomalu zavíraly, až jsem usnul…
A pak – „měl jsem sen!“
Nejprve jsem snil o Vánocích bílých, Vánocích
jaké z dětství znám. Vrátil jsem se pomalu do válečných čtyřicátých let a zjistil jsem s překvapením,
že ačkoliv zejména zimy jako celek byly na začátku
války docela pořádně mrazivé, tak se sněhem
o Vánocích to bylo velmi často dosti problematické.
Někdy se sice dalo bruslit na přírodním ledě,
ale všechny Vánoce zdaleka nebyly bílé a poměrně
často pořádně nasněžilo až v druhé polovině zimy.
Teprve pak jsme se ovšem jako děti mohly vyřádit
na sáňkách i lyžích i v nížině Českého ráje v okolí
Jičína. Na naše pohraniční hory se jezdit nedalo,
ty byly od našeho území odříznuty. Pak jsem
si vzpomněl na Vánoce v roce 1947, které byly
poměrně teplé a deštivé. A také se mi vybavila
zajímavá situace při štědrovečerním odlévání
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olova. Mimochodem, ten těžký kov jsem pracně sbíral
celé léto a celý podzim za střelnicemi při poutích
a posvíceních v rodném Jičíně.
O Vánocích v tom roce 1947 se tatínkovi podařilo odlít
krásný srp, ze kterého jsme měli docela radost. Ale
bohužel jen přesně dva měsíce, protože koncem následujícího února byl tento tradiční zemědělský nástroj zkřížen
s kladivem do znaku, který se podařilo jakžtakž upozadit
až po předlouhých jednačtyřiceti letech!
Pak jsem se viděl po dalších čtrnácti letech, jak v roce
1961 po štědrovečerní a tak trochu i zásnubní večeři
šlapu pěšky v desetistupňovém mrazu z konečné stanice
tramvaje v Bráníku do Komořan, abych tam v noci pohlídal počasí na všech možných mapách a časně ráno sdělil
prostřednictvím Československého rozhlasu národu,
že bude pořádný „samec“ či „krut“, jak říkal Vlasta Burian
– tedy arktický den s maximální odpolední teplotou nižší
než –10°C!
V tom podivném snu jsem se pak rychlostí blesku
přesunul do 70. let. Od roku 1971 až do roku 1980 naše
milá atmosféra nad střední Evropu stávkovala a téměř
všechny zimy, co se týče sněhu, nestály za řeč. Nížiny
byly většinou zcela beze sněhu a ani na horách to nebyla
žádná sláva. Přesto naše tehdy už čtyřčlenná rodina trávila období mezi Vánocemi a Novým rokem v Krkonoších.
A tady se nejen do mé, ale jistě i do mnoha dalších
pamětí – včetně meteorologicko-historické – zapsal
přelom let 1978/79. Právě o silvestrovské noci
se dostavilo rychlé a mrazivé ochlazení, které nemělo
a nemá u nás obdoby. Ještě na Silvestra odpoledne
i v Harrachově při asi +7°C. pršelo a na Nový rok ráno
jsme zírali na teploměry, které ukazovaly neuvěřitelných
–20°C. Ano – tehdy během čtyřiadvaceti hodin se
na celém našem území ochladilo o 20° až 30°C!
To ochlazení bylo tak intenzivní, že i po více než třiceti
letech mě v tom předvánočním snu probudilo. Otřásl jsem
se chladem, rychle si uvařil grog a přemýšlel jsem, jaká
novoroční předpověď počasí by vyhovovala co nejširší
veřejnosti. Po druhé sklenici vonícího moku jsem zplodil
následující předpověď, kterou teď zcela nezištně uvádím:
Bude slunečno, pochopitelně bez jakýchkoliv srážek.
Po slušně mrazivé noci se nejvyšší odpolední teploty
budou v nížinách pohybovat slabě pod bodem mrazu,
což zajistí kvalitní led na všech našich rybnících
a přehradních nádržích. K nim dojedete – doufám,
že už střízliví – po suchých vozovkách a stejně tak
bez problémů se dostanete na naše perfektně zasněžené
hory. Kvalita sněhu jistě uspokojí všechny. I na horách
se bude teplota udržovat slabě pod nulou, a tak se
na sjezdových i běžeckých tratích setkáte s nádherným
prašanem, jižní svahy pak nabídnou pomalý firn pro lyžaře a snowboardaře začátečníky. Vaše vlasy nebo alespoň
jejich zbytky bude čechrat mírný vánek. A tak i po probdělé silvestrovské noci se můžete bez obav vydat do přírody
i do nového roku. Nechť je celý ten nový rok pokud
možno lepší, než ten letošní odcházející.
A nezapomeňte, že opravdu je mnohem lepší být zdravý
a bohatý, než nemocný a chudý! Omlouvám se všem,
kteří čekali nějaký jiný sen, podobný tomu zmiňovanému
v úvodu, ale samozřejmě nejsem M. L. King...

MYŠÁK
Zdeněk Reich
Není bez zajímavosti sledovat,
jak dokáže náhodné setkání
podstatně změnit směr našich
kroků, vyslat nás jiným směrem než jsme kráčeli, zkrátka
pozměnit naši další cestu
životem. Moje žena ovšem zastává názor, že není
náhod, cesta životem je nám dána osudem do vínku
a nelze na ní mnoho změnit. Ať už je to tak, či onak,
byl to právě příslib páru pohlavků mému, tehdy zhruba osmiletému synovi, když málem porazil pyramidu
jakýchsi konzerv, vkusně naaranžovaných
v obchodním domě Grace Bross na Bondi Junction,
který směr v naší dráze pozměnil. Pohrůžka byla
vyslovena v řeči mateřské a moje pozorná žena si
povšimla, že nějaký muž středních let se pousmál.
Z toho usoudila bystře, že se jedná o krajana
a pochopitelně se nezmýlila. Byl to, později náš velice dobrý přítel, ing. Zdeněk Gruner, který kraloval
laboratoři v technickém centru mamutí sklárny ACI.
Prohodili jsme s ním pár slov, a když jsem se mu
svěřil s mojí kvalifikací, přislíbil se podívat, zda by se
pro mne v tomto technickém centru nějaké místečko
nenašlo.
A opravdu se brzy našlo a to zejména proto,
že generálním manažerem byl v Anglii narozený
polský šlechtic, John De Teliga, jehož neláska
k bolševikům vedla k tomu, že poskytl zaměstnání
mnoha Čechům, kteří krátce před tím ten
„ráj na zemi“ opustili. Tak jsem se zakrátko stal
jedním z dosti početné skupiny emigrantů, z kraje
pod Řípem došlých. Jak již zmíněno, John De Teliga
byl sice polského původu, ale byv narozen v Anglii,
polský jazyk neovládal. Během druhé světové války
bojoval jako australský voják proti Japoncům a válku
ukončil v dosti vysoké hodnosti majora. Jako
takový dostal za své zásluhy právo používat rozsáhlý
pozemek královské půdy v podhůří Sněžných hor
asi patnáct mil (tehdy jsme ještě měřili vzdálenosti
v mílích), od malého městečka Nimitabel. Během
poměrně krátké doby, kdy jsem pro ACI pracoval,
se mezi námi vyvinul velice dobrý vztah, který trval
po dlouhou řadu let.
John si stavěl na pozemku vládou mu svěřeném
útulnou chatu, tedy „cabin“, jak se zde říká. S dalším
českým spolupracovníkem ze skláren ACI jsme
Johnovi se stavbou vydatně pomáhali a potom po
řadu roků jsme tam s ním jezdili, a často, když neměl
čas s námi jet, nám kabinu nám ochotně půjčoval.
S mnoha dalšími kamarády jsme tam trávili nejednu
příjemnou chvíli, stříleli králíky, kterými se kraj
hemžil, popíjeli chutného moku a trávili čas
v družném klábosení. Kabina sice často po dlouhou
dobu zela prázdnotou, ale nebývala tak docela
opuštěná, měla svého stálého obyvatele.
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Sídlila tam totiž permanentní obyvatelka, malá myška.
Jen málokdy jsme ji zahlédli, ale prokousané pytlíky
cukru, či obalu tam zanechaných sušenek a navštívenky na stole, svědčily o její přítomnosti. Bylo všem jasné,
že se musí jednat spíš o myšáka-samotáře, protože
pokud by se jednalo o párek myší, škody jimi způsobené by byly značně většího rozsahu. Dlužno podotknout,
že pokud říkáme párek (tedy jakési manželství), jedná
se u hlodavců, stejně jako u mnoha dalších živočišných
druhů o samečka a samičku schopných reprodukce.
To jen my, pánové tvorstva musíme mít výjimku.
Jednou jsme tam jeli s mým dobrým kamarádem,
abychom strávili čtyři či pět dní v „kabině“ a kamarád
rozhodl, že při nákupu zásob jídla a pití, zakoupíme
také klasickou past na myši vybavenou silnou spirálou,
která nás zbaví našeho spolunocležníka. Jsa povahy
citlivé, představa myšky s přeraženou páteří mne
neuchvacovala a tak, když jsme přišli k regálu s těmito
smrtícími prostředky, odvedl jsem kamarádovu pozornost opačným směrem a k nákupu pasti tedy nedošlo.
Bylo to až na půl cesty k našemu konečnému cíli, když
si kamarád vzpomněl, že k nákupu pastičky nedošlo,
ale vracet se nepřicházelo už v úvahu. Dorazili jsme
šťastně k našemu cíli a po otevření dveří jsme opět
našli stůl posetý navštívenkami našeho myšáka. A tak
jsem dostal spásnou myšlenku a plán, který jsem hned
sdělil kamarádovi, stále mudrujícímu nad nepřítomností
zhoubné pastičky. Vzpomněl jsem si totiž, že jsem před
nějakou dobou viděl v televizi záběry ze státu Viktorie,
kde byly tehdy některé oblasti postiženy opravdu mocnou záplavou myší. Řešení problému hraničilo doslova
s genialitou.
Vezme se láhev od vína - sedmička, s dlouhým hrdélkem. Nutno podotknout, že nezáleží na ročníku a druhu
vína (pokud hodláte víno vypít, potom bych doporučoval
Wolf Blass). Láhev se položí na okraj stolu, a to tak,
aby hrdélko okraj stolu zdaleka přečnívalo. Na konec
hrdélka se dá nějaká pro myšky neodolatelná lahůdka
a hrdélko láhve se lehce potře olejem. Pod takto připravenou past se dá vědro s vodou, a když se hodů chtivý
hlodavec vypraví za pochoutkou, uklouznou mu nožky
po kluzkém povrchu hrdélka a „žbluňk“ do vědra či jiné
vodou naplněné nádoby. Jak bylo vidět na televizních
záběrech, byl tento způsob likvidace hlodavců nanejvýše úspěšný. Popsal jsem tento způsob kamarádovi,
kterému se návrh velice zalíbil a ihned přikročil
k jeho realizaci. Napřed jsme pečlivě vyprázdnili jednu
láhev vína s dlouhým hrdélkem a potom pro jistotu ještě
láhev druhou. Kamarád umístil obě láhve do patřičné
polohy, aby hrdélka lahví přesahovala hranu stolu a aby
myšák mohl pohodlně na láhev vylézt, vytvořil pomocí
krabiček zápalek u obou lahví jakési schodiště. Když
potom opatřil konce hrdélka kousky opečené slaniny
a pečlivě naolejoval hrdélka, umístil pod každou z lahví
nádobu s vodou. Potom, spokojeni s našimi přípravami,
jsme zalehli a čekali. A opravdu, neuběhlo patrně
více jak pět mnut a ozvalo se očekávané žblunknutí.
Rozsvítili jsme předem připravené baterky a hle,

v jedné nádobě usilovně plavala
myška, styl plavání nebylo lze
přesně určit. Po vylovení tohoto
božího tvorečka a jeho osušení,
jsme ho uzavřeli do předem
připravené skleněné nádoby
s kovovým víkem opatřeným
větracími otvory. Pohodlné lůžko z papírových
kapesníků a ranní snídaně pochopitelně nechyběla.
Druhého rána jsme potom umístili myšákovo dočasné
vězení do batůžku (aby neviděl, kam a kudy jdeme)
a po zhruba čtyřech mílích usilovného pochodu
australskou buší, jsme za dvojhlasného zpěvu „born
free“ vypustili myšáka a svobodu.
Jaké z toho plyne poučení? Kdyby nedošlo k tomu,
že jsem tehdy pohrozil synkovi tělesným trestem,
kdoví, jak by to s myšákem dopadlo.

Možná že by čtenáře Čechoaustralana zajímalo,
že ve Woolworths i v Coles lze koupit pravé
ČESKÉ FIDORKY, i když jsou maskované pod
značkou Cadbury - viz obrázek. Dokonce jsou teď
na slevě - ve Woolworths za 3 dolary jedno balení
a v Coles dvoje balení za 5 dolarů. V balení je
6 úžasných, pravých českých fidorek a je možné
koupit hořkou čokoládu, mléčnou nebo oříškové.
Přeji krásné Vánoce a mějte se čokoládově,
Marta Pelikánová

„Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení,
jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu
k rodině víže a je všechny spojuje v národ.“ Pavel Josef Šafařík
DEMOKRACIE
TGM v rozhovoru s Karlem Čapkem.
Slova, která jsou dodnes aktuální.

Jak byste tedy formuloval svůj vlastní a nejhlubší
důvod pro demokracii?
Nejhlubší argument pro demokracii – víra v člověka,
v jeho hodnotu, v jeho duchovost a v nesmrtelnou duši;
to je pravá, metafyzická rovnost. Eticky je demokracie
zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky k bližnímu. Věčné věčnému nemůže být lhostejné, věčné
nemůže věčného zneužívat, nemůže ho vykořisťovat
a znásilňovat.
Vy tedy koneckonců vidíte pravý základ demokracie v náboženství; smím-li to tak říci, jste vlastně
také teokratem.
Nebojím se slov, a proto nemám nic proti té formulaci,
berete-li teokracii doslovně jako bohovládu. Pojímám
stát, státní život, politiku, jako celý život, opravdu
sub specie aeternitatis. Demokracie pravá,
založená na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem,
je uskutečňováním božího řádu na zemi. Demokracie
není jen formou státní, není jen tím, co je napsáno
v ústavách; demokracie je názor na život, spočívá
na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry
bez lásky, není lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou,
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že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je
možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují
a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor
mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů
před celou veřejností – slovo “parlament” má
krásný smysl, jen je učinit tělem!
Řekl jsem, mezi rovnými. Vím, lidé si nejsou
rovni; nikde na zemi, v lidech ani v přírodě není
rovnosti – je rozmanitost; jen jako nesmrtelné
duše jsme opravdu rovnocenní. Liberté, égalité,
fraternité – i Francouzská revoluce přijala
de facto přikázání Ježíšovo, přikázání lásky
k bližnímu. Zní to jako paradox, ale je to pravda:
i francouzští racionalisté byli – teokraté, třebaže
Boha měli jen jako Nejvyšší bytost.
Demokratický ideál není jen politický, je
i sociální a hospodářský. Komunism odmítám.
Bez individualismu, bez nadaných a vynalézavých jedinců, bez schopných vůdců, bez géniů
práce pro společnost se nedá rozumně a spravedlivě organizovat. Demokracie po stránce
sociální znamená překonání degradující bědnosti;
v republice, v demokracii nesmí být možné,
aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své
spoluobčany – v demokracii člověk člověku
nesmí být prostředkem. Ta přirozená rozmanitost
musí být uspořádána dělbou a hierarchií funkcí
a práce; není možná organizace lidí bez nadřaděných a podřaděných, ale musí to být právě
organizace a ne privilej, ne aristokratické panování, ale vzájemná služba. Demokracie potřebuje
vůdců, ne pánů.
Přijímám demokracii i s důsledky hospodářskými
a materiálními; ale zakládám ji na lásce –
na lásce a spravedlnosti, jež je matematikou
lásky, a na přesvědčení, že máme na světě
pomáhat k uskutečnění řádu božího, k synergii
s vůlí boží.
Vím, dnes se zásady demokracie často dovozují
z materialismu; materialism je sice vědecky
překonán – jen se podívat do moderních věd,
co říkají o té matérii – ale trvá v přeceňování
hmotných podmínek života. Vím, byl a je útlak
hmotný, ale ten je jen částí útlaku mravního.
Namítá se proti teismu, že víra v nesmrtelnost
a láska k bližnímu se spokojuje s filantropií,
s almužnou, že nevede k modernímu a socialistickému požadavku právního a zákonného
odstranění bídy. Nevím, proč by nevedla.
Teism, náboženství vůbec přece není jen osobní
atitudou, je i kolektivním řádem a hledí vždy
a všude se stát organizací. Láska rozumná,
náboženství řízené rozumem bude uskutečňovat
humanitu zákonem, ale nikdy nás nezbaví mravního závazku účasti a pomoci osobní. Byla by
to vůbec divná demokracie, kde by nebylo místa
pro mravní iniciativu individuální.

„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych
ČECHOAUSTRALAN ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón,
a přece vspolku nejčistší souhlas.“ Božena Němcová
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Mluvíte o demokracii dokonalé; dnes je spíš zvykem
hledat na ní chyby a mluvit o krizi demokracie.
Krize demokracie – prosím vás, co dnes není v krizi?
Žijeme právě v době přechodní; jak víte, Švehla říkal,
že válka dosud trvá, i když se nestřílí. Jsme – všechny
státy a národy – v těžkém přerodu; těžko žádat hned
dílo dokonalé a na věky. To neznamená, že by naše
demokracie, vůbec naše řády nemohly být lepší, než
jsou. Demokracie má své chyby, protože občané mají
své chyby. Jaký pán, takový krám.
Podívejte se na nás: Neměli jsme po staletí své vlastní
dynastie, neměli jsme – až na nepatrné výjimky –
národně uvědomělé šlechty, neměli jsme svých boháčů
a velkých pánů – jsme svou historií i náturou určeni pro
demokracii. Kulturně náležíme k evropskému západu;
zase odkaz na osvícený demokratism. Jsme národ
tělem i duší demokratický; má-li naše demokracie
své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky,
ale ne překonávat demokracii.
Říká se například: prý parlament už nedostačuje.
Ne už, ale ještě ne: parlament je volen voličstvem
– kdo to voličstvo vychoval politicky a mravně? Starý
režim; poslanců vyrostlých za republiky ještě nemáme.
Demokracie nesmí být jen na ústavním papíře
a v ústech demagogů. Ani ten nejlepší parlament
není k tomu, aby odhlasoval, co je pravda, právo
a mravnost; o pravdě, o základních zásadách politiky,
práva a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny.
Demokracie sama lidí nevychová. Slušní, opravdoví
lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní
správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále – překáží
tomu demokracie? Není tu politický circulus vitiosus?
Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší
demokrati. Jen si přiznejme, že tu má svůj díl viny
takřečená inteligence – duchovní, učitelé, spisovatelé,
úředníci a vůbec lidé odchovávající a vedoucí masy
občanstva. Demokracie je majorita vedená – kdo a jací
jsou tedy ti vůdcové? Francouzský spisovatel nedávno
správně rozpoznal “zradu inteligence”.
Žaluje se na korupci – dobrá, jen do ní! Ale nedejme
se svést ke generalizacím – a nevěřme korupčníkům,
žalujícím na korupci. Je dost korupce tiché, toho
šikovného obcházení zákonů, korupce skoro legální
– té nestačí čelit negativně, ale pozitivně: víc úcty
k zákonům a státu! Ano, myslím občanskou morálku
– loajalitu ve smyslu anglickém.
Stejně jako na korupci žaluje se na politické chyby,
na neschopnost poslanců, vlády a všech možných
veřejných činitelů. Ano, děláme chyby, sám jsem jich
udělal dost, neumíme to ještě. Republika, demokracie,
náš stát je mladý a dostal se nám skoro zadarmo.
Nemáme tradice v politice a v administraci, a proto
děláme chyby.
Nemluvím proti kritice, naopak přeju si kritiky všech
vad a omylů; jenomže ta kritika nemá být k dělání
demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme
kritiků vzdělaných a poctivých, kritiků, kteří mají
občanskou mužnost a kuráž; pravá kritika není negace
ani svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce
a spoluodpovědnost.

Žaluje se na politické strany. Právem, pokud ty strany
hovějí stranickému sobectví. Ale strany přece nejsou
a nemohou býti jiné než průměr jejich voličů, ten
zase závisí na tisku a občanské výchově – pořád
ten problém vedení! Jedno musíme na stranách žádat
stále a stále: aby za své poslance a představitele vybíraly slušné, politicky schopné a vzdělané muže a ženy.
Pro mne je politika a demokracie věc nesmírně vážná:
práce, řekl bych, pro ty nejlepší a nejvybranější lidi.
A když se budeme opravdu starat o nápravu svých věcí,
nezapomeneme na politický dorost – to je tak důležitá
otázka pro stát, pro jeho vlády a strany! Starý problém
otců a dětí! A zase ten začarovaný kruh: jsou si toho dost
vědomi naši duchovní, učitelé, spisovatelé a žurnalisté?
Pamatují na to vlády, strany a poslanci?
A co ty hlasy volající po státě stavovském
nebo po diktatuře?
Nu, nebudete po mně žádat, abych podával celou
státovědu; vyšli jsme prostě z daných politických
poměrů a řekli to ono k nápravě našich veřejných
věcí. Vím, jsou i u nás lidé, kteří mohou nechat oči
na stavovských nebo diktátorských státech –ale jen
na těch velikých a mocných; ty menší už nedávají
tak svůdný příklad.
Rozumí se. Lidem se líbí moc, ale ta moc se přece napodobit nedá; žádný režim neudělá z malého státu velmoc.
Lidé málo uvažují, co se hodí pro nás; často se jen opičí
po cizím, místo aby se z cizího poučili – především
vyčkat, jak se co osvědčí! Pět let, deset let je ještě málo
na historický argument. Tak řekněme: stavy místo stran,
stát stavovský? Za středověku býval všude stavovský
stát – ptám se, proč si ho lidé nenechali? Byly stavy
méně sobecké než nynější strany?
A nejsou strany u nás z velké části stavovské? Dnes
jsou sta a sta zvláštních zaměstnání a stavovských
zájmů – jak chcete mezi nimi dosáhnout dohody,
ne-li zase nějakým parlamentem? Diktatury zrušily
parlament, ale dovolávají se vůle lidu; tedy vlastně
se dovolávají demokracie. A zase: absolutní monarchie byly svého druhu diktaturami – proč si jich lidé
nenechali?
Když se končila válka, myslel jsem: bude u nás
republika, ale ze začátku řízená diktátorsky. A vidíte,
naše republika se bez toho obešla. Nebojím se slov
a řeknu, že bez jistého stupně diktatury není ani
demokracie; když nezasedá parlament, rozhoduje
vláda a prezident republiky neomezeně; ale jsou
vázáni zákony a podléhají budoucí kritice a kontrole
parlamentu, kritice novin a schůzí. To právě je také
základ demokracie: svobodná kritika a veřejná kontrola.
Jsem zásadním, ale ne slepým přívržencem demokracie; znám slabiny systému a neušla mi žádná špatná
zkušenost, ale – nelituju ani na okamžik svého rozhodnutí, které jsem uvážil, když jsem se vracel z války: že budu
sloužit demokracii a republice.
Demokracie je zárukou míru. Pro nás i pro svět.
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PRVNÍ REPUBLIKA
Barbara Semenov
První republika. Jaká byla? Dnes je už jen málo pamětníků. Idealizujeme si staré časy podle historických
románů, starých filmů a memoárů? Do způsobu života toho vzdáleného období nám dovolil nedávno nahlédnout
dobový televizní seriál „První republika“. Premiéroval na ČT 1 již minulého roku, jeho reprízové vysílání jsem
zhlédla až tento podzim. Nad pomalejším rozjezdem prvního dílu jsem ještě trochu váhala, ale po druhém jsem
byla, jak se říká mezi námi - česko-anglicky mluvícími -, „hooked“.
Závislá nebude asi správný výraz, byla jsem zkrátka natěšená a napjatě očekávala každé další pokračování.
A to je dobré znamení, že se seriál povedl. Dvacet dva dílů (-v reprizovaném vydání spojených po dvou do jedenácti kapitol) získalo právem cenu nejpopulárnějšího seriálu v anketě televizních diváků TýTý (česká obdoba
australských Logie Awards). Byl natočen podle scénáře Jana Gardnera, režie se ujal Biser Arichtěv, který má
na svém kontě také úspěšný seriál České televize „Vyprávěj“, jeho producenti ze společnosti Dramedy Productions obdrželi Zlatou Nymfu na festivalu v Monte Carlu jako nejlepší evropští televizní producenti roku 2011.
I tentokrát se jim podařilo vytvořit dílo, které se může svou stavbou, dynamikou a atraktivitou postavit vedle
nejlepších světových seriálů současnosti. Na 51. ročníku MIPTV v Cannes byl seriál prodán mimo jiné do USA
a do Íránu. V listopadu 2014 získal cenu na televizním festivalu FyMTI v Buenos Aires a projevili o něj zájem
klienti v Jižní Americe. Titul pro mezinárodní distribuci je ovšem zcela odlišný: „The Manor House“ (míněno
jako „Rodinné sídlo“), protože První republika mimo ČR nic neznamená. Seriál se na zahraničních trzích
prodává jako mix romantického příběhu a tajemné detektivky – podívejte se na jeho přitažlivou upoutávku:
https://vimeo.com/93382702.
Není neobvyklé, že to co se líbí divákovi a slaví úspěchy ve světě, neobstojí v kritikách domácích divadelních
a filmových recenzentů. Odborníci se jali neodborně pitvat historické detaily, ačkoli tvůrci předesílali, že nesledují
ambice dokumentární ani historické. Na druhé straně nechtěla být „První republika“ běžnou nekonečnou
‚soapie‘, telenovelou nebo rychlokvašeným komerčním seriálem. Vznikl napínavý homogenní příběh,
ve kterém se podařilo skloubit melodrama s detektivkou na pozadí doby, kdy se formovala česká demokracie;
doby až překvapivě odrážející mnohé paralely s tím, co prožívá Česká republika v posledním čtvrtstoletí.
Před námi se rozvíjí zábavný i emotivní román vypovídající důvěryhodně o lidských hodnotách a vlastnostech
dobrých i zlých, jak ostatně naznačuje samotný podtitulek rodinné ságy - Každá rodina má svoje tajemství.
Láska, peníze, vražda.
Seriál začínající na konci první světové války vypráví příběh rodiny Valentových, která zbohatla při válečných
zakázkách a stěhuje se z venkova do části Podolí velkoměsta Prahy. Tam se zatím nacházejí pouze louky,
pár továrních komínů a chudoba. Valentovi však Podolí změní, i když to nejde snadno. V rodině panuje rivalita
mezi bratry, tíží ji tajemství vraždy, dějovou linku vyplňují dramatické mezilidské vztahy, obchodní machinace,
napínavé detektivní pátrání, velká love story, nechybí esteticky pojatá erotika. Osudy hrdinů jsou zobrazeny
na pozadí vzrušujících událostí tehdejší doby.
Ačkoli se jedná o bohatý, výpravný seriál, pro který bylo vyrobeno přes 2700 dobových kostýmů, vzniklo
množství trikových záběrů, které umocňují dobovou atmosféru a díky kterým ožívá například prvorepublikové
pražské Podolí, není „První republika“ seriálem historickým. „Kritici zjevně nepochopili žánr, nešlo nám
o historický, ale o dobový seriál“, vysvětluje Filip Bobiňski, producent „První republiky“.
Odmítavé názory rozdělené divácké obce se rovněž dovolávaly legendárního autora, scénáristy a dramaturga
nezapomenutelných televizních seriálů, Jaroslava Dietla. Měla jsem to štěstí, že jsem během svého studia
na FŽUK poznala geniálního dramatika osobně a myslím, že „První republika“ je právě vyrobena dle osvědčeného receptu tohoto tvůrce. Říkával, že hlavním motivem lidského jednání a tím i dobrého dramatu v jakékoliv
době jsou láska a peníze. Přidáte-li řemeslný um a vkus, jako se stalo v případě „První republiky“, vznikne
televizní film, který vás vtáhne do světa dokonalé iluze zobrazované doby, členy rodiny přijmete za své vlastní,
prožíváte s nimi pár hodin příjemně stráveného času u obrazovky, jejich životy, radosti a smutky se zdají být
více nebo méně totožné s těmi vašimi. Nepamatuji se, že bych od Dietlovy „Nemocnice na kraji města“ byla
tak připoutána k televiznímu seriálu jako v případě „První republiky“, - a že jsou dnes seriály vyráběny v celém
světě jako na běžícím pásu. Dost možná, že právě proto.
Zkrátím-li vyjmenovávání všeho, co se tvůrcům povedlo, nemohu se nezmínit o skvělém hereckém obsazení.
Výrazné charakterové typy jsou ztvárněny z velké části novými, výbornými herci, kteří jakoby byli přímo vystřiženi
z předlohy scénáře. Dva bratři Jaroslav (Jiří Vyorálek) a Vladimír (Ján Koleník) připomínají podvědomě kladného
a záporného Bobbyho a Džejára z Dallasu. Osudová žena mezi nimi (Markéta Plánková), a ta druhá, které
osud nepřeje (Veronika Nová), čestný a spravedlivý otec Valenta (Jan Vlasák), rušivý představitel zákona,
detektiv Mlčoch (Svatopluk Skopal),… Tak jako v životě, nic není černobílé, nic není přímočaré, během pokračování jednotlivých dílů se mění naše sympatie, rozumíme pohnutkám, chování a pocitům postav záporných,
rozčilujeme se nad jednáním postav, kterým jsme zpočátku fandili. Malá i velká překvapení ve vývoji
událostí nám nedovolují vynechat ani minutu děje.
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„Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.“
Chalíl Džibrán

Ostatně posuďte sami, zda budete patřit do skupiny spokojených diváků nebo do skupiny kritiků vyčítajících seriálu téměř
vše, od historických nepřesností až k banalitě červené knihovny. Svoboda slova a názoru dnes přece umožňuje cokoli.
I znovu vysílat televizní seriál „30 případů majora Zemana“,
natočený v letech 1974-1979 jako nejpropagandističtější dílo
svého druhu, jehož demagogické zkreslování skutečností
nebylo až do konce komunistického režimu překonáno. Tento
seriál (oslavující bezpečnostní aparát socialistického Československa) zásadně - podle oficiální propagandy - překrucoval
novodobé dějiny naší země po 2. světové válce. Všechna
hrůzná totalitní opatření a zásahy té doby, o kterých přinášíme
v Čechoaustralanovi pravidelně vzpomínky skutečných svědků
(- v tomto vydání například Petra Žaloudka, Franka Nykla,
Dany Broumové, Alenky Klímové), jsou v tomto seriálu hodnoceny jako záslužné a tak mne reprízy jeho epizod na české
televizi doslova uráží. Nerozumím potřebě ani motivaci jejich
obnoveného zařazení do vysílání. Je zajímavé i smutné,
že proti tomu se, na rozdíl od negativní kritiky kvalitního
seriálu, nikdo z historických a kulturních „odborníků“ nepostaví.
Nezbývá mi než doufat, že mladí lidé, kteří ani nemohou
rozumět ději a podstatě zprofanovaného seriálu o majoru
Zemanovi, se budou spíš profilovat dle kladného hrdiny „První
republiky“ Vladimíra Valenty. Jeho představitel, slovenský
herec Ján Koleník, který se stal okamžitým favoritem nejen
ženského publika, říká o době první republiky, za kterou se,
na rozdíl od potupné doby normalizace, nemusíme stydět:–
„Lidé byli šťastní, smutní, slabí nebo se milovali stejně jako
v každé době. Jsem rád, že seriál poukazuje i na negativní
věci. Má více vrstev, které se odhalují postupně. To, co se
na začátku může zdát jednoznačné nebo banální, je na konci
úplně jinak. Nebráním se idealizování čehokoliv, pokud
se idealizuje střízlivě, ve snaze neobelhávat sebe ani historii.
Idealizování nás dělá šťastnějšími, je to obraz toho,
že potřebujeme jistoty, kterých se pak držíme“.

VLAST ŽIJE V NÁS
Hana Gerzanicová
Po moři duše myšlenky jdou
jak vlny – jedna za druhou –
O skály života se tříští a pění,
v obzoru mizí – v páry se mění.
Po moři dní hodiny jdou
jak vlny – jedna za druhou –
Když západ zbarvil slunci vlasy
vzpomínka ke mně přisedla si.
Šeptala mile, měkce do šera,
mluvila písní zvonů kostela,
tichými zraky večerního kraje
kreslila obraz ztraceného ráje.
Známá slova barvil její hlas
o poli, kde zraje zlatý klas,
o lese, kde v mechu krok by ztich,
o krajkách, které rozdal hebký sníh.
Kreslila máky, chrpy do polí,
vesničku spící v mlze údolí –
Obrazy, které před lety jsem žila
v slzy mi lehce, tiše položila.
Vzpomínky nebylo to pouhé zdání,
vlast žije v nás, je zde mezi námi,
není to místo, ulice, náměstí,
jsme to my, lidé, v úzkostech, ve štěstí.
Vlast jsme my, lidé, každý z nás,
v orchestru světa jsme její hlas,
budoucnost, víra – naděje – přání –
ze semen vzpomínek v nová jdem zrání…
Po moři duše myšlenky jdou
jak vlny – jedna za druhou –
a marně do útesů život bije,
nezničí vlast – ta dál v nás žije!

Ján Koleník v seriálu „První republika“
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Krásné momentky z Vodafestu
nafotil Patrik Nemes

Jsme na Facebook, přidejte se k nám - www.cechoaustralan.com
https://www.facebook.com/Cechoaustralan
Klikněte na Like
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