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"Kdyby se člověk přiučil každou hodinu
byť jen jediné poučce nějaké vědy,
jen jedinému pravidlu řemeslné práce,
jen jedinému půvabnému příběhu
z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela
bez námahy, je zřejmé), jak veliký,
ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?"
Jan Amos Komenský

* 28. března 1592

„Četné jsou katedry, ale málo je moudrých a ušlechtilých učitelů. Četné a velké jsou posluchárny,
ale málo je mladých lidí, kteří upřímně žízní
po pravdě a spravedlnosti. Hojně uštědřuje příroda
své tuctové zboží, jemnější však vytváří zřídka.
To víme všichni, proč tedy naříkat? Nebylo tomu
tak vždy a nebude to tak vždy? Jistě je tomu tak
a musíme od přírody příjímat, co nám dává,
jaké to zrovna je. Ale vedle toho žije i duch času,
smýšlení vlastní generaci, které se přenáší z člověka na člověka a dává společenství charakteristický
ráz. Na proměnách tohoto ducha času si každý
musí odpracovat svůj malý podíl.“
Albert Einstein

* 14. března 1879

Stalo se jakousi ustálenou praxí současných časopisů, lákat své čtenáře na titulní stránky nespočetných snímků
takzvaných celebrit z politického, ekonomického, kulturního a společenského života. Otázkou zůstává, která z těchto
slavných tváří a dnes zářících hvězd nebo spíš hvězdiček, bude hvězdou nezapomenutelné velikosti i za několik set let…
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HVĚZDA ALBERT EINSTEIN
Barbara Semenov

Obden začínám den v tělocvičně. V Austrálii se jim
dnes říká Gym, v Česku - Posilovna. Už dávno nemají
dřevěné ribstole, žíněnou žíněnku a lavičku na háky.
Ani kozu či bednu – náčiní, která jsem v mládí nenáviděla. Svoji dnešní mašinu „Crosstrainer“ miluji.
V rytmu svižných nahrávek z ipadu na ní poskakuji
dobrou hodinu a jak se v kardio-aerobické hale
cvičírny/mučírny sluší a patří, sleduji mimoděk hrátky
světového vědomí z deseti televizních monitorů
rozvěšených mezi „high-tech“ sportovním nářadím.
Každá obrazovka žije něčím jiným, zajisté důležitým.
Kulinářství, Bílý dům, omlazování, poslední hity,
čutálisti, reality show, sitcom,… zvuk netřeba.

Velvyslanectví České republiky:
8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Jednoho rána jsem byla překvapena nebývalou souhrou kanálů. Téměř všechny zabíraly po celou hodinu
mého cvičícího snažení jakési ocelové dveře, před kterými se nelítostně tlačil a zápolil dav novinářů, filmařů,
paparazzi a čumilů. Občas ze dveří vyšel Indonésan
v uniformě, dav vřel v nesoudném klání o skulinku
lepšího výhledu, to včetně kameramanů úctyhodných
národních vysílacích stanic. Výsledkem jejich projekce
na obrazovkách byla však celou hodinu pouze tlačící se
masa lidských pozadí, hlav a čupřin, a zdvižených paží
třímajících cokoli, co by zaznamenalo nadcházející
senzaci. Neznalý situace by se mohl domnívat, že se
za eskortou obrněnců po více než hodině napínavého
čekání objeví přinejmenším nejlépe placená hvězda
světa Madona nebo masový vrah. Nikoli. Pod kostkovanou čapkou a neprůhledným šálem se skrývala
nicotná ženská postava, která byla před devíti lety
přistižena po příletu z australského Brisbane na Bali
s 4.2 kg marihuany.

V Austrálii ví dnes každé malé dítě, kdo je Shapelle
Corby. Devět let se australská veřejnost zaobírá jejím
příběhem. Vinná nebo nevinná? Média se zamilovala
do nepřehledné situace a manipulují nadále s veřejným
míněním. Čemu má dobrý Australan věřit? Pohledná
dívka pláče za mřížemi v nelidských podmínkách věznice Kerobokan – Hollywood natočil několik podobných
příběhů, kdy byl balík drogy podstrčen nevinným. Australská televize dostala skutečnou předlohu ze života.
Na druhé straně se nabízejí fakta o problematické
rodině, kde jsou trafikanti s drogami realitou. Novináři
se nemohou nabažit nevyčerpatelného zdroje spekulací
a téměř celou dekádu zaplňují stránky novin a časopisů
stejně tak jako rozhlas a televizi poutavým příběhem
nešťastnice, neslavně slavné, v budoucnu díky další
publicitě dost pravděpodobně i pohádkově bohaté.
Přemýšlím v potu tváře na svém cvičidle, kde zůstala
tradice vznešeného žurnalismu s původními ideály
osvěty a inspirace? Jak je možné, že každý ví podrobné detaily o životě jakéhosi děvčete, které vše co
dokázalo, je, že bylo přistiženo (ať již spravedlivě

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
nebo nespravedlivě) při pašování ‚marušky‘, zatímco
dejme tomu o nějakém Einsteinovi je známé dnes
málem jen pořekadlo „No Einstein z tebe nebude.“?
Jistě, o Einsteinovi toho bylo napsáno již mnoho,
ale opakování je matka moudrosti. Kdy bylo naposledy připomenuto něco z jeho velikosti? A co omladina,
nakolik je informována o této hvězdné osobnosti?
Chápu, že není třeba studovat dnes již samozřejmou
teorii relativity, ale k jeho stále aktuálním filosofickým
myšlenkám neuškodí se čas od času vracet.
V měsíci, kdy uplyne 135 od jeho narození, tak ráda
učiním. Docvičím a otočím se zády k obrazovkám,
kde došlo na finále show toho dne. Zakuklená
propuštěná se probojovala vřavou do hermeticky
uzavřeného vozu a za ní se strhla smršť nedůstojná
lidskému druhu. Dav přes sebe šlape, leze, sápe se
na blatníky v nepochopitelné hysterii získat aspoň
jeden snímek – čeho? Ničeho. Slovy Einsteina
„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská
hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist“.
Albert Einstein se narodil 14. března 1879 v Ulmu
v německém Württembersku, asi 100 km východně
od Stuttgartu v židovské rodině. Navštěvoval katolickou obecnou školu a na naléhání své matky bral
hodiny houslí. Když bylo Albertovi pět let, jeho otec
mu ukázal kapesní kompas a Einstein poznal, že něco v „prázdném“ prostoru musí působit na střelku.
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Později tuto zkušenost popsal jako jednu z nejdůležitějších
ve svém životě. Ačkoli pro zábavu stavěl fyzikální modely
a mechanická zařízení, byl považován za pomalého žáka,
pravděpodobně kvůli dyslexii, ostýchavosti nebo velmi
vzácné a neobvyklé struktuře svého mozku (což se ukázalo
po jeho smrti). Později sám Einstein přisuzoval své objevy
v teorii relativity právě této pomalosti. Říkal, že díky tomu,
že přemýšlel o podstatě prostoru a času později než ostatní
děti, mohl zapojit vyvinutější intelekt.
Einstein se začal učit matematiku, když mu bylo asi
dvanáct let. Traduje se pověst, že v matematice propadal,
ale není to pravda. Příčinou je jiný způsob známkování,
který způsobil v pozdějších letech zmatek. V roce 1894,
poté, co zkrachovala elektrotechnická firma jeho otce,
se Einsteinovi přestěhovali z Německa do Pavie v Itálii.
Albert kvůli tomu nedokončil střední školu. Ve svých 16
letech se přihlásil na přijímací zkoušky na Eidgenössische
Technische Hochschule, ETH (Spolková vysoká technická
škola) v Curychu. Ve fyzice a matematice sice dopadl
na výbornou, ale propadl v ostatních předmětech. Bylo mu
doporučeno dokončit střední školu a přihlásit se znovu.
Odmaturoval na kantonální škole v Aarau v roce 1896.
Při druhém pokusu již byl na curyšskou Polytechniku přijat.
ETH dokončil o čtyři roky později, v roce 1900.
Klíčovým se v jeho vědeckém životě stal rok 1905. Ve své
práci „O elektrodynamice pohybujících se těles“ poprvé zveřejnil zásadní poznatky Speciální teorie relativity. Ve stejném
roce vysvětlil na základě Planckovy kvantové teorie i fotoelektrický jev. V roce 1908 se stává docentem na univerzitě
v Bernu a o rok později profesorem na Curyšské univerzitě.
V roce 1911 na necelý rok působil
i v Praze na tamní německé univerzitě.
Na svých procházkách Prahou bádal
o tom, jak spojit prostor, čas a gravitaci.
Dala tehdy magická Praha podnět
ke vzniku jeho slavné Obecné teorie
relativity? Když v roce 1919 byla teorie
experimentálně potvrzena, stál Einstein
na vrcholu slávy. V roce 1921 obdržel
Nobelovu cenu. Kupodivu ne za objev
teorie relativity, ale za fotoelektrický jev.
Albert Einstein je často označován za největšího vědce
20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího
fyzika vůbec. Vedle jeho již zmíněné a nejdůležitější teorie
relativity a vysvětlení fotoefektu vyslovil ještě myšlenku
kvantování elektromagnetického pole a Brownův pohyb.
Následně odmítal vědecké teorie dvacátých let minulého
století, že chod mikrosvěta je založen na principu neurčitosti,
pravděpodobnosti a náhody. Věřil, že za veškerým vesmírným děním existuje skrytý a neviditelný řád, díky kterému
není pro pojmy jako je náhoda ve vesmíru místo. Své mínění
vyjádřil slavnými slovy „Bůh nehraje v kostky“.
V pozdějších letech svého života se Einstein věnoval
především práci na tzv. unitární teorii pole. Snažil se spojit
gravitaci a elektromagnetickou sílu do jednotné teorie.
Jeho snaha byla považována za neúspěšnou. Objevily se
však také názory, že možná tuto teorii úspěšně dokončil.
Když ale zjistil, že by její poznatky mohly být zneužity proti
lidstvu, raději výsledky svého bádání lidem zamlčel.
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Konzulát České republiky:
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

►Jak pozoruhodná je situace nás, dětí země! Každý
je zde na krátké návštěvě. Neví k čemu, ale leckdy myslí,
že to cítí. Z hlediska denního života bez hlubšího uvažování však víme: Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty,
na jejichž úsměvu a blahu zcela závisí naše štěstí, potom
však i pro ty mnohé nepoznané, s jejichž osudem nás
váže pouto společného cítění.
►Mé ideály, které přede mnou vždy zářily a znovu
a znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, bylo
dobro, krása a pravda. Kdybych necítil, že se shoduji
se stejně smýšlejícími, kdybych se nezabýval objektivním,
na poli umění a vědeckého bádání věčně nedostižným,
jevil by se mi život prázdný. Všední cíle lidského snažení,
majetek, zevní úspěch a přepych se mně od mých mladých let zdály hodny opovržení.
Bylo to v době, kdy usiloval celou vahou své osobnosti
O Einsteinovi traduje řada mýtů snad právě proto,
bojovat za světový mír. Na začátku druhé světové války
že byl tak všestranně nadanou osobností. Je známo,
poslal dopis prezidentu Rooseveltovi, ve kterém ho nabádal
že vynikal ve hře na housle či v plachtění na vodě.
k podpoře výzkumu jaderného štěpení. I když byl dopis motiNěkteří jej považovali zejména ve stáří za podivína, jeho
vován strachem z německého jaderného programu, později
fota s rozcuchanou kšticí, bez ponožek, s vypláznutým
si jej velice vyčítal. Na rozdíl od řady jiných vědců se domníjazykem jsou notoricky známa. Pročítáme-li jeho stále
val, že vědec nese odpovědnost za dopady svých objevů
platné filozofické názory, cítíme z jeho osobnosti však víc
na život celé společnosti – „Při výrobě atomové pumy jsem
než podivínství vyzařovat humor spojený s hloubkou jeho
se zúčastnil jediným činem: podepsal jsem list prezidentu
poznání. Ve stáří napsal: „Jsem ve svém pozdějším věku
Rooseveltovi, v němž bylo zdůrazněno, že je nutno zahájit
spokojený. Zachoval jsem si smysl pro humor a neberu
ve velkém pokusy, aby se prozkoumala možnost vyrobit
vážně ani sebe, ani nikoho jiného.“
atomovou pumu. Byl jsem si ovšem vědom děsivého nebezAlbert Einstein zemřel v roce 1955 ve Spojených státech
pečí, které úspěch tohoto podnikání pro lidstvo znamenal.
amerických, kam se uchýlil v roce 1935 po nástupu Hitlera
Ale k tomuto kroku mě přiměla pravděpodobnost, že Němci
k moci v Německu. O smrti se vyjádřil mimo jiné: „Natolik
možná pracují na témže problému s vyhlídkou na úspěch.
se cítím součásti všeho živého, že se mě vůbec nedotýká
Nezbývalo mně nic jiného, ačkoli jsem vždy byl přesvědčený
začátek nebo konec konkrétní existence kteréhokoliv
pacifista. Zabíjet ve válce není podle mého přesvědčení
člověka v tomto věčném proudu.“
o nic lepší než obyčejná vražda… Poslední generace nám
Einsteinův kulturní, politický i sociální rozhled společně
ve vysoce vyvinuté vědě a technice daly do rukou nadmíru
s výlučným postavením předního světového vědce mu
cenný dar, který umožňuje osvobodit život a zkrášlit jej, jako
dovoloval důležitou možnost komentovat události a dění
to nebylo dopřáno žádné z dřívějších generací. Ale tento dar
tehdejšího světa. Výběr jeho článků byl seřazen do knihy
přináší pro naši existenci také nebezpečí, které ještě nikdy
„Jak vidím svět“. Závěrem vzpomínky na skutečnou
nebylo tak hrozivé. Více než kdy dříve závisí osud civilizova„hvězdu a celebritu“, dovolte tedy ještě pár myšlenek
ného lidstva na mravních silách, které je schopno vyvinout.
tohoto fenomenálního osvícence. Zůstávají dodnes
Proto úloha, která je uložena naší době, není snad lehčí
trvalou inspirací, jak zářit, jak kráčet krátkým životem
než úlohy, které řešily poslední generace…“.
na této tajuplné a krásné planetě…
Einsteinovy objevy, názory a myšlenky nekončily u fyziky.
Jeho vize a postoje jasně demonstrují antimilitarismus,
►Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější
pacifismus, lásku, harmonii a právem jej řadí mezi největší
i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé
humanisty lidského pokolení.
současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím
Každého z nás, kdo v hloubi svého nitra cítí potřebu pátrat snažit dávat tolik, kolik jsem sám přijal a přijímám. Mám
po tajemství života a vlastní existence, kdo při pohledu
potřebu střídmosti, a přesto jsem si často až tíživě vědom,
na noční nebe poseté nespočtem hvězd žasne nad tajemže toho od svých bližních žádám víc, než je nutné. Nepostvím vesmíru, jistě osloví Einsteinova nádherná a nesmrtel- kládám za spravedlivé, že jsou mezi lidmi sociální rozdíly,
ná shrnutí prostého „Scio Nescio – Vím, že nic nevím“:zdá se mi, že koneckonců mají svůj původ v násilí. A také
mám za to, že pro kohokoliv, pro jeho tělo i ducha, je dob►Když se snažíte pronikat našimi omezenými prostředky
do tajů přírody, zjistíte, že za zřejmými zákony a souvislostmi ré, když žije skromně a nenáročně.
►Uvažujeme-li o našem životě, o tom, oč usilujeme, záhy
existuje něco velmi jemného, neuchopitelného a nevysvětlizjistíme, že téměř veškeré naše konání a snažení se váže
telného. Úctu k této síle, jež se za vším skrývá, můžeme
na existenci dalších lidí. Zjistíme, že celým svým založeoznačit za moje náboženství. V tomhle smyslu jsem tedy
ním jsme podobni živočichům žijícím pospolitě. Jíme
náboženský…
pokrmy, které vyprodukovali jiní lidé, máme na sobě šaty,
►Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je
které vyrobili jiní lidé, a bydlíme v domech, které postavili
základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.
jiní lidé. Většinu toho, co víme a v co věříme, nám sdělili
Komu to není známo, kdo se neumí divit, neumí žasnout,
jiní lidé, prostřednictvím řeči, kterou stvořili jiní.
ten je tak říkajíc mrtev a jeho oko je vyhaslé.

Kam za kulturou v Česku?
http://vstupenky.ticket-art.cz
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►Čím je člověk pro takové společenství, to v první řadě závisí na tom, nakolik je jeho cítění, myšlení a jednání
soustředěno na pomoc ostatním lidem v jejich existenci. Podle toho, jaký má ten nebo onen člověk postoj k druhým,
ho obvykle označujeme za dobrého nebo špatného. Na první pohled to vypadá tak, jako kdyby sociální kvality toho
nebo onoho člověka byly jediným hlediskem jeho hodnocení. A přece by takový názor nebyl správný. Lze se snadno přesvědčit, že veškeré hmotné, duchovní a mravní statky, kterých se nám od společnosti dostává, za nespočet
generací vytvořili tvůrčí jedinci. Jeden objevil, jak používat oheň, druhý, jak pěstovat výživné plodiny, třetí vynalezl
parní stroj.
►Pouze jednotlivec dokáže přemýšlet a tak vytvářet pro společnost
nové hodnoty, ba stanovit nové mravní normy, jimiž se pak řídí život
pospolitosti. Kdyby nebylo takových tvořivých, samostatně myslících
a usuzujících osobností, nedokázali bychom si ani představit nějaký
pokrok ve společnosti; ale stejně tak málo je myslitelný rozvoj jednotlivce
bez živné půdy pospolitosti…
►Mé náboženství sestává z pokorného obdivu neomezeného vyššího
ducha, který se odhaluje jako drobné detaily, které jsme schopni postřehnout svou chatrnou a vetchou myslí… Rozdíl mezi mnou a většinou
takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu. Každému hlubokému přírodovědci musí být
blízký jistý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony
neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé on sám.
V nepochopitelném vesmíru se projevuje rozum, nás lidi nekonečně
převyšující…“!

DOJMY ČECHOAUSTRALANA Z NAŠICH ROZDĚLENÝCH REPUBLIK
Bořek Šindler
Muzika ta nám pěkně hrá, ať žije Slovensko, Čechy a Morava, muzika ta nám pěkně hrá, ať žije Masaryk a Praha!...
Nemyslete ale, milí přátelé a čtenáři, že vás hodlám jen podezřívat z neznalosti refrénu téhle prvorepublikové písně.
Nepodezřívám vás. Dobře vím, že ji neznáte. Po Vítězném únoru domácích barbarů se ihned dostala na index
buržoazních nepravostí, a Havlův ošidný samet Masarykovu památku nijak vehementně neprotěžoval. Bude tu píseň
pamatovat už jen hrstka pozbytých stařešinů – leč na množství teď nehleďme. Ani přátel se nelekejme.
Letos jsem opět proletěl korejským letounem obrovitými sibiřskými dálavami přes Manžurii, nad Irkutskem u Bajkalského
jezera, přes jižní cíp Uralu a Čeljabinsk – a pak už jen ten kousínek mezi Moskvou a Prahou. Proti všem těm severoasijským
nekonečným vzdálenostem se pak zdá Evropa jako pouhý
přívažek asijské pevniny, jako její poloostrůvek, jako liliputka,
a Čechy jako úplná nicka. Nicka jen co do rozměrů, pozor!
Letadlo se přibližuje k Ruzyni ze severu, obletěvši nizoulinké
Krkonoše, kde se už jen počíná pomalu snášet a snižovat
jedenáctikilometrovou výšku ke konečné nule. Až do Ruzyně
to přes tu Sibiř ze Soulu klapalo jako na tom drátku.
Z ruzyňského letišťátka do Dejvic na Vítězné náměstí se to pak
kapánek zadrhovalo nesčetnými rozkopávkami, překopávkami
a nedokopávkami podél celičké Evropské třídy až k samotnému
Kulaťáku – ale to všechno bylo už protkáno sytou zelení
foto - sem pražského západu. Byl už sice konec srpna, ale všude
zeleňoučko a čerstvo – a takovou tu českou zeleň vnímá
Čechoaustralan nadmíru intenzivně. Člověk je zase doma. Zase alespoň na chvilku doma, a ta všechna zeleň
je prvním pozdravem domova. Však to víte i vy sami. Česká příroda australského našince tou svou svěžestí obchvátí
a už ho potom dlouho nepustí, až do toho podzimního smutku...
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Rád přiznávám, že na Podkarpatskou Rus jsem nikdy
neměl to štěstí zavítat. Ale ať se člověk vrtne na Slovensku,
v Čechách nebo na Moravě tam nebo onam, všude je toho
k vidění ažaž. Naše rodná země je věru výstavkou historie
a kulturnosti. Ba je toho i dost k slyšení, od Tater přes Olomouc až do Prahy, a dál za Plzeň. Ani netřeba napínat ušní
bubínky. Reptá se, hubuje se, nadává se – ale nějak se mi
zdálo za návštěvy během toho minulého roku, že Češi dovedou láteřit a projevovat nelibost daleko hlučněji než Slováci.
Slováci se nijak netají s nelibostí nad svou měnou, eurem,
na poměry a na bratislavskou vládu, spíše ale jen jakoby
tlumeně hudrují. Češi zatím euro nemají, ale nepochybujme,
že až euro mít budou, budou i oni nespokojeni. Oni budou
ale na euro hlasitě láteřit. Láteřit na poměry a na vládu, to se
v Čechách vždycky nosilo, a nosí se to okázale dosud. To je
prostě bonton, a patří to k dobrým mravům. Poslyšte,
přátelé, nevšimli jste si támhle toho chlapíka? Dyť von
ten chlap nenadává! Pozor na něj. Povídám vám, pozor
na něj!... My Češi jsme notorickými a hlučnými nespokojenci.
Však se známe, není-liž pravda? Již naši dávní předkové
dokázali tak dlouho hučet do kněžny Libuše a ošívat se
pod její vládou jako pod panováním „pouhé“ ženy, jakkoli
moudré, až ji dohnali ke sňatku s jistým oráčem ze Stadic,
aby své reptající poddané upokojila. Naši předkové dovedli
lát husitům i katolíkům, dovedli si zvolit jako své vládce
Habsburky a pak jim po staletí spílat, Češi si zvoněním klíčů
vymámili Václava Havla, a dnes jak jeho, tak jeho následovníka Klause dovedou mistrně a systematicky zavrhovat.
Horovali pro přímou volbu prezidenta, a dnes tak přímo
zvolenému prezidentovi dobrá polovina národa nedovede
přijít na jméno. Vsadil bych se, že už v družině praotce
Čecha se vyskytovala pěkná hrstka
nespokojenců, kterým se pohled
z hory Řípu nezdál dost nóbl, a chtěli
uštvaného chudáka praotce přimět
k dalšímu pochodu. Češi vřeli asi
vždycky nespokojeností prostě
se vším, lomcuje jimi nespokojenost
dnes a budou bezpochyby s to nadávat všem a všemu i v budoucnu.

Když se mezi nimi dnes ocitne našinec z dalekého
daleka a vidí kolem sebe tu jejich nijak a ničím
neomezovanou svobodu – svobodu všeho – obchody
překypující vším, nač lze jen pomyslet, a když poslouchá to nepřetržité reptání těch domácích Čechů,
počne se mu trochu točit hlava. Pak si ale řekne –
reptalo se, a přece byla provedena v roce 1938 mobilizace během jediné noci. V srpnu 1968 se postavili
Češi proti cizím vetřelcům opravdu jako „jeden muž“,
včetně žen; a sametová revoluce probíhala v roce
1989 jako na drátku. Takže, když Češi chtějí… Jen
KDYŽ ovšem chtějí… To jsem si tak znovu a znovu
opakoval, vrtě nedůvěřivě hlavou nad těmi všemi lamenty. Tam doma to člověk nesmí moc zdůrazňovat,
ale budou v tom nějak i ti holubi. Ti pečení holubi. Jen
holt vodevřít čelisti dokořán a čekat. Že je také zapotřebí vyhrnout si alespoň občas rukávy – na to se
doma ještě nějak nepřišlo. Nebudu už pokračovat
na té vlně nespokojenosti, leč k potěše nás všech
nemohu nezaznamenat, že ten oráč ze Stadic byl
přece jen koneckonců k něčemu. Dovedl založit rod,
který v Čechách i všem reptalům vládnul pak hezkou
řádku staletí… Takže pozor, na české reptaly se holt
musí jen vod lesa.
Ať se ale člověk pustí na jih, na sever, na západ
či na východ – vidí všude jen samou krásu, samé
skvosty. Krajina – až na určité výjimky na severozápadě Čech - je všude ladná líbeznost sama. Je tomu
právě tak, jak to slyšíme v té staré písni – Čechy
krásné, Čechy mé, duše má se touhou pne; kde ty
naše hory jsou, zasnoubeny s oblohou.

foto - sem

A vyjádřeno podobně - voda hučí po lučinách, bory
šumí po skalinách, v sadě stkví se jara květ, zemský
ráj to na pohled... Ano, zemský ráj je to na pohled.
Na první pohled, druhý i třetí pohled. A to je ta krásná
země, milí přátelé, a to je ta krásná země, země česká, domov náš, váš a můj. Města i městečka se skoro
jako zázrakem probrala z bolševického ujařmování
ve stálém marxistickém nepořádku, domy a domky
jsou již téměř všude čerstvě natřeny, ba i květiny je
vidět v oknech. Tam hrad, tam zámek nebo alespoň
zámeček, tady opět jiná stará památka… Vejdete
do restaurace třeba i ve Zlámané Lhotě, a hned je
u vás číšník nebo servírka, a hned se nese vepřo
knedlo zelo, nebo si přejete uzené kolínko a přání
je splněno. Kdepak jsou ty fronty na banány? Voda
je dávno odnesla. Jenom husu, chroupavě i nechroupavě upečenou husu, tu jsem opravdu nikde a ničím

Konzulát Slovenskej republiky: Vojtěch M. Markus
25B Latham Street, Bentleigh East, Victoria 3165
Tel: 03 9570 2837, Mobil: 0421 635 052
nevyžadonil, ať jsem prosil, jak jsem prosil. Příště si ale asi
zajedu do husího ráje, do Sadské – a když husa nebude ani
tam, začnu po česku prostě lamentovat i já. Ajcem krajcem!
…
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a poplácáváním po bedrech.
Nikoho vůbec nenapadlo
pronést jedinou „protičeskou“
poznámku. Znělo to jako
rajské C-Dur, ba jako Óda
na radost – s jistými pomlčkami... Co jsem neslyšel? Neslyšel jsem nikoho chválit euro,
ba poslouchal jsem soustavné
odsuzování oné na Slovensku
zjevně nepopulární měny.
Bratři Slováci, a zejména i sestry Slovenky,
se ke mně chovali jako k opravdovému bratru. Nikde
nic neskřípalo, pohoda ve všech úhlech a na všech
stranách. Žádné výčitky ani výtky, jen samá shoda
a souhlas. Nabyl jsem nicméně dojmu, že ti mladší
Slováci – a těmi myslím Slováky tak pod šedesát nemají toho nejmenšího ponětí, co se vlastně dělo
v jejich zemi po roce 1918. Upřesňuji: co se skutečně odehrávalo na Slovensku po první světové válce.
Nikdo neví a v životě zřejmě neslyšel o pomoci českých Sokolů a československých legionářů proti
foto - sem
Maďarům odmítajícím tehdy vydat Slovensko,
A což Praha, caput regni? Všude ulice upravené a pečlivě
po tisíciletém rdoušení, demokratickému Českoslovydlážděné, nikde nepadá omítka, domy opravené, tramvaje, vensku. Nikdo pořádně neví, kdo byl T. G. Masaryk,
autobusy i metro jezdí vskutku na minutu – a to je patrně
že byl napůl Slovákem, a že byl prezidentem osvoevropské unikum. Pravda, Karlův most se takřka prohýbá pod bozeného a nám společného československého
kopyty zvědavých turistů, a hordy turistů zaplavují celé vnitřní státu. Že Češi prakticky zabránili Maďarům Slováky
město – ale to všechno člověk zapomene, když si jde
nadobro a navěky pohřbít... Nemohl jsem nenabýt
poslechnout koncert do Rudolfina, do Smetanovy síně,
dojmu, že nad vodstvem Dunaje, Váhu, Kysúci
do toho či onoho chrámu, když se pohrouží do dění v něktea Hronu, se přece ještě vznášejí prořídlé obláčky
rém z mnoha a mnoha divadel – nu, nikdy asi nebyla Praha
zbytečků Hlinkových gard a arizátorů, byť už i jen
tak krásná a lákavá, jak si ji domácí Češi dovedli vyšperkovat velmi a velmi prořídlé a sotva znatelné. Takže slova
dnes, v jednadvacátém století... Je to prostě skoro opravdu
oné prvorepublikové písně jsem se ani neodvážil
už to město, jehož sláva se dotýká téměř těch hvězd, šeptnu
Slovákům zazpívat. Ani těm nejpřátelštějším.
si někdy nad tou vší nádherou… Ale ještě na slovíčko. K tomu Sotvaže jsem z vojny přišel, hned mě volali;
a o tom od nás odstoupivšímu bratrskému Slovensku.
abych přišel na Slovensko zahnat Maďary…
Do Tater jsme z Prahy jeli autem přes Rožnov. Odtud jsem S tím refrénem, že Muzika, ta nám pěkně hrá,
se díval na Radhošť, leč rožnovské hodiny bít jsem – žel ať žije Slovensko, Čechy a Morava… Nu konečně,
neslyšel. Ani vesele, ani smutně. Slyšel jsem je bít až potom
oni ani ti domácí Češi nevynikají znalostí i poměrně
v Tatrách. Nebyly to ovšem hodiny rožnovské. Byly to hodiny nedávného minula…
trenčianské. Nevěříte? Nevěřilo zprvu ani mé ucho.
Tatry jsou nádherné. Slovensko je překrásná
Na Slovensku prostě dnes bijú a s mou milou ma rozváďajú
země k pomilování. Ale slovenské vlády zřejmě
hodiny trenčianské! Nevěřilo to moje ucho ani textu i mnoha
soustavně zamlčují svým lidem dovědět se, co se
jiných písní, jimž bylo zvyklé naslouchat v české nebo morav- vlastně v jejich zemi dělo, prakticky za posledních
ské podobě. Slyšel jsem ty písně s vervou zpívat, jako písně
sto let! Nesnažil jsem se ale prohrabávat se
slovenské, slovensky a jenom s malými obměnami...
v dějinách, a setrvával jsem v rozhovorech raději
Za několik posledních let jsem si dopřál luxusu trávit několik v té rajské C-Dur. Jak již ale podotčeno, ani ti domáměsíců jak v České republice, tak na Slovensku, a jako
cí Čížkové neslynou upřílišněnou zběhlostí svých
zapřisáhlý obdivovatel Slovenska, syn jeho neméně zapřisáh- vlastních dějin.
lé milovnice a československého ruského legionáře jsem
Leč dovolte mi zakončit to
celoměsíční zářijový pobyt ve Vysokých Tatrách opravdu
všechno provokativní otázkou
náruživě vychutnával plnými doušky. Nejen výhledem
z jiného soudku. Cože? Vy jste
na mohutný Gerlach a sousední Slavkovský štít, ale také
ještě nebyli doma? Tož napravte
u stolu a ve výčepu s mnoha slovenskými hosty. Gerlach
to! Přes Vídeň, přes Frankfurt,
buď znáte, nebo si ho opatříte na pohlednici, bude vás však
přes tu Sibiř, ale napravte to
možná zajímat, co vypočulo moje pražské ucho mezi přípitky a dondite tam.
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S Prahou a s její historií se pojí veliké množství legend.
Patří to jaksi ke kouzlu staré Prahy. Jednou z těch nejkouzelnějších
je i legenda o Bruncvíkovi. Sochu tohoto hrdiny naleznete na hřebenu
pilíře Karlova mostu. Zdá se, že k mostu neodmyslitelně patří
a zároveň ne. Je s ní spojeno nějaké tajemství. Mladý rytíř ve zbroji,
s taseným mečem... - http://www.zahady.cz

CMvaertianjaevová
Pražský rytíř
Stráž - tvář postní
nad šploucháním věku.
Rytíř, mostník,
hlídající řeku.
(Ke klidu dorůst...
Jít hledat pod vodu
pokoj od rukou, od úst...)
Stráž u místa rozchodu.
Prstýnky, sliby... Zrady.
Pak - jako kámen
kolik nás tady
padalo s tichým amen?
Vstup do vody volný, prosím.
Květ kvete... Co s tím?
Nechal mě - skočím.
Tak se mu za to mstím.
Dokud na světě rostem
a vášeň je tu,
mstíme se. Mostem.
Rozepnem k letu
křídla... Pád, sliny
vod, a tma houstne...
Nemusím nyní
platit své mostné?!
„Z mostu osudu skokem
skok! Jen se zřítíš...“
Dívá se božím okem
na řeku rytíř,
podobný mně.
Co lásky
nesou v ní - slast? žal? kal zloby? -,
ty líp vidíš, rytíři pražský
nad řekou plynoucí doby.
1923

Znáte Rytíře Mostníka? Bruncvík (zvaný též Brunclík)
je postava, o níž vyprávějí české báje a jejíž socha
je umístěna na Karlově mostu v Praze. (foto sem)

KAREL ČAPEK: O alelidech
Alelidé, to je takový zvláštní druh lidí, kteří ke všemu, s čím se setkají, mají nějaké “ale”, nějakou svou výhradu.
Jejich řeč není “ano ano” ani “ne ne”, nýbrž “ano, ale”, nebo “ne, ale”.
Kdybyste jim řekli, že dvakrát dvě jsou čtyři, odpovědí vám na to pohotově a s jakousi převahou: "Ano, ale dvakrát
tři, pane, je šest." Načež od vás odejdou s uspokojením, že se nedali a že to vaše tvrzení uvedli, jak se říká,
na správnou míru. Kdybyste si oddychli, že už se chválabohu trochu dlouží den, namítnou něco na způsob:
"Ano, ale tím se jistě hospodářská mizérie nezlepší." Kdybyste se z nějakých naléhavých důvodů pohoršili, že Petr
je zloděj a huncút, odpovědí: "Ano, ale tamhle Capl není o mnoho lepší." A tak dále.
Jak známo z mluvnice, "ale" je spojka odporovací. Alelidé nic nevyvracejí ani nepopírají, nýbrž jenom odporují,
kladou všemu jakýsi odpor; jsou to od nátury špatní vodiči, ve kterých se ztrácí sdělovaná energie. Nepopírají,
že dvakrát dvě jsou čtyři; dají jenom najevo, že na tom tak mnoho nezáleží, že si tu čtyřku můžete dát za klobouk
a že jsou na světě důležitější fakta, například to, že dvakrát tři je šest. Kdybyste před nimi vytáhli z vody tonoucí
dítě, neřeknou vám, že jste to neměl dělat; spíš se vyjádří asi v ten smysl, že vaše jednání bylo sice správné,
ale že na lodi Principessa Mafalda utonulo tři sta nebo kolik osob a ty že z vody nikdo nevytáhl.
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Můžete pomoci chudému, ale tím se ještě, holenku, nerozřeší sociální problém. Zkrátka nemůžete udělat nic,
ani vyslovit nic, aby se na to nedalo pověsit nějaké "ale". Od toho tu jsou alelidé; oni vždycky mají víc rozumu,
vždycky si vzpomenou na něco, co není obsaženo a splněno v dané situaci, a co tedy lze káravě vytknout
jako nedostatek, neúplnost a špatné řešení.
Být alečlověkem má své výhody:
1. Vědomí intelektuální převahy, s níž opravujeme a "odkazujeme do náležitých mezí" činy i poznatky svých bližních.
2. Příznivou možnost nic nedělat, nýbrž obírat se jenom zaujímáním svého stanoviska, vytyčit své výhrady, a tím jaksi
uplatnit své já.
3. Konečně hluboké uspokojení z toho, že takto můžeme nejúspěšněji otravovat druhé lidi.
Toto zásadní "ale" je povětšině nemocí intelektuálskou. Prostý člověk má spíš co dělat s věcmi než se stanovisky k nim;
nesnaží se odlišit své já od druhých nějakými výhradami nebo zdůrazňováním svého zvláštního hlediska.
Proto to intelektuálové prohrávají, jakmile jde o věci obecné; pro samé výhrady přestávají být schopni prostého,
rozhodného "ano", nebo "ne". Všechny pravdy, kterých by mohli potřebovat, jsou pro ně ověšeny samými "ale",
která je omezují. Proto se ve veřejném životě tak často ztrácejí pravdy a jsou nahrazovány něčím
neskonale primitivnějším; totiž hesly.
Alelidé prohrají všechno, čeho se dotknou; zůstane jim jenom jejich "ale". Chraň nás Pánbůh od alelidí!
Lidové noviny 30. 12. 1934

Z L I S T Á R N Y Č E CH O A U S T R A L A N A
„…Chtěla bych časopisu do roku 2014 popřát hlavně co nejvíce čtenářů, ať se dostane
do podvědomí úplně všude, kde dokáže svými články pohladit, potěšit, vykouzlit na tváři
úsměv, pohodu, někdy i zamyšlení. Ať lidé, kteří ho čtou, jej předají dál, dokáží z něj
načerpat energii, sílu, pozitivní naladění. Vše, co je v něm obsaženo, dává čtenářům
velké obohacení, vědomosti, zážitky druhých, nahlédnutí do zajímavých životů.
Přeji mu, ať je stále vyhledáván stávajícími čtenáři a nacházen novými, kteří prahnou
po vědění, po zajímavostech, a kterým přirostl k srdci tak jako mně. Lidem, kteří jej čtou,
přeji hlavně zdraví, pohodu, lásku, porozumění, toleranci a pokoru.“
Pája Gajdošíková, Luhačovice
„Uznání za vánočního Čechoaustralana, vydání bylo vynikající. Ocenil jsem zvláště článek o kavárně Slavia. Nejen
námět, ale skladba, obsah češtinářsky vyjádřený. Při čtení jsem si najednou uvědomil, jak je to intelektuálně mimo
většinu emigrantů v porovnání se sydneyskými Novinami. Interview s Hynkem Kmoníčkem bylo také výborné.
Znal jsem velvyslance osobně a myslím, že je nad běžnou třídou diplomatů…“
René Jež, Canberra
„Výtisk přichází z Austrálie do Prahy krásný, jakoby byl z tiskárny někde za rohem. Přečtu jej od první do poslední
stránky několikrát a pak koluje po rodině a známých, vrací se mi celý pomačkaný, ale zato s chválou… Je to rozdíl,
od té naší novinařiny tady…“
Jana Rejkubová, Praha
„Tištěnou verzi si pokaždé půjčím od mámy a pořádně si vše pročtu. Obsah Čechoaustralana je vždycky zajímavý,
poučný, inspirující a povznášející. Jsou tam články od úžasných lidí!... Vážně, klobouk dolů. Skvělý úvodník a referát
na téma návratů českých emigrantů do vlasti. Naposled, když jsme byli s bratrem s jeho skupinou - výpravou amerických studentů na Hluboké, tak průvodkyně – k náležitému pobavení studentíků, překládala „prosím vás“ jako „I please
you“. Tak jsme s ní s bráchou postraně promluvili a vysvětlili jí nuanci a chybku, a rozdíl mezi „can you, please“
(- význam: „můžete prosím, buďte tak laskavi“) a „can I please you“ (- význam: „mohu vám udělat potěšení“), abychom
ji ušetřili budoucích trapasů. A co se stalo? Poslala nás slušně do háje. Co taky ví ňákej doktor filosofie a historie,
lektor na americké univerzitě o angličtině, že jo? A dál halekala v zámeckých prostorách „I please you“…“
Dalibor Smetana, Melbourne
„… píši málo. Měla jsem velmi těžký rok 2013. Ale našel mne zde můj jediný příbuzný - pan inženýr Karásek.
Jeho dědeček a moje babička rozená Karásková byli sourozenci. Je se mnou na fotce, když jsem byla uvedena
v září minulého roku do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Měl by ohromnou radost, kdyby se jeho foto objevilo
až v Austrálii…“
Hana Gerzanicová, Plzeň
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Čechoaustralanka Hana Gerzanicová byla v loňském roce
uvedena do Dvorany slávy Plzeňského kraje

„… Krátce před Vánocemi jsem navštívil srdečního specialistu. Řekl mi, že umělá srdeční chlopeň instalovaná v roce
2000 ztrácí krev, protože se stoprocentně neuzavírá,
což způsobuje infekci. Na dotaz odpověděl nejprve citátem
z listu apoštola Pavla o smrti, která přichází neohlášena
jako zloděj v noci. Pak odhadl délku mého žití na 12-18
měsíců. To beru s klidem. Mám krásnou rodinu, život
jsem nepromarnil, jsem zapsán do historie. Co více
si může člověk přát? Na váš čtvrtletník se těším a čtu jej
s požitkem. Jak krásná je čeština, zejména pro mne,
žijícího v zahraničí od října 1947…“
Stanislav Berton, Coolum
„… Ještě se vracím k vašemu článku V kavárně Slavia.
Nevím, jaké má tato kavárna v paláci Lažanských kouzlo,
že kdo v ní jednou vypije s přáteli šálek kávy, už na ni nezapomene. Když jsem otevřela Čechoaustralana a začetla se
do prvních řádků, jako bych se po létech do kavárny vrátila,
posadila se ke stolečku, objednala si kávu a slyšela
za oknem cinkot tramvají, viděla hejno racků nad Vltavou
a v pozadí siluetu Hradčan. Znovu jsem prožívala tu nezapomenutelnou atmosféru Prahy a chvíli, než si do kávy
vhodím kostku cukru a pomalu si ji zamíchám. Znovu
se mi vrátil obraz mistra u vedlejšího stolku, Jana Zrzavého
se svou přítelkyní. Ano, v tom je a zůstane kouzlo kavárny,
že v ní zůstaly stopy po básnících, malířích, literátech, kteří
touto kavárnou procházeli, a že je tu dosud možné nasát
velikost jejich ducha.
Váš článek mi doslova učaroval. Procházíte Pražským
jarem, dobou normalizace, ukážete rukou k Hradčanům
a my oknem v úžasu pozorujeme rozsvícené lucerny,
jak vykusují z temné oblohy historii Prahy. Provedete nás
ve vzpomínkách Žofínem, jak jím procházely společenské
události měnící tvář naší země. A vy ten obrázek života
u nás vidíte zvenčí a posuzujete ho takový, jak ve skutečnosti je. Nepřikrášlený, pravdivý, až se čtenáři může zatajit
dech. Pohříchu pravdivou vidím větu: „Navíc, Češi se nedokážou vyrovnat s ve světě celkem běžnou existencí sociálních nůžek! Nejraději by byli, aby měli buď všichni stejně
hodně, nebo nikdo nic…“. Za můj pohled z vnitřku bych
řekla, že se nedokážeme vyrovnat hlavně s tunelováním
a krádežemi, které nejsou trestány. A nejraději bychom byli,
kdyby v naší zemi vládly spravedlivé zákony, které by byly
dodržovány.

Dále mně do duše promluvila slova Jiřího Růžičky,
v druhém článku, v něm se vracel k situaci venkova
od dob první republiky. Ta doba po 2. světové válce
bylo moje dětství. Teprve když to pročítám tak mistrně
vykreslené, cítím bolest té doby, tu tíhu mých rodičů
a prarodičů, kteří tím vším prošli.
A samozřejmě stejně s takovým zájmem čtu Vzpomínky
Jana Košňara na začátky v Austrálii. Jen se divím,
co měl tenkrát člověk v sobě síly, že se dokázal
v tak těžkých podmínkách uchytit, zakořenit, rozvít květ
a nakonec vydat plod. Skoro si myslím, že i z těch
stránek samotných je cítit jeho vůni a chuť.
Jako důkaz, že mé vzpomínky ke kavárně Slavia
se nevytratily do ztracena:
Kavárna Slavia
Pramen inspirace
v dialogu
u ohnivého moku
U vedlejšího stolku
usrkává svůj šálek čaje
malíř
hlavu stíněnou baretem
před světem
Jeho protějšek
dáma v kloboučku
vychutnává cigaretu
k černé kávě
Obraz
který Jan Zrzavý
neviděl.“
Marta Urbanová, Chotěboř
Martin Kurz, syn melbournského krajana, čtenáře
a odběratele Ladislava Kurze nám oznámil smutnou
zprávu o úmrtí svého otce 3. 12. 2013 - „I know
that he enjoyed your magazine it kept him in touch
with his Czech heritage. (Vím, že rád četl váš časopis,
udržovalo jej to ve spojení s jeho českým původem.).“
A další „Hi Barbara, I'm writing to let you know my father
Dr. Jaroslav Havir, who has been a long subscriber
to your magazine, passed away on the 12 November
last year. I'd like to thank you for your hard work
in putting together the magazine and with sadness
cancel his subscription. Unfortunately I can't read Czech
otherwise I would continue. I hope you don't mind me
sending you a small tribute to my father (in English I'm
afraid). Do with it as you will. Yours faithfully, Michael ”
- “Hi Michael, Thank you for your email, sorry to hear
the sad news. Your father seemed to enjoy reading
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Cechoaustralan, I have talked to him few times over
the phone – a very nice, intellectual man. We have also
published some of his writing on the history of Czech Republic (then Czechoslovakia). I will post the announcement
of his passing away in the next issue together with the translated version of your tribute. Pity that people like your father
have to depart our world. Kind Regards, Barbara”

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI
Zdeněk Rich

Rozhlasová stanice SBS (Special Broadcasting Service)
vznikla ve skutečnosti téměř náhodou, a to ve snaze
přiblížit nově vzniklý systém zdravotního pojištění, Medibank, i těm, pro které byl z jazykových důvodů nesnadný
؏
pochopit. Začalo tedy v roce 1975 vysílání v osmi jazycích, tehdy ještě pod hlavičkou 2EA (v Sydney) a 3EA
Jaroslav Bořivoj Havíř se narodil
(v Melbourne). Ale již v následujícím roce byl počet jazyna Moravě 7. 12. 1923, zemřel
kových skupin podstatně rozšířen a byl to český kněz,
12. 11. 2013. Prožil výjimečný,
páter Vladimír Ondrášek, který byl požádán, aby nalezl
odvážný a dlouhý život, který začal
vhodnou osobu, která by se úkolu vysílání do éteru
v období koňských potahů a skončil
v české řeči ujala. A páter Ondrášek měl šťastnou ruku,
v internetovém věku super počítakdyž se obrátil na Vlastu Vlažnou s dotazem, zda by úkol
čů. Od skrovných venkovských
přijala. Paní Vlažná, původně herečka ze staré herecké
začátků vedla jeho cesta na brněnrodiny, úlohu přijala a tak zanedlouho poprvé zazněla
skou univerzitu, kde vystudoval
z přijímačů znělka, kterou navrhl právě páter Ondrášek –
práva. V roce 1948 se pokusil
„Proč bychom se netěšili“. Jsem si jist, že si Vlasta
o útěk za svojí anglickou snoubenVlažná zdaleka neuvědomila, jak obtížný úkol bere
kou. Byl chycen a poslán do dolů,
na svá bedra, práci koordinátora, ale s pomocí několika
odkud se mu podařilo s nasazením života opět uprchnout.
ochotných krajanů začaly nesmělé první krůčky českého
Společně s Marjorií, již jeho manželkou, emigroval
vysílání v Sydney. Byl to zprvu Karel Jeníček, který se
do Austrálie, kde byl podobně jako ostatní imigranti
v té době donucen k podřadné manuální práci, protože jeho podílel s Vlastou Vlažnou o mikrofon, ing. Tomáš Jílek,
titul nebyl uznán. Zakoupili malý pozemek ve viktoriánském který pomocí silného přijímače zachycoval zprávy
Blackburn, kde žili spolu s dvěma malými dětmi léta ve stanu z Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy, a díky jeho jazykovým schopnostem i z jiných zdrojů, a Karel Šindelář
a karavanu, zatímco se pomalu zmáhali na vlastní dům.
potom začal připravovat pořady o historii a umění.
Na konci padesátých let se vrátil Jaroslav Havíř ke studiu
Vysílání v české řeči mělo za sebou již celé tři měsíce,
na Melbournské univerzitě, vystudoval umění a získal učitelkdyž
se o něm moje žena Jana dozvěděla, zjistila
skou kvalifikaci. Jako schopný a zapálený učitel inspiroval
telefonní
číslo paní Vlažné a nabídla rádiu svůj hlas.
mnoho generací studentů ve studiu anglické literatury
Paní
Vlažná
ji pozvala do studia, rovnou ji posadila
a historie. I po odchodu do důchodu pokračoval ve svém
k
mikrofonu
a
Janu přijala do týmu, kde potom Jana
vzdělávání, ve věku 84 let získal ještě doktorát ve francouzzasedala
po
dobu
šestnácti let a čekala, až červená
ské literatuře.
žárovka
oznámí
„Jste
na éteru“.
Byl mužem se silným smyslem pro rozlišení dobra a zla,
dříč, statečný, pečlivý a praktický, byl z generace, která
zakusila bídu a odříkání, prožila hrůzy války a diktatury.
Domníval se, že poctivou prací a pilnou aplikací nových
poznání může člověk zlepšit sám sebe a svůj život. Způsob,
jakým jej prožil, je nejlepším důkazem této filosofie.
Bude velmi postrádán celou rodinou a přáteli v Austrálii
i v České republice.

Nový velvyslanec České republiky pro Austrálii,
Nový Zéland, Fidži, Samou, Šalamounovy ostrovy,
Tongu, Vanuatu a Cookovy ostrovy, ing. Martin
Pohl, zahájil svou misi 3 ledna 2014. Martin Pohl
působí na Ministerstvu zahraničních věcí již od roku
1997, zastával řadu vysokých funkcí a zastupoval
Českou republiku dříve také jako velvyslanec
v Jihoafrické republice.

ČECHOAUSTRALAN

12
Nyní snad pár slov o začátcích a vývoji etnické
rozhlasové stanice. Jednotlivé jazykové skupiny si musely najít finanční zdroje na pronajmutí
studia, kde bylo možno pořady tvořit. Sama
stanice 2EA zaměstnávala ve svých začátcích
kromě vedoucí Jenny Looman dvě písařky
a jednu dívku, která obsluhovala telefon. Jediné, co bylo jednotlivým skupinám poskytováno
zdarma, byl vysílací čas. Práce koordinátora
i hlasatelů byla pochopitelně bezplatná. Česká
skupina našla vhodné studio v sydneyské čtvrti
Balmain, kde vládl vlídný Reverd Saunders,
který nejen rukou zkušenou pořady natáčel,
ale poskytoval neocenitelné rady, jak zvládat
nelehké řemeslo hlasatele a jak pořady připravovat. V té době se pochopitelně nahrávalo
ve studiu na magnetofonový pásek a bylo tedy
možno napravit případná přeřeknutí a vtěsnat
pořad do té jedné hodiny času, kterou měla
skupina k dispozici.
Po nějaké nepříliš dlouhé době začala Jana
připravovat vlastní, obvykle půlhodinové pořady, kterých
za těch šestnáct let, kdy se podílela na vysílání, připravila více jak dvě stovky. Pouhé dvě stovky pořadů? Ano,
a to musím přiznat, některé z nich nevyžadovaly více
jak tři, nebo čtyři hodiny času přípravy, těch však bylo
pohříchu jen pár. Většina pořadů si vyžadovala několikanásobek pilné práce a trpělivosti, nežli si našly cestu
do rozhlasového studia.
No, vraťme se o těch pár desetiletí zpět, a podívejme
se, jak se takový pořad tvořil. Blížilo se důležité výročí
nějakého významného spisovatele a autorka pořadu
se obklopila všemi dostupnými informacemi o tomto
spisovateli a trpělivě vyhledávala úryvky z jeho tvorby.
Vzhledem k tomu, že v té době bylo slovo „scanner“
ještě pojmem neznámým, hlavním náčiním potřebným
k tvorbě pořadu bylo kuličkové pero, papír, nůžky
a lepidlo a v nejlepším případě psací stroj. Když byly
ukázky z autorova díla a údaje o jeho životě seřazeny,
a čas, potřebný k jejich přečtení změřen (pořad se obvykle musel vejít do třiceti minut, neboť první půlhodinka
vysílání byla vyhrazena zprávám), napsala autorka skript
a určila, kdo z jejích kolegů bude kterou část číst. Potom
jsem byl příležitostně požádán, abych toto spojovací
slovo přečetl a vydal svůj „odborný“ posudek. Díky
vrozené nechuti ke konfliktům, jsem obvykle prohlásil
skript za skvělé dílko, hodné nějaké menší literární ceny.
Zpravidla se mi dostalo, a to zaslouženého, obvinění,
že „se jí chci zbavit“ a mít „svůj pokoj“. Chtě-nechtě jsem
tedy vyslovil moje kritické poznámky, tu slovo přidat,
tu zase ubrat, případně zaměnit za slovo jiné. Vždyť jak
známo, je mnohem snazší kritizovat, než tvořit. Nepamatuji se, že by se mi kdy dostalo vřelých díků za moji práci
kritika, autorka však obvykle použila něco z mých rad.
Potom ovšem došlo k zasloužené odvetě. Autorka pořadu prohodila náhle po chutné večeři, že bude potřebovat
do programu dvě, nebo tři krátké hudební vložky. A hned
jsem byl seznámen s faktem, že ta první hudba má být

ČESKÝ DIALOG
www.cesky-dialog.net
nepříliš veselá, ale ne zase příliš
smutná, a že její trvání má být
mezi dvaceti pěti a čtyřiceti
vteřinami. Naštěstí jsme měli
nějaké gramofonové desky,
které za námi byly poslány
z Prahy, navíc jsem byl členem
gramofonového klubu v Sydney,
s povinností nakupovat každý
měsíc určitý počet desek,
tak bylo zpravidla z čeho vybírat.
A tak jsem vyjímal gramofonové
desky z jejich obalů, přehrál tu
či onu část a hned, tak na desátý
pokus, byla ukázka shledána
vhodnou. Potom následovala
přesná instrukce, něco jako:
„najeď pozvolna do toho hobojového sóla, nech ho tam asi
patnáct vteřin a potom pomalu
ujížděj, ale aby tam zůstal celý
motiv, který nese hoboj, ale rozhodně ukončit dříve, než se
rozhlaholí dechové nástroje“. Jak snadný by byl tento úkol
dnes, s použitím počítače a vhodného počítačového
programu. Ovšem editovat hudbu s použitím jednoduchého
gramofonu a poměrně levného kazetového přístroje nebylo
rozhodně jednou z mých oblíbených radovánek a tak jsem
někdy (tak po druhé hodině z rána) odmítl poslušnost,
vypnul již zmíněné přístroje a odebral se na lože. Nicméně,
nakonec se jaksi podařilo hudbu nejen vybrat, ale i úspěšně
nahrát na kazetu, ale tím ještě mé trápení nekončilo. V roce
1977 se rádio přestěhovalo z Balmain do centra Sydney,
na Clarence Street a provoz stanice začal být financován
vládou. Jistým problémem bylo to, že bylo k dispozici pouze
jedno studio a výměna „posádky“ nebyla vždy snadná
a navíc se po krátké době začalo vysílat živě.
V roce 1987 předala paní Vlažná žezlo koordinátora
Vladimíru Špačkovi a rok poté, v roce 1988 se stanice SBS
přemístila do mnohem lépe vybaveného studia na Bondi
Junction. Ve stejné době přišel někdo z rádia SBS s geniálním nápadem, odejmout technikům z mixovacího pultu
kazetové přehrávače a tak bylo nutno okopírovat nahrávku
z kazety na velký, profesionální magnetofon. K tomuto účelu
sloužilo několik malých kabinek, ne o mnoho větších než
telefonní budka, kam se vešla jedna osoba, neboť většinu
prostoru zabíraly různé přístroje, s mnoha knoflíky a číselníčky, které bylo potom nutno donutit, aby záznam okopírovaly.
Čas však, jak je jeho neblahým zvykem, ubíhal dál, počet
posluchačů vzrůstal a to pochopitelně neuniklo bystrému
zraku politiků, kteří si uvědomili, jakým skvělým nástrojem
k ovlivňování posluchačů/voličů, je právě rádio a televize.
Jakou důležitost nyní již televizní a rozhlasové stanici SBS
politici přikládali, svědčí skutečnost, že tehdejší ministerský
předseda Paul Keating navštívil během roku 1993 stanici
SBS (tehdy již přemístěnou do honosné budovy v severní
Sydney) ne jednou, ale šestkrát.

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
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Glosa Miloše Ondráška

NEROVNOST,
ROZDÍLNOST,
RŮZNOST

Zdena Škvorecká a Jana Reichová v rozhlasovém studiu SBS

Došlo tedy nejprve k pozvolné změně vedení stanice, lidé s dlouholetou zkušeností byli nahrazeni těmi,
u kterých váha přízně politiků značně přesahovala
jejich schopnosti a znalosti oboru. Jak jsem již
předeslal, rozhlasové vysílání může být skvělým
nástrojem k ovlivňování posluchačů, tento nástroj
však bylo nutno upravit a přiostřit, aby se tento vliv
ubíral tím žádoucím směrem. A tak nové vedení,
zda pro totální neznalost rozhlasové práce, či podle
předem připravovaného plánu, začalo reorganizovat,
co se dalo. Nařídili to a zakázali zase ono (například
vyžadovali, aby se české vysílání zbavilo již zmíněné
znělky) a podobně. Tyto změny se pochopitelně nijak
nezamlouvaly těm, kteří měli za sebou mnohaletou
zkušenost v SBS, a situace se vyhrotila do té míry,
že všichni koordinátoři a hlasatelé vstoupili do stávky
a stanice SBS na pár dnů utichla.
A tu našlo vedení stanice způsob, jak situaci
vyřešit. Inscenovali tedy jakýsi konkurz na místa
koordinátorů, redaktorů a hlasatelů, konkurz, kde
bylo předem rozhodnuto, kdo bude nadále připuštěn
k mikrofonu a koho je nutno se zbavit. Je tedy
pochopitelné, že ti, kdo stáli prakticky u zrodu vysílání v české řeči a měli za sebou více jak patnáct let
zkušeností, byli shledáni nedostatečně kvalifikovanými pokračovat v činnosti v SBS. Jak paradoxní bylo
toto rozhodnutí je nejlépe vidět na příkladu Vladimíra
Špačka, který byl stálým členem týmu po dobu
více jak patnácti let, koordinátorem po dobu pěti let
a navíc získal po dvou semestrech studia
na Macquarie University diplom „Ethnic Radio
Broadcaster“.
Leč rozhodnutí vedení stanice SBS bylo nezvratné,
úkol splněn a mikrofony byly svěřeny těm, u kterých
nehrozilo nejmenší nebezpečí, že by se snad, pro
přemíru schopnost a znalostí, příčili rozhodování
panstva.
Fota z archivu Jany Reichové

Starosta Londýna Boris Johnson podráždil veřejnost
politicky nekorektním prohlášením, že nevěří v rovnost.
Tu mezi jinými proklamuje Charta Organizace spojených národů (rovná práva mužů a žen národů velkých
i malých). Ekonomické přistěhovalectví představuje
velké dilema. Stále ale slyšíme, že boháči se stávají
bohatšími a chudáci chudšími. Kdo má tedy pravdu,
londýnský starosta anebo OSN? Americký prezident
Obama prohlašoval, že ve Spojených státech budou
na tom všichni stejně a lépe. Nedávno dosazený papež
František v kázání upozornil, že sociální nerovnost je
do nebe volající hřích. Starosta pravděpodobně myslel
na rozdílnost v majetku, papež a prezident mají spíše
na mysli lidská práva a důstojnost osobnosti. Jak jsme
na tom v Austrálii? Labouristický ministerský předseda
před mnoha roky slíbil, že do konce jeho mandátu
nebude žádné dítě hladovět. Sliby jsou chyby. Nemohu
se zabývat všemi ukazateli, ani bych si netroufal. Vím
ovšem, že nerovnost mzdy a příjmu stále v demokratické Austrálii existuje, tak jako hladovějící děti nebo
rozdílná úroveň školní výchovy. Beztřídní společnost
v komunistických zemích se stala utopií.
Z Prahy na internetových novinách přišla zpráva,
že v bratislavské prestižní čtvrti, v prestižní ulici
a v prestižní vile zemřel 96letý Vasil Biľak. Byl členem
Ústředního výboru KSČ, konzervativně se klaněl sovětskému Rusku. Byl posledním žijícím signatářem
dopisu, kterým se obrátil s dalšími pěti členy ÚV KSČ
na Leonida Brežněva, aby vojska Varšavské smlouvy
zachránila čs. socialismus a okupovala Československo. Šlo o brutální potlačení touhy našeho národa
po svobodnějším životě, což pak Sovětská armáda
krutě střežila více než dvacet let. Svaz mladých
komunistů Československa nyní prohlásil Biľaka
„za nejslavnější osobnost v prostoru bývalého Československa a za představitele období konsolidace“,
tj. potlačení demokratické reformy. Biľak ve skutečnosti
představuje jednu z nejzápornějších postav československého veřejného života. Byl vyučený krejčí a podpisem na dopisu do Kremlu ušil na nás osudnou boudu.
Pohřbu se zúčastnil kromě jiných bývalý generální
tajemník KSČ Milouš Jakeš a poslední náčelník StB
Alojz Lorenc.
Komunistická strana, která stále v republice existuje,
je přesvědčena, že zastupuje občany, kteří nedají
dopustit na zločinný režim, který v zemi panoval přes
čtyřicet roků. Současný předseda KSČM a místopředseda Sněmovny České republiky Vojtěch Filip
(ve svazku StB kdysi vedený pod jménem Falner)
se po Biľakově smrti dal slyšet, že historie se nedá
změnit a je faktem, že Biľak byl jedním z iniciátorů
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pozvání sovětských vojsk. A dodal,
že dnešní doba se dívá na zvací
akt různými pohledy. Šálil mne
zrak, když jsem to četl? Různé
pohledy na okupaci v roce 1968?
Kdyby politik měl různé pohledy
na nacistickou okupaci ČSR v roce
1939, byl by ocejchován za vlastizrádce. Biľak zradil vlast, beztrestně dožil v přepychu, vykličkoval
z potrestání (Rusové nedali
čs. soudu k dispozici zvací dopis). KSČM usiluje o to,
aby byly zrušeny lustrační zákony. Kdo chce bývalé
estébáky a partajní funkcionáře ve veřejných funkcích?
Komunista Vladimír Remek, kterého prezident Zeman
pověřil úřadem velvyslance v Moskvě, měl při předávání
pověřovacích listin Vladimíru Putinovi na dmoucích prsou
hvězdu Hrdiny Sovětského svazu. Už dlouho jsem neslyšel pro Čechy nic tak ponižujícího. Věrní komunisti se ale
radovali. V současné době, pětadvacet roků po obnovení
demokracie, stále ve státních orgánech včetně policie
a armády působí poslušní služebníci bývalého komunistického režimu. Levicoví intelektuálové a mladí levičáci se
nyní vynořují dokonce s tím, že žádná totalita a třídní perzekuce u nás neexistovaly. Z pražského Ústavu pro studium totalitních režimů vyhnali ředitele, radikálové ovládli
toto zařízení ve snaze rozbít jeho pravé poslání. V nedávných volbách politická strana zvaná ANO (Akce nespokojených občanů) se dostala hned za vítěznou levicovou
sociální demokracii, předseda je podezřívaný z kontaktu
s předlistopadovou bezpečností.
Senát České republiky a jeho Stálá komise pro krajany
žijící v zahraničí nás nabádají, abychom se natrvalo vrátili
do republiky. Do tak problematické politické atmosféry?
A to nemluvím o rozšířeném okrádání, podplácení, tunelování. Mám věřit německému tisku z února tohoto roku:
Česko – bašta korupce a ráj podvodníků? A Senát to myslí
s naší cestou zpět vážně, od roku 2009 byly uspořádány
nejméně čtyři velké konference usilující o náš návrat.
Snad jedině s tím výsledkem, že byla zřízena Informační
síť k návratové politice vlády ČR a připravuje se mezirezortní orgán pro migrace při Úřadu vlády ČR. Prozatím
jen samá rétorika. Kolik bývalých exulantů a jejich potomků ve zmíněných pracovištích působí? Zažili jsme emigraci
na vlastní kůži a v posledním desetiletí se v republice
na bývalý exil existenčně navěsili lidé, kteří neměli s námi
nic společného. Nemají ponětí, čím jsme po opuštění vlasti
procházeli. Nešlo jen o udržení češtiny našich dětí, jak
se zřejmě senátoři a poslanci domnívají, pokud jim vůbec
na vystěhovalcích záleží.
Na webových stránkách jsem četl, že mnozí dnešní čeští
studenti ani neví, kdo byl Jan Palach (jeho teta, exulantka,
žila v Melbourne, ošetřující lékařka dr. Moserová, specialistka na spáleniny, byla později velvyslankyní v Austrálii).
A nejeden z mladých Čechů, kteří o Palachovi věděli,
se vyjádřili „proč se Jan upálil, vždyť to nebylo k ničemu“.

Celý svobodný svět věděl, že Palach demonstroval
proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Nesouhlasil
s totalitním režimem vedeným zemězrádci. Pro toto
přesvědčení obětoval svůj život. V polovině ledna
tohoto roku jsme si vzpomněli,
že se to stalo právě před 45 lety.
Člen Ústředního výboru KSČ
tehdy stupidně tvrdil, že Palach
mínil předstírat upálení studeným plamenem. Bývalý šéf
KSČM Miroslav Grebeníček
měl drzost prohlásit, že Palach

byl socialista a upálením vyjádřil
souhlas se zvacím dopisem
a s okupací Československa.
Po originálně vytvořeném Palachově pomníčku
na Václavském náměstí šlapou neteční chodci
a ani neví, že jde o místo upálení. V rodných Všetatech se buduje muzeum na jeho památku. V Mělníku,
v sadech naproti střední škole, na které Palach maturoval, se nalézá jeho památník. V kanadském Torontu
v lokalitě zvané Masaryktown pořídili bývalí političtí
vězni památník „Ukřižovaný“ uctívající oběti komunismu. O Palachově krátkém životě a jeho názorech
existuje početná literatura faktu, román Lenky
Procházkové „Slunce v úplňku“, hudební cyklus
J. Bedřicha „Plamenný meč“, písně B. Mikoláška
a K. Kryla. V básnickém cyklu F. Gucciniho
„Primavera di Praga“ se připomíná Palachův čin
veršem „Jan Hus znovu na hranici hořel“. V poslední
době sborník Půlnoční expres uveřejňuje polskou
poezii reagující na Palachovu smrt a nemalou pozornost a ocenění na filmových festivalech získal třídílný
snímek polské režisérky Agnieszky Hollandové „Hořící
keř“ pojatý na biblickém příběhu. Bůh povolal Mojžíše
na horu Sinaj ke keři v plameni a nařídil mu,
aby vyvedl svůj lid z egyptského poddanství. Jde
o filmové rekviem za Jana Palacha, Pochodeň č. 1
a všechny, kteří se postavili proti komunismu. Normalizace pokořila celý národ. Statisíce Čechů a Slováků
opustilo vlast.

= zajímavé internetové stránky
www.krajane.net,
určené k získání a výměně informací
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ZA KOMUNISTŮ BYLO LÍP
Jan Polanecký
Za komunistů bylo lépe, myslí si podle průzkumu agentury STEM třetina až polovina
populace. Byl jsem na konci osmdesátých let sice jen náctiletý, přesto si dovolím tuto
stručnou poznámku k tématu, neboť se zdá, že jsem tehdejší realitu vnímal o mnoho
důsledněji, než mnoho respondentů uvedeného průzkumu.
Nejde vůbec jen o pro ně nicotnou možnost volně cestovat, jde o celkový stav společnosti, ekonomiky, politiky
a obecně o prostředí, které nás obklopovalo. To si nepamatují, jak nebylo možné volně mluvit (natož psát např.
takovéto, v mém případě často “protirežimní” texty)? Nepamatují si špinavá a okopaná města, kde na většině ulic
padala lidem omítka z domů na hlavy? Nepamatují si stejně tak vypadající venkov? A jak žalostný byl stav opravdu mnohých památek? Nepamatují si ostatně téměř celou infrastrukturu v katastrofálním stavu? Nepamatují si,
jak jsme za našimi západními hranicemi, například v Západním Německu (pokud se do něj někdy podařilo vycestovat), vyjeveně pozorovali upravenou krajinu, kvalitní, uklizené a čisté silnice, výborné značení, nové čerpací
stanice, zářící obchody a celkově upravená města či vesnice? Nevnímají, že takové prostředí k životu máme dnes
také doma a připadá nám to běžné ba nepodstatné?
Nepamatují si naše socialistické zdravotnictví a o léta nižší věk dožití? Nepamatují si "úžasné" životní prostředí
ve velkých městech, kde 2-3 tisíce mikrogramů emisí na m³ nebyla žádná výjimka?
Nepamatují si, jak v odporných obchodech neustále mnoho produktů chybělo, jak museli i základní potraviny
jako mléko nebo máslo pravidelně shánět v několika obchodech najednou? Jak téměř cokoliv podstatnějšího bylo
nutné řešit přes známé či za úplatky, neexistoval výběr a bez rozmyšlení jsme brali v podstatě cokoliv západní
provenience? Nedokážou si spočítat, že vzhledem k běžným (středním - nikoliv průměrným) výplatám a nominálním cenám dnes bylo tehdy dráž, téměř u všech komodit (viz např. možná ne absolutně objektivní, přesto dosti
výmluvná tabulka)? O pochybné nebo
zdraví ohrožující kvalitě či zaostalé
úrovni mnohých produktů ani nemluvě.
Nepamatují si tu totální ekonomickou
neefektivitu a plýtvání zdroji? A ten politický marasmus? Nebo všudypřítomné
drobné či větší úplatkářství (dnešním
slovníkem korupci), často kvůli získání
věcí běžné potřeby? Opravdu by raději
žili tito zapomnětlivci v totálně nesvobodném prasečáku, hlavně že by jim bez
přílišné námahy „ti nahoře“ dali nažrat?
Nechce se mi tomu uvěřit. Mohl bych
tak jistě pokračovat, určitě si každý
rozumně uvažující člověk dosadí
do výčtu to své (tak jako např. autor tohoto článku). Ano, nelíbí se mi dnešní
systém, který se širokým obloukem téměř
nezadržitelně vrací zpět do socialismu.
Vadí mi všudypřítomný státní dirigismus,
pokrytectví vnucené politické korektnosti
a velké množství dalších problémů současnosti, které se mě dotýkají. Ale nedá
se to s minulým režimem prostě srovnat.
Kéž bychom mohli těm brblajícím hlupákům dopřát trvalý exkurz zpět do doby
reálného socialismu, se všemi atributy
tehdejší doby a s vědomím, že pro ně
není cesta zpátky. Moc bych jim tu studenou sprchu přál, aby pak dokázali odlišit
nostalgii vlastního mládí od zvráceného
a neobjektivního vnímání reality minulého
režimu. Já prostě nehodlám zapomínat…
(blog iDnes)
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LÉKAŘSKÁ „PÉČE“ ZADARMO!
Vlastík Škvařil
Jedna z „vymožeností“ komunismu, na kterou někteří lidé
nostalgicky vzpomínají, byla
lékařská péče „zadarmo“.
Bylo to opravdu zadarmo?
Vláda udělala rozpočet
na všechny výdaje včetně
zdravotnictví, a protože
ovládala veškerou ekonomii,
nakonec rozhodla, jakou almužnu vyplatí pracujícímu lidu
z toho, co zbylo. Na všem, co se lidu poskytlo, se ubralo
neoficiálně z výplat, ještě než něco dostal, takže si to,
co mu „darovali“, musel poctivě odpracovat. A takže to
nebylo zadarmo.
Dnes si lidé naříkají, že musí platit několik korun
za návštěvu doktora. Zapomínají, že k doktorovi se nešlo
bez láhve slivovice nebo aspoň vína a k paní doktorce
s bonboniérou anebo aspoň s balíčkem kávy, za které
zaplatili často více, než musí zaplatit dnes.
Když jsem se o tom bavil s jednou známou, tak svůj
názor vyjádřila těmito slovy: “Je pravda, že to stálo za prd,
ale bylo to zadarmo.“
Když jsem se zeptal, jestli by dala přednost suchým
bramborám, kdyby to bylo zadarmo, anebo by si raději
dala kousek masa, i kdyby za to musela platit, tak jsem
se odpovědi nedočkal.
Měli jsme štěstí, když jsme přijeli na Tasmánii,
že ve stejnou dobu sem přicestoval doktor Tonda Žvátora,
který se stal našim rodinným doktorem a zároveň dobrým
přítelem. Od něj jsme se dověděli, jak lékařská péče
fungovala z hlediska doktora.
My, jako pacienti jsme dobře věděli, jaké byly u doktorů
fronty a kolik hodin se člověk načekal, než přišel na řadu
a za pár minut byl vyšetřen. Na stanovení správné
diagnózy nebyl mnohdy ani čas, Tonda nám prozradil,
že doktoři měli v průměru 5 minut na pacienty. Vedly se
přesné statistiky, směrnice se musely dodržovat. Za kolik
peněz doktor předepsal léky, kolik dnů zdravotního volna
povolil pacientům, kolik pacientů poslal ke specialistovi
atd. Když byl některý doktor příliš ohleduplný a uděloval
pacientům volno nebo léky nad průměr v porovnání
s ostatními doktory, ocitl se na pranýři. Nakonec všichni
doktoři pracovali jako na pracovní lince na úkol.
Já se raději zaměřím více na zkušenosti naší rodiny.
Sám jsem neměl mnoho zdravotních problémů. Když mi
bylo dvanáct, zlomil jsem si ruku v lokti při řecko-římském
zápase. V nemocnici mně ji dali do sádry. Zůstal jsem tam
přes noc. Dlaň a prsty začaly otékat, protože sádru moc
utáhli, rapidně se to zhoršovalo a bolelo, tak jsem několik
hodin během noci bloudil po chodbách, než jsem konečně
našel někoho, kdo sádru kolem zápěstí odřízl. Týden
jsem musel zůstat v nemocnici, než se otok zlepšil. Horší

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

bylo, když mi sádru sundavali. Namotali totiž mokrý
sádrový obvaz přímo na holou ruku, a když mně potom
trhali z ruky všechny chloupky při odstraňování sádry,
které v ní byly pevně přilepené, samou bolestí jsem
se pozvracel.
Abych jenom nehanil, musím pochválit zubaře,
který mi udělal můstek, když jsem si vyrazil zub.
Po více než padesáti letech můstek pořád drží. Prohlásil tenkrát, že jsem měl štěstí, že mi ještě chybělo pár
měsíců do 18 let. Jinak by mě to stálo dost peněz.
Tak to nakonec nebylo všechno tak úplně zadarmo?
Jeden čas mě chytaly velice bolestivé křeče v břiše.
Doktor mne poslal na rentgen žaludku, nic nezjistil,
a když jsem za ním po několika měsících přišel podruhé, že mě to pořád trápí, tak mi řekl, že mám být rád,
že mi nic není. Nesnažil se hledat nějaký jiný důvod.
Neměl na to čas. Tak jsem tam k němu už nikdy znova
nešel. Zvyknul jsem si na to, že jsem občas bez varování zažil takové bolesti, že jsem se svíjel po zemi.
Když se narodily děti, tak jsme samozřejmě potřebovali doktora častěji. Jednou odpoledne, když Vlastiček
dostal vysokou horečku, zavolali jsme na pohotovost,
jestli ho můžeme přivézt na prohlídku. Nemohli, protože
jediný doktor na pohotovosti pro celé město a okolní
vesnice byl se sanitkou na objížďce pacientů, tak ať
počkáme, že přijede k nám, až mu to vyjde. Po asi
osmihodinovém netrpělivém čekání jsme se konečně
dočkali. Sanitka zastavila u baráku, doktor se z ní vypotácel nalitý jak dělo! Ono na Slovácku na vesnicích bylo
vždycky hodně slivovice a ne lehké ji odřeknout. Ale
doktor ve službě by měl mít trochu více zodpovědnosti.
Jenomže, nebyl takový sám, vždycky se u nás říkalo,
že v komunismu se nedá normálně žít, ale dá se to
přežít, když je člověk pořád na polovičku ožralý.
Asi po hodině a několika hrnkách silné kávy se přece
trochu probral a uvědomil si, proč je vlastně u nás.
Naštěstí to Vlastiček přežil bez úhony na zdraví.
Jeden z nejhorších momentů našeho života nastal,
když nám onemocněl náš druhý chlapeček, tříměsíční
Zdeněček. Měl vysokou teplotu a skončil v nemocnici.
Za týden nám zavolali, že už je v pořádku, abychom
si pro něj přišli. Čekal nás šok, když nám po našem
příchodu sdělili, že se jeho situace zhoršila, a že tam
musí ještě zůstat. Volali jsme tam každý den, návštěvy
nám nedovolili a za několik dnů na náš dotaz doktorka
odpověděla, že už není žádná naděje. Když jsme jí
řekli, že bychom se rádi na něj podívali, její odpověď
nás šokovala: „Co na něm chcete vidět, vždyť to není
žádný nádherný pohled“. Dovede si někdo vůbec představit, jak nám bylo? Nakonec nám milostivě dovolila
se za ním podívat. Byl bledý, ale nic škaredého na něm
opravdu nebylo. To spíš ona vypadala jako opravdová
necitlivá a sprostá babizna. A taková osoba „léčila“
naše děti.
Po jeho smrti jsme zanesli do nemocnice jeho šatečky do rakvičky. Zavedli nás do márnice, tam se objevil
další zjev, se Zdeněčkem pod paží jako kus dřeva,
doslova hodil jeho tělíčko na stůl jako kus polena,

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.

a když jsme pak zdrcení odcházeli, tak natáhl ruku
a řekl „dostanu deset korun!“ Bylo mně z toho špatně,
ale deset korun jsem mu dal, na hádání jsem neměl
vůbec náladu. (Když dnes někdo mluví o nynější korupci, s podobnou bezohlednou korupcí za komunistů
se člověk setkával denně na každém kroku).
Mému otci se udělal na noze nádor, doktor rozhodl,
že to byl nerakovinový nádor měkkého vaziva
a nedělal si s tím žádné další starosti. Otec zemřel
na rakovinu, která se z toho nádoru rozšířila do celého těla. Bylo mu něco přes sedmdesát let. Nepochybuji o tom, že byl pro ně už moc starý na to, aby
za něj utráceli peníze za nákladné léčení.
Když mně maminka oznámila, že mu už není pomoci,
tak jsem zatelefonoval do hodonínské nemocnice,
abych s ním ještě naposledy promluvil. Doktorka
zvedla telefon, a když jsem ji požádal, že bych rád
mluvil s otcem, velice neochotně a nepříjemným
tónem se ptala: „A je to tak nutné?“ I to jí bylo zatěžko ho zavolat k telefonu. Otec už silně kašlal, měl
málo energie a tak jsme toho moc nenamluvili.
Ale byl jsem rád aspoň za to. On si ještě pořád myslel, že je jenom nachlazený. Že bylo celé tělo včetně
plic prolezlé rakovinou, to mu nikdy neřekli.
Myslíte si, že jsem tak trochu paranoický? Že si
vymýšlím, že staří lidé už neměli pro ně žádnou
hodnotu a tak je lehce odepsali bez pořádného
léčení? Byl jsem svědkem následujícího případu.
Maminka jedné známé z Tasmánie byla v Česku
v nemocnici se srdeční chorobou. Někdo jí poradil,
že existují léky, které by jí prospěly, ale byly příliš
drahé na to, aby byly k dispozici v komunistickém
lékařství. V kapitalistickém světě samozřejmě byly
běžně k dispozici, a tak je její dcera na Tasmánii
koupila a poslala jí je do nemocnice. Soudružka
doktorka se nadchla, když tyto léky uviděla a reagovala na to takto: „Takové vzácné léky, taková stará
ženská, to je pro vás škoda, my tady máme mladé
lidi, kteří ještě budou schopni pracovat, až se uzdraví,
a tak to raději necháme pro ně.“ A tím to skončilo.
Maminka ty léky nedostala, soudružka doktorka si
určitě pořádně namastila kapsu, tak jak to v té korupcí prolezlé společnosti fungovalo. V žádném případě
nebyla souzena za krádež. Policie a soudy měly větší
zájem pronásledovat občany za jejich politické myšlení.
Kvalita komunistického lékařství v porovnání
s dnešním se dá lehce posoudit statisticky. Kvalita
života a lékařské péče se projevuje v tom, jakého
věku se lidé dožívají. V chudých zemích je to daleko
nižší, tak porovnejme, jaká byla a je průměrná životnost v Česku.

Zdraví převažuje zvláště všechny vnější statky
tak velice, že zdravý žebrák je skutečně šťastnější
než nemocný král. ARTHUR SCHOPENHAUER
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1960 = 70.3 let
1970 = 69.4 let
1980´= 70.3 let
1990 = 71.4 let
2000 = 75.0 let
2011 = 78.1 let
Je třeba k tomu něco dodat?
Za málo peněz málo muziky.
My si raději zaplatíme za kousek masa, než abychom
se živili suchými brambory
ze zahrady zadarmo. Zrovna
tak si rád připlatím na pořádnou lékařskou péči a ušetřím
to někde jinde, než abych spoléhal na doktora,
který by měl na mne 5 minut a bál se mi předepsat léky,
když by byly moc drahé, nebo by se bál mě poslat
ke specialistovi na pořádné vyšetření, protože by se
za to octnul na pranýři.

Lékař: člověk, kterého platíme, aby vyprávěl
hlouposti v pokoji nemocného, než ho příroda vyléčí
anebo než ho léky zabijí. MOLIÉRE
Dlouhá zkušenost mne naučila bát se lékařů
stejně jako nemoci. HENRY DE MONTHERLANT

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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VZPOMÍNKY JANA KOŠŇARA
NA ZAČÁTKY V AUSTRÁLII
(pokračování 5)
Už nám bylo hej – byla voda
v trubce a elektrika
Plyn, telefon a cesta to ještě ne,
ale zato byla dřevěná lednička
a v ní plechová vanička na kus ledu.
Led rozváželi dvakrát za týden.
Poklad ze záchodu jsem už nemusel
zakopávat. Jednou týdně přišli australští siláci a vytáhli ten kbelík zadním poklopem, jestli
už tam někdo seděl nebo ne, a vyměnili za kbelík prázdný a dezinfikovaný. Plný kbelík si hodil jeden z nich
na rameno a odnesl k autu vybavenému jenom pro tuto
funkci. Druhý chlápek dělal druhou stranu ulice. Kadibudka byla dosti daleko od zadní části baráku a nic se
nezměnilo na tom, že se v noci chodilo s baterkou a smetáčkem na zabíjení pavouků, než si člověk mohl sednout.
Pavouci milovali ta klidná místa na stropě nebo pod sedadlem. V létě to bylo horší, museli se odhánět mouchy.
Nadšením trochu přeháním, raději začnu od začátku tím,
že jsme dali zálohu na pozemek s adresou 34 Leonard
Avenue, Glenroy. Asi tak 20 kilometrů od středu města.
Na vlak do města se muselo asi 2 kilometry a nejbližší
telefonní budka byla 1500 metrů. Uprostřed louky, kolem
dokola nic, jenom několik krav. V zemi zabité kolíky
naznačovaly, kde jednou bude cesta a muselo se stavět
25 stop od cesty. Velice nám pomohl jeden australský
stavitel, že se uvolil nám na zálohu a splátky postavit
čtyři místnosti tak, že barák nebyl vyhotoven zevnitř, měl
jen podlahu, střechu z vlnitého plechu a zvenku byl pobit
azbestovými deskami. Ještě dnes se divím, jak jsme
za těchto podmínek vše přežili. V zimě na nás z toho
vlnitého plechu seshora padala rosa a v létě byla střecha
rozpálená doběla. Pavouci si nahoře dělali sítě a někteří
se po svých vláknech spouštěli dolů, jako „bungy jumping“. Dřevěné rámy stěn byly z nehoblovaného tvrdého
dřeva a při každém doteku se zadřely do kůže třísky.
Alespoň jednu ložnici jsem pobil lepenkou a někdy,
když se kluci strkali, protrhli lepenku a prolétli stěnou
na druhou stranu. Z prkének a bedýnek od skla jsem
na začátku stloukl stůl a lavici na sezení.
Peníze na oplocení domku nebyly, tak se ty kravičky
někdy pásly i u baráčku. Jednou v noci jsem se probudil
s pocitem, že mně někdo vlhkým drsným hadrem myje
obličej. Jedna z kraviček prorazila tu venkovní desku
a olizovala mne. To mi nevadilo, ale potom nemohla
zpátky. Trvalo dlouho, než se nám podařilo společnými
silami jí nakroutit hlavu tak, aby se dostala ven.
Přes chlapecké postele se dala prkna a na nich se pracovalo. Spát mohli jít, až všechny rámečky uschly a lak se
na nich nelepil. Pak se vše odklidilo, prkna se postavila
na stranu a kluci mohli jít spát.

www.slovaksinaustralia.com.au
Na třetí Vánoce bylo pivo
Před třetími Vánocemi v Austrálii jsme si řekli, že to
musíme pořádně oslavit. Za ten celý čas jsme neochutnali australské pivo, tak jsme si umínili, že začneme trochu žít a oslavovat. Glenroy byl ale v takzvané
„suché oblasti“ a nejbližší hospoda byla asi osm
kilometrů daleko. Tak nezbývalo než sednout na kolo
a po neasfaltované cestě do West Meadows den
před Vánoci při 43°C tepla zajet pro pivo, aby
do Štědrého večera bylo na tom kusu ledu vychlazené. Stálo to za to. Byla to lahoda, kterou jsem
dodnes nezapomněl. Tím, že jsme nebyli tak daleko
od města, byla příležitost se více stýkat s jinými lidmi
a navazovat známosti. Nejvíce jsme si rozuměli
s rodinou Menclovou. Měli dceru Jiřinku a už měli auto.
Oba vydělávali a Jiřinka zůstávala přes den u sousedky.
Stavěli si dům ve čtvrti Sunshine, kde bylo více českých
rodin. Někdy pro nás přijeli a vzali nás k nim na návštěvu. Nás pět a řidič Jirka Mencl, všichni jsme se vešli
do Mini Morise. Pro nás to byla vzácná příležitost
se seznámit s dalšími rodinami. Při jedné návštěvě
jsme půjčili jedné rodině formu na bábovku. Tenkrát
to byla vzácnost v Austrálii, forma se tu nedala koupit.
Bohužel ta paní nebyla zrovna šikovná v kuchyni, raději
celé dny četla romány, a často se jí něco nepovedlo.
Vzkázala nám, že si můžeme tu formu vzít zpátky
při naší další návštěvě. Ale máme si též přinést
kladívko a dláto, aby se ta připečená bábovka mohla
vydlabat ven.
Když jsme se sešli, hodně se zpívalo. Byli jsme mladí,
a rádi se bavili a tancovali. Jirka Mencl byl tak hodný
a obětavý, že když byl český tanec, obyčejně pořádaný
klubem Slavie, nikdy jsme nevynechali, protože pro nás
přijel. Zavezl nás k nim, naše kluky i Jiřinku jsme dali
napříč na postel. Monika Štěpánková z nich byla nejstarší, tak musela na všechny dávat pozor, než jsme
se vrátili. Pro Jirku to byla dlouhá noc, protože nás
po tanci ještě vezl domů do Glenroy.
Pro Australany byl tenkrát telefon tím nejdůležitějším
pojítkem obchodu. Abych usnadnil spojení zákazníkům,
pro které jsem už něco dělal, tak jsem šel každé úterý
pravidelně k tomu nejbližšímu telefonu na ulici. Když
nefungoval, tak k dalšímu. Tak jsem se dozvěděl, jestli
pro mne mají práci a každý čtvrtek jsem jel vlakem
do města s velkým kufrem posbírat po těch adresách
obrazy na zarámování nebo předměty na zlacení. Začínalo být tolik práce, že světlo u nás svítilo pozdě do noci
a bylo z dálky na té prázdné louce vidět. Proto také
každý, kdo se s autem v noci na mokré louce zabořil,
klepal u nás na dveře a žádal pomoc při vytlačení auta.
Kola se smekala a obyčejně jsme si to odnesli sprchou
bláta na šatech i na obličeji.
Rok 1954
V tomto roce jsme už měli připojený telefon, a tak jsme
se dostali do telefonního seznamu „žlutá kniha“. Tím se
nám naskytla příležitost zaplatit si inzerát v rubrice

NEZAPOMEŇTE – JAKÉ TO BYLO
PŘED ROKEM 1989 - http://nezapomente.cz

„Pozlacovačství a rámování obrazů“. Byla to nejenom
nutnost, ale i veliká pomoc nám i našim zákazníkům.
Největší událostí toho roku byla návštěva anglické
královny Elizabeth a jejího manžela v Austrálii. Byl jsem
požádán majitelem Westminster Art Gallery, panem Fitzgeraldem, vytvořit velice zdobený rám kolem malovaného přivítání „Plaque of Welcome“ v Melbourne. Viděl
jsem to jako nesmírnou příležitost udělat si jméno,
a naději, že nějaký populární malíř, krajinář nebo portrétista si u mne objedná zdobené rámy na své výtvory.
Požadovaný rám byl přes 2m x 1,5m, bohatě zdobený
ornamenty. Na vytlačování tolika ozdob jsem užil skoro
všechny ty formy, které jsem tenkrát o poledních přestávkách vyřezával, když jsem pracoval pro státní elektrárnu. Ani zlatem jsem nešetřil. Byl to výtvor a dar,
na který byli občané Melbourne velmi hrdí. Pan Fitzgerald mi napsal dvoustránkový děkovný dopis, ve kterém
básnil o umělecky krásném výtvoru. Bohužel v novinách
o mně ani muk, veškerá pochvala byla připsána Westminster Art Gallery. Třeba nechtěli, aby se veřejnost
dozvěděla, že to bylo děláno člověkem, který ještě ani
není občanem této země.
Celý ten čas venku z republiky jsem nepsal domů
ze strachu, že by to mohlo mým rodičům a rodině uškodit u komunistických úřadů. Kolem roku 1954 jsem doufal, že už by mělo být „ticho po pěšině“, a že je na čase,
aby se rodina dozvěděla, co se mnou je. Maminka měla
převelikou radost a i komunisticky smýšlející otec se obměkčil a přestal ve mně vidět zrádce a nepřítele národa.
Dostával jsem dlouhatánské dopisy psané maminčiným
úhledným písmem o deseti stránkách. Aniž by si stěžovala, rozepisovala se o situaci doma a o nedostatku léků
ze zahraničí a potravin, které za první republiky byly všude k dostání. Byla to polská firma, přes kterou se mohly
do České republiky zasílat dárkové balíčky. Měl jsem
listinu, podle které jsem od té doby posílal na Vánoce
mým příbuzným balíček s nějakou dobrotou. Rodičům
častěji. Největší radost vždy byla z kakaa. To mamince
nejvíc bodlo a uměla se rozepsat, jak si pochutnala.
V jednom dopise prosila o zaslání léků pro syna Jiráčkova, kterého jsem ani neznal, ale mamince jsem vyhověl.
Byla šťastná, že má syna, který má pochopení pro druhé. Já měl radost z toho, že jsem to mohl udělat a léky
pomohly, a též z toho, že jsem mamince dobračce mohl
udělat radost a potěšení.
Rok Olympiády v Melbourne
Ano, bylo to v roce 1956 a s Olympiádou k nám přišla
i černobílá televize. Jako v každé zemi i v Austrálii měla
televize vliv na změnu životního dění místních lidí.
V Melbourne byl veliký rozruch už dávno před zahájením
Olympijských her. Pro atlety se stavěla celá olympijská
vesnice na předměstí Heidelberg na ubytování tisíců
hostů z celého světa. Něco takového toto město ještě
nezažilo. Organizátorům dělala starosti gastronomie.
Australská kuchyně tenkrát byla jednoduchá a nejvíce
se jedla ovečka, buď opečená, nebo smažená
s bramborem a vařenou zeleninou. Proto bylo
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pozváno velké množství evropských kuchařů. Hodně z nich
tu po Olympiádě zůstalo a otevřeli si tu své vlastní restaurace. Od té doby je Melbourne považováno za gastronomickou velmoc v Austrálii.
Austrálie jako taková je zemí přistěhovalců z celého světa.
Nejvíc lidí sem přišlo před lety, když tu objevili zlato a potom
po druhé světové válce. Mimo dupání černých aboridžinců
nemá Austrálie národní tanec. Proto byly všechny etnické
skupiny vyzvány a podporovány vládou k utvoření tanečních skupin. S radostí se každá národnost ujala tohoto
úkolu a chtěla se na veřejnosti ukázat, reprezentovat
a zdůraznit svoji důležitost. I místní Čechoslováci se chopili
této iniciativy a pilně nacvičovali Besedu. Aut tenkrát ještě
mezi námi tolik nebylo, tak jsme se sjížděli vlakem nebo
tramvají do středu města a tancovali při reprodukované
hudbě v najaté hale. V té době jsme dokonce měli osm
kolon. Já jsem zůstal aktivním členem až do rozpadu
Besedy v roce 1976. Všichni tři synové se též zúčastnili
koncem šedesátých let a jedna kolona měla mužské obsazení čtyřmi Košňárovci.

Od maminky jsem se dozvěděl, že reprezentovat Československo v gymnastice bude i moje známá z atletického klubu
Litomyšl a pokusí se se mnou spojit. Bývalá sprinterka
Mirka Šplíchalová, která se provdala za diskaře Tondu
Brdíčka. Dobře jsem ji znal a těšil se na její návštěvu.
Dokonce jsem si i koupil několik vstupenek na Olympiádu
a nedočkavě čekal na setkání s někým z Litomyšle po tolika
letech v cizině.
Co čert nechtěl, politická situace se zhoršila natolik, že
všichni sportovci z východního bloku byli hlídáni a přijeli
ruskou lodí. Panoval strach, že zůstanou v Austrálii
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a nevrátí se zpátky. Aby jim
v tom bylo zabráněno, kolem
části olympijské vesnice,
kde právě bydleli sportovci
z východního bloku, byl postaven plot s ostnatými dráty.
Po telefonní domluvě se mnou
se Mirce podařilo zamaskovat
totožnost, přelézt ten plot a sešli jsme se na několik hodin
v městském parku. Povídali
jsme si o starých časech
a hlavně o Litomyšli.
Bohužel, v tom samém roce
se na cestě do Krkonoš zabila,
když jako spolujezdkyně
na motocyklu narazili
s manželem na sloup u silnice.
Maminčina návštěva se už neuskutečnila
Spláceli jsme dluh na postavení našeho bydlení a přitom jsme
se snažili podle toho, jak to peníze dovolovaly, dokončit vnitřní
stěny baráku jako ochranu proti zimě, horku, dešti a mokrým
kapkám ze střechy a zabránit přístupu místního hmyzu.
Podlaha nebyla ničím přikrytá, jenom holá prkna a ty jsme myli
každý týden vodou a rejžákem na kolenou, tak jako u nás
na vesnici.
Potom ten nejdůležitější krok bylo přistavět ještě jednu velkou
místnost, ve které by se dalo pracovat, a tak používat ložnice
jen na spaní. I po skončení denní práce zůstávaly všechny
ty výpary z laků a nátěrů ve vzduchu celou noc a musely nám
škodit na zdraví. Nepamatuji se přesně kdy, ale někdy mezi
Olympiádou v roce 1956 a rokem 1959 se nám konečně podařilo přestavět a používat dům na bydlení a ten přístavek jako
dílnu. Tou dobou maminka projevila zájem za námi přiletět.
Ještě jsem ale nebyl zaveden natolik, abych si byl jistý zaručeným dostatečným příjmem, abych mohl uživit další osobu
a zaplatit letenku. Taky jsem nechtěl, aby mě litovala, že tak
mizerně bydlíme a vyčítala mi, že jsem měl zůstat doma nebo
mě nutit, abych se vrátil, protože jak už psala, komunisti jsou
hodní a jistě by mi vše odpustili a nezavřeli do basy. Maminka
byla tak dobrá duše a tak důvěřivá. Já jsem ale komunistům
nevěřil a nechtěl jsem být v situaci nechat se přemlouvat
od maminky, kterou jsem miloval, a která to se mnou myslela
dobře.
Nevím, jestli by bývala dostala povolení k delšímu pobytu
v Austrálii, když jsem nemohl ještě dokázat pravidelný zaručený příjem a sám jsem ještě nebyl občanem této země. Stále
mám ale výčitky svědomí a často na to myslím, že jsem se
měl pokusit uskutečnit její návštěvu a neodkládat to. Kdo ví,
třeba by se její osud změnil tak, že by ji nepotkalo neštěstí
a nezemřela by v tak mladém věku padesáti šesti let.

Čs. ústav zahraniční loni podpořil
krajanské školy, jazykové kurzy
i vydávání časopisů
Milena Štráfeldová
Školský spolek Komenský ve Vídni, škola v chorvatském Daruvaru nebo České školy bez hranic
v Bruselu a v Londýně – to jsou jen někteří z adresátů loňské finanční pomoci, kterou těmto krajanským organizacím poskytl Čs. ústav zahraniční.
Podpořil ale i vydávání čtvrtletníku Čechoaustralan
v Melbourne, nákup časopisů pro univerzitní
knihovny ve Lvově, Kyjevě a Minsku nebo učebnic
pro krajanské jazykové kurzy.
Největší část pomoci směřuje už tradičně do školství. ČSÚZ pravidelně podporuje vídeňskou bilingvní Školu J. A. Komenského. V loňském roce podpořil například její maturitní ples nebo nákup školních
pomůcek i výtvarných potřeb. Výuka je dnes
pro žáky atraktivnější i díky dvěma novým interaktivním tabulím. Finanční pomoc každoročně
míří i do Daruvaru a tamní České školy. Tentokrát
například do vybavení šaten mateřské školky.
Ústav však rozšiřuje svou pomoc i na školy
v Belgii a ve Velké Británii. Kromě toho zaslal
finanční pomoc i organizaci Slavic American
Sokol pro jeho Českou a Slovenskou školu.
ČSÚZ podporuje také spolkovou činnost českých
krajanů v zahraničí, ať už se jednalo o spolek
Domov ve švýcarské Basileji, nebo Svaz Čechů
v Republice Chorvatsko, který loni uspořádal
sympozium o českém jazyce. S finanční pomocí
Ústavu loni v New Yorku proběhla i konference
o financování vědy, kterou pořádal Komenského
akademický klub. A jako každý rok, i loni
ČSÚZ uspořádal třítýdenní kurz českého jazyka
pro studenty českých škol v zahraničí, krajany
a zahraniční bohemisty.

O ČSÚZ s Helenou Briardovou
Novinářka Helena Briardová přišla do Československého ústavu zahraničního v roce 1990, poté
co se jako občanské sdružení osamostatnilo
a odpojilo od MZV. Během našeho setkání koncem
minulého roku vzpomněla na zajímavou dobu těch
let, kdy se Ústav zabýval vypracováním podrobného seznamu spolků v zahraničí, které postupně
oslovoval a nabízel možnost pomoci krajanům
při návratu do vlasti. ČSÚZ navázal tak opět
na původní záměr z doby svého založení v roce
1928, nabízel sociální servis Čechům v zahraničí
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s tím, že by v případě jejich zájmu pomáhal mimo
jiné i ve styku se státními orgány. Uvažoval dále
také například o zprostředkování výstavby nových
bytů, etablování nových podniků či zahraničních
firem. Zájem českých krajanů však nebyl velký,
i když někteří z krajanů chtěli v té době pomáhat
republice, obraceli se na ČSÚZ s žádostí o pomoc
při zprostředkování darů například nemocnicím –
vybavení přístroji nebo zásilky dárků na dětskou
onkologii atd. Bohužel, tato spolupráce nebyla
příliš úspěšná, protože ani ČSÚZ nemohl zajistit,
aby se z nabízených darů nemusely platit vysoké
daně.
Na druhé straně se setkával Ústav i se zvláštními
představami českých občanů, kteří žádali, aby byli
kontaktováni krajané, kteří by mohli dát Čechům
peníze na nové podnikání v republice – třeba
na zřízení linky myčky automobilů – to byly excesy,
za které se jako členka za své spoluobčany
až styděla, a které naštěstí neměly dlouhého trvání.
Někteří z krajanů nedůvěřovali novému ČSÚZ
vzhledem k jeho minulé spolupráci
s předlistopadovými státními orgány, jiní nebyli
často ani informováni o obnoveném působení
sdružení. Na tradice úspěšné spolupráce snadno
navázali krajané z Texasu, kteří pokračovali
v účasti na jazykových kurzech pořádaných ČSÚZ
v České republice. Od roku 1990 pracuje na jejich
programu a realizaci výlučně Helena Briardová.
Podařilo se jí záhy rozšířit účastníky pravidelných
letních kurzů o další krajany z Evropy. Ze začátku
spatřovala důležitý význam zdokonalování českého
jazyka a poznávání republiky v tom, že mnozí
studenti se právě na základě tohoto kontaktu
a prvního podnětu rozhodli zůstat a uchytili se
v Česku například v IT nebo jako učitelé na středních školách. Jednalo se o dočasnou vlnu těch,
kteří zde nalezli snáze práci než například
ve Spojených státech. Tímto způsobem se podařil
jistý příliv lidí zpět do vlasti. Později se jazykové
kurzy rozšířily na zábavné a poznávací pobyty,
které byly zpoplatněny a začaly být využívány vedle
svého původního jazykového zaměření také jako
výlety, hledání předků atd. Zásluhou předsedy
ČSÚZ začali od roku 2002 přijíždět na kurzy
studenti českého jazyka z univerzit celého světa.
Helena Briardová potvrdila i zkušenost v tom,
jak dokud člověk nepozná aktivně a na vlastní pěst
jazyk té které země, mohou sebelépe míněné
překlady z jednoho jazyka do druhého kolikrát
nemístně až trapně váznout. Kurzy ČSÚZ pomáhají účastníkům pochopit jazyk podle smyslu, nikoli
podle učebnice či slovníku. Poznat ducha jazyka
na základě přímého kontaktu se zemí a naučit se
nepřekládat otrocky slova doslova, nýbrž podle
jejich skutečného použití v v životě a praxi. (sem)
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Rozhlasová redaktorka Zuzana Fried-Preissová
o sobě, BBC a RFE
Veronika Boušová
Někdejší posluchači mnichovského
vysílání rádia Svobodná Evropa
si možná vybaví její pseudonym
Eva Rajecká. U historiků vzbuzuje
autobiografie „Na vlnách BBC
a Svobodné Evropy. Vzpomínky exilové redaktorky“
(nakl. Prostor, 2013) přirozenou zvědavost, širší čtenářská
obec zase ocení čtivý styl. Nezapře autorčinu novinářskou
praxi a profesní snahu o objektivní popis a analýzu událostí
a osob, ani její literární ambice, humanitní univerzitní
vzdělání a estetické cítění, to vše zabalené do běžných
starostí matky dvou dětí.
Rodačka od Žiliny vypráví svůj příběh emigrantky
v kontextu evropských politických dějin 2. poloviny 20. století
s nadhledem a nepsaným životním krédem dodržování
respektu a tolerance. Bez něj by čechoslovakistka
z perzekvované židovské buržoazní rodiny, těžce poznamenané holocaustem, nedosáhla v emigraci ani profesního
úspěchu, ani osobní spokojenosti, byť ji jeho dodržování
někdy přivádělo až na dno sil.
Následující fragmenty berte jako malou ochutnávku.
Když člověk nemůže a musí, pomalu umírá. Není to
jeho vina. A proto odchází. (Z. Fried-Preissová)
„Nikdo neutíká ze svého vlastního domova, od svých
rodin, přátel, pryč ze země, kde se narodil, bez zásadního důvodu. Myslím, že v této fázi československé
historie existovaly dva druhy emigrantů. K tomu prvnímu
patřili lidé, kteří utíkali (emigrovali), aby zachránili životy
sobě a svým rodinám. Utíkali z rasových anebo politických důvodů.(…) Tito lidé věděli, že v totalitě se nikdy
nedovolají spravedlnosti. K jinému druhu emigrantů
patřili lidé, kteří snad mohli v totalitě existovat, ale svou
výchovou, rodinnou tradicí, osobností, celým svým
přesvědčením se nedovedli smířit se způsoby, jimiž
režim, ve kterém žili, omezoval svobodu jejich myšlení
a činů.“, píše v úvodu. Je opuštění rodné vlasti zbabělost,
nebo nezbytnost? Příklad bulharského radikála George
Markova z BBC (bývalého komunisty a přítele Todora
Žižkova), zavražděného dávkou ricinového oleje,
kterou mu kdosi v londýnském metru vpravil deštníkem
do nohy, nebo případy nevydařené emigrace, poukazují
na riziko volby.
Akční kapitoly o odchodu z vlasti jsou nabité duševními
prožitky a staví autorku do role románové hrdinky. Zapomenutý index, oplakané nevyslovené „sbohem“ při loučení
s rodinou, svačina, v níž najde valuty a rodinné šperky.
Prožíváme s ní děs z ozbrojenců na hraničním přechodu,
z celníků, kteří s gustem prohrabují potraviny a osobní věci
a později i trauma z návštěvy „socialistického ráje“,
kdy celník odkráčí s jejím britským pasem neznámo kam,
zatímco letadlo startuje.

ČECHOAUSTRALAN
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Máte mé slovo Angličana a křesťanského
gentlemana.
Výrok ředitele československé redakce BBC
H. Lunghiho koresponduje s viktoriánskou atmosférou Londýna roku 1964 stejně, jako zdvořilý
výslech na britském ministerstvu zahraničí
(kde Zuzana vytuší, že pražský Mezinárodní
svaz studentstva a Světová odborová federace,
pro něž tlumočila, zaštiťovali nábor potencionálních revolucionářů pro Latinskou Ameriku).
Gentlemanské chování je pro ni šokem i šancí. Přestože
otěhotněla, dostala i v požehnaném stavu možnost projít
konkurzem na místo redaktorky slovenského rozhlasového
vysílání BBC a byla přijata, ač měla těsně před porodem.
Až tady, v distingované atmosféře Bush Housu s „největší
středoevropskou kavárnou“ (kantýnou), kam chodili diskutovat
význačné osobnosti všech národností, v budově, odkud vysílala
česká exilová vláda, se jí vlast nepříjemně připomněla. „Svatá
trojice“ slovenských redaktorů a zakuklených antisemitů,
protestant a čechoslovakista dr. Paulíny-Tóth, katolík a slovenský autonomista dr. Prídavok a luterán dr. Bazovský, patřila
k válečné emigrantské vlně a byla vzorovým příkladem historické nevraživosti v česko-slovenských vztazích (byť skrývané),
k níž podle všeho přispěl i prezident Edvard Beneš.
Čím víc se lidem namlouvá, že multikulturní svět je ten
pravý, tím víc se jednotlivé národy a etnika snaží vymezovat
vůči ostatním a vznikají extremistické skupiny.
Komunistickými médii tabuizované téma patřilo mezi slovenskými emigranty k zásadním a táhne se celou biografií. V RFE
se snažili slovenští extremisté předtím, než byly podobné snahy
eliminovány, prosadit svůj vliv až do hlavního sídla ve Washingtonu, takže vlastně ani nepřekvapí, že v Mnichově narazila paní
redaktorka, zastánkyně demokratických principů, na další
„svatou trojicí“. Tvořili ji také antisemité, solidně působící
„stařešinové“, slovenští nacionalisté Jozef Šrámek, Ladislav
Nižňanský (bývalý člen protipartizánské a protižidovské skupiny
Edelweiss) a příbuzný zakladatele Slovenské ľudové strany
Andreje Hlinky, katolický kněz Anton Hlinka. Aktivity separatistů
podporoval Kanaďan Jozef Kirschbaum, bývalý prominent
Tisova Slovenského štátu, a v roce 1993 vyvrcholily rozpadem
Československa, na němž se tito dogmatici svou propagandou
podíleli. Poté ze Slovenska tiše zmizeli.
Na živé podhoubí nacionalistických hnutí narážela zvídavá
žurnalistka i v Rakousku a v Bavorsku. Jejího druhého manžela,
bývalého vězně koncentračních táborů a účastníka pochodů
smrti, div netrefil šlak v rakouském Eugendorfu, když zaslechl
z hospody „Die Fahne Hoch“ a zjistil, že tu ještě koncem
sedmdesátých let parta Kameradeschaften oslavuje Vůdcovy
narozeniny. V Bavorsku zase byly cítit antiamerické protiokupační tendence. V blahobytném Mnichově stěží pátrala po stopách
historie nacismu, zato na zážitek z návštěvy koncentračního
tábora Dachau nezapomene. Muž v dlouhém kabátě ji zavedl
k zrezavělým pecím místního krematoria a názorně předváděl
a popisoval hrůzostrašnou práci, kterou tam kdysi sám vykonával. „Dachauer Gespenst“ slíbil kamarádům, že dokud bude žít,
bude lidem ta zvěrstva připomínat – a to dodržel. Byl také
iniciátorem záchrany tábora k muzejním účelům.

To naše rádio je jakýmsi mikrokosmem exilu, ale zároveň symbolem
trvalé kontinuity a politické tolerance
britských ostrovů.
V BBC vyžadoval demokratický a mravní
étos osobní neutralitu v práci i na pracovišti. Činnost jednotlivých redakcí vycházela z centralizovaného zázemí, a tak
se tu potkávali palestinští Arabové
s arabskými Židy, perští vlastenci, bývalí
jihoameričtí politici a spisovatelé, nebo třeba ruský
herec s tváří V. I. Lenina. V české redakci tehdy
působili její první zaměstnanci Karel Brušák
a básník Ivan Jelínek, a také vynikající novinář
Zdeněk Lederer. „Tykat si člověk může s kdekým.
Ale vykat, vykat si člověk má jen s těmi, kterých
si váží, a těch není moc.“ říkával – a vykal jí.
Mimochodem, ve své knize „Ghetto Theresienstadt“
poprvé uveřejnil úplný soupis všech terezínských
deportačních vlaků a vytvořil tak důležitý informační
zdroj pro příbuzné obětí. Dramatická pásma
k Vánocům sem chodívali točit Adina Mandlová
a Jiří (George) Pravda. S další vlnou se tu objevil
například žurnalista a spisovatel Benjamin Kuras.
Zahraničněpolitické zpravodajství, v němž zpočátku působila, se zaměřovalo na bývalé kolonie.
„Východní Evropa bylo pro průměrného Brita slovo
neurčitého významu, dvojznačné, amorfní, trochu
nevěrohodné.“ V době špionážních skandálů
zasáhla do Zuzanina soukromí opatrnost vládních
orgánů. Přítel dostal od zaměstnavatele, ministerstva námořnictva, ultimatum: buď kariéra, nebo
ona. Emigrantka z komunistického státu byla
nespolehlivá. Krátce po šestidenní válce zase čelila
během návštěvy Izraele na Golanských výšinách,
posetých troskami výzbroje, nepříjemnému
incidentu, když se marně snažila vysvětlit, že nenese vinu na vyzbrojení syrské armády arzenálem
Made in Czechoslovakia. Vzorový doklad toho,
že v zahraničí jsme a priori posuzováni na základě
politiky našeho státu, nikoli na základě našeho
osobního postoje.
České a slovenské vysílání BBC změnilo náplň
zpravodajství během událostí roku 1968, britská
média až s blížícím se pádem železné opony.
Intermezzo mezi dvěma profesními etapami
vyplňují zážitky z cest a pobytu v Kanadě,
kde autorka vedle návratu do akademického
prostředí zažívala mystické chvíle při výpravách
s průvodcem (tak trochu šamanem) po zaniklých
lesních indiánských stezkách. Procestovala Izrael,
zemi zaslíbenou a traumatizovanou, a nejhlubší
zážitek si ona, asimilovaná Židovka, odnesla
od hrobu křesťanské světice sv. Kateřiny, ležícího
na egyptském území. „V životě mohou nastat
docela výjimečně a ojediněle okamžiky vytržení,
kdy se člověk nečekaně a hluboce otřesený dotkne
věčnosti.“ dodává ke své katarzi, vlně posvátné
blaženosti, vyvolané pohledem do tváře jedné

„Žurnalistika je literatura ve velkém chvatu.“
Matthew Arnold
ze starých dřevěných ikon. V jistém stavu fascinace stanula
i před litografií Ofélie na výstavě v Curychu. Vyrušilo ji
poklepání na rameno. Hůlka se stříbrnou rukojetí - a za ní sám
Oféliin stvořitel, Salvator Dalí. Dalího marketingové psychologii,
postavené na osobním šarmu, neodolala. Obraz koupila.
Svůj skutečný domov ale nalezla v Anglii, zemi, „která po staletí
nebyla zdevastována válkami, nikdy se jí nedotkla destruktivní ruka
dobyvatelů a i její nepřátelé obohatili její historii a kulturu.“ Výstižně
charakterizuje i Brity: „Anglosaská mentalita je i přes své germánské a keltské kořeny strašně odlišná. Hodně přijímala od Normanů,
Vikingů, od domorodců v koloniích, ale stále má svůj jedinečný
ostrovní a barbarský charakter.(…) A proto jsou (paradoxně) tak
neevropští“.
Nové poměry ve slovenské redakci BBC a problémy v osobním
životě donutily Zuzanu změnit vzduch. V roce 1981 nastoupila
do rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Celkově tu nevládla
tak přísná neutralita, zato tu vládla přísná bezpečnostní opatření
a nedůvěra mezi lidmi z různých zemí komunistického světa,
bezpochyby zaviněná teroristickým útokem v únoru 1981.
Československé redakci šéfoval dr. Samuell Belluš a byla smíšená. Napětí vládlo nejen mezi Čechy, Slováky a Čechoslováky,
ale i mezi poválečnou emigrací, nekomunisty a reformními komunisty. Poslední vlna emigrantů ale měla výhodu přímé zkušenosti
s režimem a proto jí připadlo politické zpravodajství. S redakcí,
plnou známých jmen, externě spolupracovali např. básník Ivan
Diviš, historik Jan Mlynárik, zpěvák Karel Kryl a osobně sem
docházel Pavel Tigrid. Zuzana se tu potkala i s talentovaným
hercem Martinem Štěpánkem, jemuž politické přesvědčení,
patriotismus a morální rozhořčení vysloužili nedobrovolnou
emigraci, jež bohužel pohřbila i jeho životní poslání.
Na rozdíl od BBC měla redakce neomezený vysílací čas,
vlastní zázemí a větší volnost ve výběru témat, která redaktoři
spolu s přehledy zahraničního tisku sami zpracovávali. Vše se kontrolovalo, analyzovalo a případně sankcionovalo po odvysílání.
Efektivita příspěvků, zaměřených na nefunkčnost a protiprávnost
totalitních režimů, se zkoumala na reakcích komunistických médií
a podmiňovala výši finanční podpory ze strany USA. Zpětná vazba
od posluchačů neexistovala, vysílalo se „přes mikrofon do amorfního éteru“. Na skutečný pocit zadostiučinění a radost ze smysluplné, dobře vykonané práce, čekali zaměstnanci mnoho let až do sametové revoluce.
Pád komunismu v ČSSR sledovala Zuzana Fried-Preissová
už zase z Londýna, v roli zahraniční zpravodajky Svobodné Evropy
a uznávané novinářky. Svoji redakční kariéru ukončila spolu s jejím
zánikem.
V životním příběhu klouzajícím po vlnách,
které se v bouřlivém moři novodobých dějin
dotýkají dna lidského bytí a vrcholů jeho
světského uspořádání, najdeme i úvahu,
jež (stejně jako celá kniha) nabízí mezi řádky
víc, než by se na první pohled zdálo: „Lidé,
jejichž život je spořádaný, a hlavně není
vystavený jednostranné intonační propagandě, jsou schopni zachovat si racionální přístup k vážným problémům, a to i těm
politickým, které se jich osobně dotýkají.“
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POSLUŠNOST
Marta Urbanová
Větrný prach písku jednotvárně živí zdánlivě
mrtvou krajinu. Žár odněkud z útrob a výšin
země zvedá prašné víry, které narážejí běsnící
bílou tmou do stanů srůstajících se zemí. Plazí
se s mrštností hada a zároveň vzpínají se
do výše silou křídel ptáků. Konce krajiny
nedohlédneš, jsou pohlcovány v nekonečnu
tajemstvím. Jen jedním směrem navály větry
horu, tyčící se k nebi. Jen tam vedou kroky
všech pod břemenem proseb a nesčetných
obětí. Její vrcholek je zbrocován krví. Tam
na onom nejvyšším místě je práh. Odtamtud
prvorozenci, děti a beránci odnášejí prosby
rovnou k nejvyššímu.
On ve své všemocnosti vyslyší nebo ne,
dá odměnu nebo nedá. Je nevyzpytatelný,
i když nám vnuká myšlenku, že je dobrotivý.
Žijeme v zemi nikoho, rozmýšlí stařec. Příroda
mne obdařila svou všemocnou přízní a mé údy
ještě nepostila ztráta zplodit syna. Moje žena
Sára, i když měla devět měsíců na očích mé
símě ve vzdouvajícím se životě své otrokyně,
touhu po dítěti v sobě nezdusila. Z chuchvalce
houní v rohu skřípe její drhnoucí zvuk hlasu
v tom kvílení větru a ještě je možné rozeznat
hrst šedivých vlasů, jež se příčí tmě. Čas
odnesl její krásu, odešly dny, kdy jsem ji
v Egyptě vydával za svou sestru a faraon
ji povolal sdílet s ním své lože. Vyzískal jsem
na tom nesmírné bohatství, skot, velbloudy,
osly i otroky, neb jsem stále prohlašoval: Je to
má sestra. Ale pravda se dere k životu, prolíná
jako nezmar podložím, a když se dostala
na povrch, faraon nás jako žebráky vyhnal.
Sářino dlouhá léta neplodné lůno po létech
vyslyšelo mé prosby a po mnoha obětech
sotva narozených beránků dalo vzklíčit životu.
Porodila mi zaslíbeného syna. Neuvěřitelný dar
v našem stáří. Ještě nedospěl k vinici zralých
let, ještě nedospěl k času, abych mu vybral
ženu a poskytl lůžko v jeho vlastním stanu.
Dosud má bezstarostné sny pod mou ochranou v objetí mé lásky. Jsem pyšný na náš malý
zázrak, na to, jak zdatně se dokáže držet stáda, jež mocným proudem dolů s hor se žene.
Hned potom, co jsem uslyšel hlas, mocný hlas
vládce nad sluncem a měsícem, nad blesky
a bouřemi, hlas svého jediného Boha, jeho
slova o nesmírném požehnání, jsem sklopil
hlavu. Promlouval ke mně z neznámých dálek,
ale jeho hlas oplýval takovou rozhodností
a silou, jako by postavil nade mnou svůj stan:
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„Obětuj mi svého syna Izáka. Nesmírně ti požehnám
a nesmírně rozmnožím tvé sémě, že bude rozeseto jak
hvězdy na nebi, že ho bude jak písku na břehu moře.
Tvé símě ovládne brány tvých nepřátel a ve tvém semeni
dostanou mé požehnání všechny národy země, pakliže
poslechneš můj hlas.“ Hned potom, co se před mou myslí
prostřela rozlehlá, slibná země Kanaán, jsem nezaváhal,
pozvedl k němu hlavu a řekl: „Tu jsem a učiním, oč žádáš.“
Po Bohu nemohu žárlivě požadovat, aby mi nekladl podmínky a klonil se jen na mou stranu. Musím si přiznat, že Bůh,
jak promlouvá ke mně, tak hovoří i s mým nepřítelem. Staří
Izraelci mě učili, že je pro našeho člověka nutné vzdát se
svých vlastních představ o štěstí, když mu Bůh nabízí štěstí
větší.
Své ženě Sáře, která sklízí prach z mých nohou, jsem
o dohodě mezi mnou a Bohem neutrousil jedno slovo.
Její řeči jsou v mých uších jako pára nad hrncem. Žena je
odpradávna podřízena muži, a je od přírody určena k tomu,
aby po úrodné setbě vydávala plody.
Teď tu spí v houních, jejichž pach už není příjemný mému
chřípí. Zatímco se před soumrakem uklidila, aby dala
spočinout svým bolavým kostem, jistě neušlo její pozornosti,
že sekám dříví pro zápalnou oběť. Ale ženě nepřísluší znát
pravdu mužova konání. Ještě jsem si nabrousil nůž. Brousil
jsem ho dlouho a z obou stran, zkoušel jsem jeho ostří
prstem. Než jsem ulehl na lože, naklonil jsem se nad synovým lůžkem. Byl pohroužen v spravedlivém spánku a jeho
tvář nezapřela mou podobu v jeho věku. Odhrnul jsem mu
vlasy z čela a víc jsem na něj nepohlédl.
Ráno jsem nemohl zabříst do zaběhnutých každodenních
rituálů. Tíha slibu mi v noci rušila spánek víc než bušení
větru v mých uších.
I vstal jsem jako každý den z předešlých, ač tíha slibu mě
neopouštěla. Vzbudil jsem svého syna. Vyšel jsem ze stanu,
abych přehlédl své stádo. Vybral jsem dva pomocníky
a poručil jsem jim osedlat osla a přivázat na něj otep dřeva.
Mezi stádo jsem nevkročil a nijaké mládě jsem k oběti
nevybral. Přesto se nikdo na nic nezeptal. Syn mně políbil
ruku a přidal se k nám. Kráčel jsem mlčky vedle syna
a nesl oheň a nůž. Vydali jsme se nahoru k obětnímu místu.
V polovině kopce jsme se zastavili a já jsem promluvil.
Řekl jsem služebníkům: „Vy tu s oslem zůstanete.
Já s chlapcem půjdeme až tam, pokloníme se Bohu
a vrátíme se k vám.“
Vzal jsem všechno dříví a naložil je na záda svého synka
Izáka. Dál jsme stoupali jen sami dva. Každý pod svým břemenem. Nepochyboval jsem o tom, že se mi nesmekne ruka,
že řez nebude čistý. Na syna jsem se nedíval a přemítal
jsem, jak může dobrý a milující Bůh po mně chtít, abych zabil
jediného, tak vroucně milovaného syna.
„Otče,“ vytrhl mě z myšlenek synek.
„Ano, můj synu?“
„Kde máme zápalnou oběť? Žádného beránka nevidím.“
„Tentokrát nám ho opatří Bůh,“ zalhal jsem.
Zároveň mě moje slova zviklala. Zapochyboval jsem: A byl to
vlastně Bůh, kdo ke mně promluvil? Byl to opravdu hlas
Boží? A abych se uklidnil, znovu jsem si připomněl

jeho slova: Nesmírně ti požehnám. Z tvého símě
vzejde velký národ, ale musíš zabít svého syna Izáka.
Když jsme došli na místo před oltář, narovnali jsme
společně dřevo. Vytáhl jsem provaz a nic netušícímu
Izákovi jsem podtrhl nohy, povalil ho na zem, ucpal
mu pusu a v mžiku jsem ho svázal. Položil jsem ho
na hranici dřeva a napřáhl jsem ruku s nožem,
že mu podříznu hrdlo.
Přísahám při sobě samém, že bych to udělal, kdyby
Bůh mou ruku v poslední chvíli nezastavil. Bůh se
přesvědčil, že bych dodržel slovo a dal mi, co slíbil.
Zemi Kanaán mi daroval navěky a z Izáka vzešel
velký národ. Ale tím jsem svého syna Izáka,
nejmilejšího ze všech, ztratil.

Letenky do Prahy
nebo do Vídně

od $1750!

Volejte Evu Jančík
488 Centre Road, Bentleigh 3204

Tel: 03 9563 9122
Mob: 0413 499 321

Email: eva@bentleigh.net
LETENKY A ZÁJEZDY DO CELÉHO SVĚTA
NÁMOŘNÍ PLAVBY
SPECIALS DO PRAHY A VÍDNĚ

„Žurnalista je člověk, který umí to, co si čtenář už beztak myslí,
vyjádřit takovou formou, že by to každý příručí jen tak nesvedl.“
VESMÍR JAROSLAVA DUŠKA
NENÍ VESMÍREM MÝM
Jaroslav Weis
Vystoupení Jaroslava Duška v rámci
jeho turné po Austrálii ve mně zanechalo smíšené pocity. Jaroslav Dušek je bezesporu
skvělý herec, to byl ostatně také hlavní důvod, proč jsem
ho chtěl vidět v intimním prostředí, které pokaždé skýtá
turné organizované pro krajany na opačné polokouli
působení toho kterého hostujícího umělce. Duška jsem
dosud znal pouze z brilantně ztvárněných rolí ve filmech
Pelíšky, Musíme si pomáhat, Odcházení,… a jako herec
mne nezklamal ani v první části svého vystoupení
v Austrálii, kdy s bravurou a vtipem předvedl úryvek
z jeho populárního a v Praze stále beznadějně vyprodaného divadelního představení „Čtyři dohody“ založeného
na stejnojmenné knize Dona Miguela. Jaroslav Dušek
v něm tlumočí s nenapodobitelným šarmem - vážně
i s humorem - životní moudrosti Toltéků. Čtyři dohody
zní: 1) Nehřešme slovem, 2) Neberme si nic osobně, 3)
Nevytvářejme si žádné domněnky a 4) Vždy dělejme vše,
jak nejlépe dovedeme. V trefném překladu a české
adaptaci moudrých textů neměla první půlka jeho hereckého vystoupení chybu, návštěvníci se o přestávce
shodovali, že Jaroslav Dušek je obdivuhodně talentovaným bavičem, který dokáže upoutat pozornost a zcela
zaujmout svého diváka.
Leč druhá půle žalostně zklamala vzbuzená očekávání.
Jaroslav Dušek nepokračoval v divadelním představení,
ale vyzval diváky k otevřené diskuzi nejen na dané téma
toltéckých moudrostí, ale i na otázky duchovna a filozofií
všeobecně. To samo o sobě už představuje složitou
výzvu korigovat odlišně vzdělané a inspirované jedince
v řadách nesourodého publika. Takového úkolu by se
mohl snad úspěšně zhostit duchovní vůdce toho či jiného
zaměření, erudovaný k tomuto účelu či jinak náležitě
osvícený, nikoli však samovzdělaný a zjevně filozoficky
hledající herec. Dušek prokazoval sice obsáhlé znalosti
o Toltécích, ale pasovat se na jejich základě na pansofického guru bylo pro každého v oboru filozofií znalého
člověka směšné až urážející.
S lítostí jsem pozoroval, jak starší, slovutní krajané
pomalu odcházeli a na závěr zůstala pouze hrstka
mladých, kteří nenačerpali dosud dostatečné filozofické
vzdělání a zkušenost, natož pak duchovní porozumění,
a kteří přirozeně prahnou po nasměrování, jehož se jim
v dnešním světě příliš nedostává.
Duškovy rozumy o rozdílných vesmírech každého z nás,
zpochybňování vysokoškolského studia na základě vlastních studijních neúspěchů, pohrdání zaslouženými tituly
a další osobní teorie rozhodně nejsou doporučitelným
krédem. Sám jsem již ve zralém věku a prostudoval
jsem řadu světových filozofií, napsal statě, které inspirovaly mnohé, ale přesto bych si nikdy ani přinejmenším
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nedovolil vystupovat jako nějaký kazatel či guru
s takovou suverenitou, s jakou vystupoval v diskuzi
Jaroslav Dušek, který dnes před svou hereckou profesí
jak známo upřednostňuje propagaci svých svérázně
posbíraných poznatků alternativního myšlení. Respektuji, že mohou být pro Jaroslava Duška významné
a směrodatné, ale do divadla jsem přišel za divadlem
a nikoli za přednáškou, o kterou jsem z mnoha důvodů
neměl zájem, a která nejen mne, ale myslím,
že i dobrou polovinu diváků bohužel neoslovila. Škoda,
protože jak už jsem napsal, „Čtyři dohody“ je duchaplná
hra a Jaroslav Dušek je výborný herec.

KVĚTINÁŘSTVÍ VE WÄHRINGU…
Peter Žaloudek

Najdete je všude, v každém městě či větší vesnici,
v každém supermarketu, na tržišti, dokonce i na nádražích, v nemocnicích a mnoha dalších veřejných institucích sloužících obyvatelstvu. Květin na prodej a to
v každé roční době je tolik, že už se ani nepodivíme,
odkud jsou a jak se sem dostaly. Stačí mít nějaké
ty peníze a zázrak přírody je v našich rukou.
„Víš, proč jsou květiny tak krásné?“ ptávala se mě
občas má tchyně paní Malášková, jíž jsem si nesmírně
vážil a jíž jsem je v posledních dnech jejího života
často nosíval, a sama za mě i odpovídala: „Protože
jsou pozůstatkem ráje…“, zatímco já jsem se vždycky
nanovo těšil z toho, že v ní vyvolaly tak vznešené
pocity. Moje tchyně tu již není a já pevně věřím, že ten
ráj, o kterém tak často mluvívala, je teď jejím trvalým
domovem.
Květiny však stále nosím své „adoptivní“ matce, tchyni
a přítelkyni, letos 96leté paní Marii. Známe se už 30
let, kdysi jsem o tom psal. Všichni už jí zemřeli, žádné
příbuzné nemá, a já jsem se stal posledním z okruhu
jejích blízkých, který ji jednou týdně nebo i častěji navštěvuje v domově důchodců 18. vídeňského okresu.
Naproti areálu domova se nachází malé květinářství.
Nad vchodem do sklepního obchůdku se vyjímá nápis
BLUMEN WÄHRING. Na první pohled nic moc.
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„Okno do světa lze zastřít novinami.“
Stanislaw Jerzy Lec

Kdo zná centrum Vídně s nóbl obchody, kde je všechno
hezky načančané, naaranžované a osvětlené, ten by možná
do tohoto sklepa ani nevstoupil. Ne že by prodejně chyběl
půvab, to ne, ale je tu málo místa, ačkoliv i v tom stísněném
prostoru najdete všechno, co v prvním okrese. Jinak je zde
všechno velice prosté, to se s těmi „lepšími“ obchody vůbec
nedá srovnávat. Když jsem sem vešel poprvé, taky jsem si
nebyl jistý, jestli jsem na správném místě. Pak ale zvítězil
praktický fakt, že obchůdek je po ruce, otevřený v sobotu
i v neděli a že si nemusím dělat starosti, kde seženu čerstvé
květy pro paní Marii, kdykoliv k ní jdu. Hned při své úvodní
návštěvě jsem viděl, že majitelem obchůdku a zároveň
i jediným prodavačem je cizinec. Tipoval jsem Pákistánce,
Peršana nebo Inda, ale nikdy jsem si netroufl se na to zeptat.
Dnes už vím, že je to Afgánec, pan Wahid. Za ta léta,
co k němu chodím, jsme se spřátelili.
Pan Wahid je v Rakousku tak jako já cizincem, emigroval
sem, když kdysi Afghánistán okupovali Rusové. V Afghánistánu vystudoval vysokou školu, je inženýr, ovšem bez šance
svou kvalifikaci v Rakousku uplatnit. Po obdržení politického
azylu se tedy protloukal jak mohl a většinou vykonával
pomocné práce v různých závodech či u soukromníků. Bylo
mu ale jasné, že celý život to dělat nechce, a tak se odhodlal
podnikat. Obstaral si všechny potřebné dokumenty, za našetřené peníze pronajal obchůdek a zbytek peněz vložil do svého začínajícího byznysu jako kapitál.
Jeho pracovní aktivita trvá někdy celý den. Brzy ráno, ještě
za tmy, jede autem na samý okraj Vídně do obrovského areálu, kde ve velkém nakupují květiny všichni prodejci z Vídně
a okolí. Ve svém obchůdku je vybalí, rozdělí do váz a podle
svého vkusu dekorativně upraví jak uvnitř obchodu, tak i před
ním. Pan Wahid má humor a šarm. Má v sobě něco z povahy
těch národů, kde jsou lidé komunikativní, rádi spolu mluví
a navzájem si vykládají své smutné i veselé zážitky. Zprvu mě
nenapadlo začít si s ním povídat, chtěl jsem jen koupit nějaké
ty květiny. Zeptal se mě, pro koho mají být. Ukázal jsem
na dům naproti a vysvětlil mu, že jdu na návštěvu staré paní,
své dobré známé, která má jen maličký pokojíček, a nemohu
jí tedy přinést kytici větší, než je ten pokoj. Slovo dalo slovo.
Dnes zná on dokonale paní Marii a já vím hodně o jeho životě
i osudu jeho rodiny.
Pan Wahid je ženatý a má velice sympatickou manželku,
mimochodem pocházející ze Slovenska. Často mu chodí
do obchodu vypomáhat, pokud může, mají totiž dvě malé děti.
V části světa, z níž Wahid pochází, se hodně pije čaj, to je pro
lidi z této oblasti něčím téměř posvátným. Jednou, když jsem
u něho zase nakupoval, mě pozval na šálek čaje. Jen tak,
mezi květy a mezi ostatními zákazníky. Dnes se moje návštěva Wahidova obchůdku bez šálku čaje neobejde. Kytičky mi
už dlouho prodává za poloviční cenu, bez ohledu na to, jaký
druh kupuji. Z každé mé návštěvy se těší, tak jako se těší
člověk, když potká přítele. Ostatně to slovo „přítel” při setkání
s ním často padá, když mne někomu představuje nebo když
se loučíme. V našich končinách jsme na používání tohoto
slova opatrní, já sám za své přátele označuji jen velice úzký
okruh lidí. Od pana Wahida je však přijímám. Těší mě, že má
ke mně důvěru, kterou mu rád opětuji.

Proč to vlastně píši? Mnoho textů jsem psal jen
tak, sám kvůli sobě. Abych vyřkl něco, co mám
na duši, co je v mém nitru, o čem nemluvím.
Mnohé se pak dovídám jakoby nanovo, jako
cosi nového, protože tam uvnitř to bylo zahalené
jakousi tajemnou rouškou posvátnosti a cudnosti, jako cosi, co patří jen mně. Ano, i pan Wahid
patří jen mně, tak jako jen mně patří paní Marie.
Přesto, že mi ani jeden ani druhý nepatří vůbec.
Jsou to bytosti, které se v určitém okamžiku
mého života kolem mě mihly. Potkali jsme se.
Dnes vím, že to nebyla náhoda. Vím, že to byl
dar. Vím, že i díky nim jsem takový, jaký jsem.
Vím, že život bez takovýchto náhodných setkání, bez takovýchto lidí, které označuji jako
„adoptivní”, by byl strašně smutný a prázdný.
Květinářství ve Währingu. Na začátku byla řeč
o obchodě, o květinách. Ale taky o ráji.
To všechno spolu souvisí. Jen v jednotě všeho
pozemského a pomíjivého s tím, co je krásné
a co je duchovní, dozráváme k plnosti. Znovu
si rád půjdu koupit kytičku k Wahidovi. Možná
to už nebude tak často, protože paní Marie,
křehoučký věchýtek, již dozrává pro věčnost.
Vím, že zůstává v mém srdci a dokud to bude
tlouci, budu jí nosit kytičky pořád.
Přestože je to na opačném konci Vídně,
než bydlím, vždy rád zajdu za panem Wahidem.
Na čaj a na kytičku z ráje...

Hledám příbuzného. Jmenuje se Douglas Folbr,
narodil se již v Austrálii asi v roce 1950.
Jeho rodiče byli emigranti z Rakovníka,
Rudolf Folbr a Marie Folbrová.
Rudolf byl aktivní v krajanských spolcích.
Jinak, byl to bratranec mé maminky.
Jana Svátková – Mrázková jamraz@seznam.cz
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SATURNŮV DAR VĚKU
A ZKUŠENOSTI
Zina Pacák
Je tady leden, a s ním další číslo v pořadí. Je úplně jedno,
které číslo kraluje na svém ročním trůnu. Důležité je naše
vědomí přítomnosti. Prožitek a radost z bytí. Pocit, že žijeme dobře a kvalitně, čestně a férově. Že jsme tady a teď.
Jsou dvě možnosti, jak přijímat leden. Samozřejmě,
že s tímto prvním měsícem v roce nám v mysli naskakují
myšlenky spojené s naší existencí. Tyto myšlenky jsou
mnohdy tak intenzivní a tak vtíravé, že jednomu z nich jde
hlava kolem. Berou drahocenné soustředění na sladké
vzácné prožívání tady a teď. Odvádí od každodenního
prožitku do vyšších sfér myšlení zaměřeného na očekávanou budoucnost či do hlubších sfér zaměřených na prožitou minulost. Jak má jeden balancovat mezi udržením si
hlavy v brilantních výšinách či hlubinách, a zároveň mít
nohy na zemi? Ano, to je umění. Velké umění.
Jeden by řekl, že mnohé se odvíjí od každoročních oslav
konce roku. Tradice, média a konzumní společnost je
zaměřena na finále. Na pompéznost. Čím větší, tím lepší.
Čím delší, tím... Nejlepší jídlo a pití, zábava a legrace.
Pokud možno, tak až do rána. Konec splývá se začátkem.
Veselí a radovánky tančí v plném proudu a náhle dvanáct
půlnočních úderů odřízne poslední tenoulinký krajíček
starého roku. Ha - na prahu dveří stojí nový nastávající
vládce, mladý a bujarý. Jenže v té pompéznosti a prodlužování konce jeden neměl čas se na nový začátek připravit! Na samotné přivítání, to ano – šampaňské, obětí,
polibky... Ale start něčeho nového budoucího si žádá speciální atmosféru. Štěstí, láska, radost, potěšení, duchovno, to vše k nám přichází po špičkách, náhle a nečekaně.
Ne v pompéznosti, hluku a rámusu. Tyto drahocenné
a vzácné atributy si nevynutíme, nikde nevezmeme,
ba ani nenajdeme. Ty by měly být uloženy uvnitř nás.
Neleží venku, v okolí či v ostatních.
Prvního ledna ráno se jeden probudí, s radostí vyskočí
z postele a během snídaně si spřádá své plány a cíle,
kterých by rád během dvanácti měsíců dosáhl. Je sice
o rok starší, ale to vůbec nevadí! Cítí se šťastný a blažený. Vše se před ním rozprostírá. Sny a naděje dojdou
k naplnění. Nemá tamto, ale bude mít! Letos si přečte
toto, napíše ono. Rovněž si uklidí tamto, koupí si ono
a prodá toto, půjde tam s ním, dokonce shodí pár kil,
procestuje tyto země, navštíví toho a tamtu, přihlásí se
do vzdělávacího kurzu a získá Certificate IV, zavolá tamtomu, ti dva přátelé se vezmou a možná se jim a i tamtěm
narodí... Jeden cítí pohyb, a pohyb naplňuje pozitivně
mysl, život i duši. Jeden si kráčí svým životem lehce,
snadno a přirozeně s otevřeným hledím. Bravo!
Ať se práší za kočárem!
Druhý se sice rovněž probudí prvního ledna, ale k večeru.
Naplno začne „existovat“ až druhého ledna. Jeho smysly
začnou fungovat až po vyprchání nabuzeného pocitu
radosti z toho, že ten minulý rok má už konečně

za sebou. Definitivně skončil. Ach můj bože! Zase je
přede mnou rok další. Znovu stále dokola. Jeden se cítí
dost frustrovaný. Dokonce je o rok starší. Hrom aby
do čepice! To je šílené, má o pět kilo navíc. Kolem úst
hlubší vrásku. A vlasy mu šediví! Co s tím bude dělat?
Letos bude muset uklidit tamto a koupit nové toto. Vše
bude dražší. Rodiče i potomci odešli, doma zůstal jen
málo snesitelný partner. Tamti se letos pravděpodobně
rozvedou, mladý stoprocentně neudělá maturitní zkoušku a starší asi nikdy nedostuduje. A co když bude jeden
nemocný? Před léty to bývávalo mnohem lepší. Ach jo.
Jeden by se z toho...
Člověk musí najít smysl a ideál, kterému by mohl věřit
navzdory skepsi a zoufalství z toho, že je tady další rok
a vše opět nanovo. Něco jako nalézt v sobě nezdolné
léto uprostřed zimy, jak napsal francouzský spisovatel
Albert Camus. Jak je najít? Jak žít a jak to udělat,
aby jeden při pohledu na sklenici z poloviny naplněnou
vodou zajásal: „Jé, sklenice je z poloviny plná! Napij se,
chceš?“ Ne aby se vyděsil: „Pomóc, ve sklenici je vody
jen do poloviny! Nešahejte mi na ni!“ Jedna realita,
a dva pohledy na svět. Rozdílné vnímání světa a reality.
Každý je originální unikátní směsí namixované z genů
předků, předaných a zděděných z kořenů rodinného
stromu. Kombinace genů, a přesto každý v jiném poměru. Jednomu je dáno více pozitivní mysli a vidění jasného teplého světla, druhému skepse, pochmurná nálada,
sklíčenost a šedé, tmavé, ba až černé brýle. Je možné
je odložit a nasadit si jiné? Jasnější a živější? Na co
se zaměřit a co opustit, abychom kráčeli životem lehce,
snadno a přirozeně?
Babička mi říkávala: „Jdi tam, kam tě srdce táhne!“
Nabádala tím tak k pohybu, k odvaze, k troufalosti
a k bojovnosti. Srdce není jen mechanická pumpa nebo
sval. Srdce je domovem odvahy a lásky. Poezie a písně
s ním zacházely po celá staletí jako se sídlem citového
hnutí. Dr. Robert Sardello říká, že inteligenci a moc
umísťujeme do mozku, a tak srdce redukujeme
na pouhý sval. Překročme tyto myšlenkové struktury.
Podle něj má srdce svou vlastní inteligenci, a ví i bez
pokynů z mozku, co má dělat. Srdce má své důvody pro
činy, ale nemusí pro ně najít v mozku žádnou sympatii.
Bije si svým vlastním rytmem. Například ve chvílích
vášně, při úzkostech nebo sexu. Zatímco mozek se
chladně zamýšlí nad realitou, srdce uvažuje a reaguje
se zápalem a s vášnivostí. Vložme do života srdce
a bude v něm drahocenná pozitivní energie, vášeň,
láska a nadšení. Život tak dostane šťávu. Každý z nás
má přece kolem sebe rád lidi, kteří jsou plni vitální energie a nepodmíněné lásky, lidi, plné nápadů, vizí, aktivit.
To dá rozum, že zapálit může jen ten, kdo hoří. A aby
oheň hořel, potřebuje vzduch. Vítr! Neseďme stále
ve svých pohodlných křeslech se zrakem upřeným
na televizi. Vstaňme a pojďme tam či onam, s tím nebo
s tamtou, navštivme toto a pak tamto, přečtěme si teď
historii nebo životní příběh o tom i o onom, pozorně
naslouchejme tamtomu a i tamté, projděme se tady
i tam, cestou se zastavme tamhle naproti, zavolejme
tamtěm a pozvěme je na šálek čaje či sklenku vína.
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„Novinář je spisovatel, jehož tvůrčí fantazie
je poněkud omezována skutečností.“
Gabriel Laub

Žijme v pohybu obklopeni těmi, kteří nás mají rádi, kteří
nás respektují a umí nabídnout pomocnou ruku. Těmi,
kteří umí naslouchat a sdílet naše radosti, ale i starosti.
Že je to klišé? Ne, není. Tu a tam se sice setkáme
s přáteli nad sklenkou a nad talířem plným dobrůtek,
ale ke spojení myšlenek či k dotyku duší nedojde.
Během jednostranného monologu o tamtěch či o něm
s tamtou se nikdo jednoho nezeptá na nic osobního.
Druhého nezajímá soukromí jednoho, co dělají a jak
se mají jeho rodiče, děti či vnoučata. Nezeptá se ho,
jak se cítí samotný, co mu dělá radost a co způsobuje
jeho starost či úzkost. Co jej pozitivně naplňuje a co
naopak vyprazdňuje. Na co se těší, a co či koho
už nechce nikdy z toho a z toho důvodu vidět. Jako by
se druhý bál slyšet něco intimního z očí do očí. Tak
raději vypráví o intimitě druhých. Těch nepřítomných.
Velice zvláštní. Nabízí se menší, ale zásadní otázka:
Jsou to vůbec přátelé? Neděláme druhému jen křoví
a neztrácíme tak svůj čas? To nejcennější, co v životě
máme?
Jeden se více zabývá tím, co má, než tím, co je. Rád
se předvádí ve značkovém oblečení, vyjmenovává
navštívené země a světadíly, prohání se ve značkovém
autě a navštěvuje vyhlášené restaurace, aby se měl
čím „blýsknout“ před přáteli a známými. Málo je těch,
kteří stočí dialog k návštěvě úžasné galerie Musée
d’Orsay. Se zápalem v očích vypráví, jak se jim pohnula duše při pohledu na Shagallův či Picassův obraz.
Samozřejmě, že navštívili božskou Paříž, mimo jiné
Latinskou čtvrť se Sorbonnou, nejstarší část Paříže.
Poseděli v oblíbené kavárně Ernesta Hemingwaye
Café Saint-Michel ve druhém patře s výhledem
na ostrov Cité a Notre-Dame. Postáli na Place
de la Sorbonne. Jen tak mimochodem zmíní, že v roce
1622 zde působil jako rektor Sorbonny kardinál Richelieu a že v květnu 1968... Oduševnělý dialog plyne dál
v harmonické tónině rozmanitých myšlenek, dojmů,
zážitků, prožitků a pocitů z galerií, restaurací, z umění
či z historie. Mezi řádky jeden čte, co druhý cítí, a kam
ho srdce táhne. Čím je jeho duše naplněna. Velice
přesvědčující, potěšující a inspirativní. Jeden žasne,
a zároveň obdivuje.
Kvalitní, radostný a plnohodnotný život není myslitelný
bez okamžiků temnoty a období pošetilostí. Jeden ví,
že život je tu a tam utrpení – a na tomto poznání záleží.
Život je komplikovaný, mnohovrstevný a utvářen bolestí
i radostí, úspěchem i selháním. Dualita života. Je dobré
přistupovat k těmto oběma protipólům a následně je
přijímat s vážností a respektem. Štěstí a neštěstí, láska
a nenávist, radost a smutek, smích i pláč, nadšení
i skepse, úspěch i selhání. Kyvadlo hodin není nikdy
vychýleno pouze na jednu stranu.
Dnes se preferuje před výrazem smutek nebo melancholie slovo deprese. Kdysi, asi před pěti sty lety, byla
melancholie ztotožňována s bohem Saturnem. Saturn
byl znám jako „starý muž“, který vládl v dobách „zlatého
věku“. Je nazýván patronem minulosti. Má-li jeden
melancholickou náladu, myslí si, že všechno dobré

je pryč v minulosti a nic nezůstalo pro přítomnost nebo
budoucnost. Je zakořeněn v Saturnově sklonu dávat
přednost dnům minulým, vzpomínkám a nutkavému
pocitu, že čas je pomíjivý. Pozor, ale Saturn nerozdává
jen zálibu ve „starých časech“. Vzbuzuje tak rovněž
existenciální pocit, že život jde dál, že jeden sice stárne,
ale zároveň nabírá zkušenosti a je moudřejší. Saturn mu
tak dává cenný dar věku a zkušenosti.
Toto uvědomování si svého věku je sice obestřeno
melancholií a smutkem, avšak má v sobě jistou míru
vznešenosti. Saturnovy dary dodávají duši barvu,
hloubku a substanci. Saturn vše, s čím přijde do styku,
upevňuje a ztemňuje. Všemu dává tíži a tvrdost. Identitu
člověka umisťuje hluboko do duše, a ne na povrch osobnosti. Proto si jeden musí tu a tam hrábnout až na dno,
aby obnažil materiál, ze kterého je udělán. Být tříben
smutnými nebo melancholickými myšlenkami, aby došlo
k redukci na esenci. Na podstatu. Saturnovým působením, tedy plným uvědomování si vlastního věku, naše
myšlení a vnímání obsáhne daleko větší časový horizont
a získávané životní zkušenosti vedou k pochopení naší
skutečné bytostné přirozenosti. Úžasně úžasné. Poté
co jeden s plným vědomím Saturnovi dovolí, aby jej
navštívil, pocítí ve svém v obličeji, ve svalech a v celém
těle změnu. Úlevu. Osvobození a uvolnění. Neboť mysl,
jež doposud úporně lpěla a držela se mládí, náhle získává důležitý poznatek a vnímání sebe sama, což přinášejí
„zralá“ léta. Jeden si plně uvědomuje, že se sice jeho
chronologické číslo o jednu hodnotu dalším rokem opět
zvýšilo, ale on nabírá na moudrosti, poznání a prozíravosti. Putováním svou životní cestou a tím svým zráním,
jeden stále více a více poznává, co na své pouti
už nechce. Tím se mu kráčí životem lépe a radostněji,
neboť neztrácí svůj drahocenný čas hledáním a čekáním.
Kráčí si svým tempem a objevuje či potkává. Nehledá,
ale nachází. Nelamentuje, ale těší se z maličkostí
a z každého setkání. Svůj den, a samozřejmě tím svůj
život, si prodlužuje brzkým ranním vstáváním. Respektuje skutečnost, že dopoledne je dlouhé a může se v něm
hodně udát, zažít, prožít, stihnout či vytvořit. Právě velice
záleží na tom, kdy jeden vystartuje. Odpoledne, které
ubíhá daleko rychleji než dopoledne, je kratší. To už
jeden dávno ví. Neprodlužuje noc, ale den. Blahodárné
slunce a teplo mu dodává energii a vitalitu. Nejede v noci
po tmě při umělém světle na doraz, ba ještě dál na rezervu, a nedohání to, co přes den nestihl. Nene, to je hloupé
a pošetilé. Jeden svůj rezervoár stále doplňuje a úzkostlivě dbá, aby se nevyprázdnil. Je daleko těžší naplňovat
prázdný rezervoár, než doplňovat jeho půlku.
Každý z nás by se měl snažit najít způsob, jak se Saturnem zacházet a vycházet upřímně a přátelsky. Je sice
stísněn z dojmu, že nemá kam uniknout, což je v saturnovských náladách nosným tématem, ale zároveň si je
vědom, že se emoce kyvadlově mění z polohy do polohy.
Není nutné bojovat proti saturnovským elementům.
Ba naopak. Učit se z nich a přijímat jejich temné stránky.
A následně zpozorovat, že úzkost ustupuje a den
se stává veselejší a radostnější.
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ŽLUTÁ TMA
Luděk Ťopka

Nezapomínat na naše vědomí přítomnosti. Prožitek
a radost z bytí. Pocit, že žijeme dobře a kvalitně, čestně
a férově. Že jsme tady a teď.
Zina Pacák (na fotografii se svojí dcerou) je se Saturnovými dary v očividné pohodě

O privilegiu shovívavosti
Jaroslav Sedláček
Není divu, že v této překotně uspěchané době zatížený
mozek mnohého z nás přestane někdy zapalovat
na všechny čtyři a najednou vyprodukuje nějaké ‚faux
pas‘ – tedy něco nevhodného, odsouzeníhodného nebo
nehorázného – prostě nějakou tu hovadinu, za kterou
sklidíte všeobecné opovržení, lidé se na vás dívají
skrz prsty, a obdržíte hanlivé přízvisko Blbec. A je velice nesnadné se takového označení zbavit, někdy vás
může pronásledovat celý život.
A pak jednou obdržíte od úřadu zprávu, že ve vašem
pokročilém věku máte nárok na speciální kartu, která
vás opravňuje k neuvěřitelným výhodám včetně slev
na konzumaci elektřiny, plynu a různých poplatků,
restaurace vás lákají, že když jim tu kartu ukážete,
srazí vám deset procent z účtu za večeři, a cesta
tramvají je lacinější. Prostě stanete se privilegovaným
občanem.
Ovšem to největší privilegium se projeví tím, že když
vám to ujede, řeknete něco neprozřetelného a nebo
prostě blbého, zarazíte se a řeknete: „Promiňte, měl
jsem právě ‚Okamžik postaršího‘ (Senior’s Moment)“.
Všichni se shovívavě usmívají, na tu blbost okamžitě
zapomenou a navíc si myslí, že jste člověk legrační.
Takže v určité době vašeho pobytu na této zemi je
vám dovoleno prohlásit lecjaký choulostivý „vejpšlecht“
bez dalších následků. To ale jenom, když obdržíte
tu kouzelnou kartu.

Jestliže každý ví, že pod pojmem „bílá tma“ se rozumí
pořádně hustá mlha, pak vězte, že žlutou tmou nemyslím nějaký čínský smog, ale něco úplně rozdílného
skupenství. Zažili jsme jich v Iráku i v Kuvajtu několik,
ale chci se zmínit jen o té mé první a nejhorší zkušenosti s tímto přírodním jevem.
Vracel jsem se jednoho červencového dne ze severu,
z kempu našich geologů, několik kilometrů
východně od přehrady Derbendi Khan na řece Diala.
Odjížděl jsem hned po obědě a před sebou měl přes
230 km při 38˚C venku a o 16 stupňů méně v klimatizovaném voze. Když prašnou cestu vystřídala asfaltová silnice ze Sulajmanie do Bagdádu, nasadil jsem
na tachu osmdesátku a zapnul rádio.
Asfaltovaná silnice ubíhala pod Toyotou dozadu
poklidně a spořádaně a z palubní desky se linuly populární světové hity s občasným prohlášením, že jsem...
listening to the FM service of Radio Kuwait. Cítil jsem
se fajn, těšil se na sprchu a dobrou večeři, a pod těmito příjemnými myšlenkami jsem se k některý známým
melodiím s chutí připojil. Zpívám rád, ale moje Lenka,
ač sama také hezky zpívá, nazývá můj tenor kníkáním.
Nu, nebyla se mnou a tak aby to neznělo jako kníkání,
ale junácký zpěv starých Čechů, jak je znal svět, přidal
jsem na decibelech, že se s radostí rozdrnčela i okna.
Když jsem v Jalawle přejížděl společný silniční
a železniční most a měl za sebou už přes polovinu
cesty, všiml jsem si na západním obzoru tmavého
pruhu. Že by déšť? A v tuto dobu? A i kdyby, tak mne
už nestihne, do té doby už budu doma, pomyslel jsem
si a pustil to z hlavy. Jenže jaksi podvědomě jsem
přece jen zrychlil, a jak se později ukázalo, učinil jsem
dobře.
Asi po čtyřiceti minutách, když už se na obzoru objevily obrysy Bakuby, hudba zmlkla a vystřídaly ji regionální zprávy. Vypnul jsem přijímač a přitom si znovu všiml
po pravé straně temného, tmavožlutého a při zemi
až téměř černého mraku táhnoucího se od jihozápadu
až na sever, odkud jsem přijel. Tentokrát už byl ale
nějak moc blízko. V první chvíli jsem si pomyslel,
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že tomu neuniknu a zažiji první, patrně opravdu přívalový liják, možná i s kroupami velikosti vajec a popadl mne
strach o okna a střechu úplně nového auta. Jenže
vzápětí mi to došlo: kamaráde, to nebude déšť,
teď zažiješ svou první prachovku. Šlápl jsem na plyn,
proletěl bleskem těch pár kilometrů, sjel ze silnice
k dvoumetrové hliněné zdi pomerančového sadu, vypnul
motor a čekal.
A znovu jsem se rozhodl správně, protože neuplynulo
ani pět minut a byla tady. Nehlučně, bez hvizdu větru,
bez hromů a blesků a tím děsivěji. Připomínalo to dým
zpočátku ještě průhledný, jenž se ale náhle změnil
ve žlutou tmu po chvíli tak tmavou, že jsem musel
ve voze rozsvítit. Byl to v uzavřeném prostoru a vražedném vedru velice skličující pocit z neznámého jevu,
doprovázeného šumem, jak prach a zrnka písku bičovala plech auta. Nastartovat a zapnout klimatizaci jsem se
neodvážil jednak proto, že nádrž už byla téměř prázdná,
a ze strachu, co by udělal ten jemný prášek ve vzduchovém filtru motoru. Svlékl jsem alespoň košili s tričkem,
a věděl, že se budu v té plechové konzervě koupat
ve vlastní šťávě až do konce (bouře, samozřejmě,
- že bych se tam uvařil, jsem přece jen nepředpokládal).
Trpěl jsem v tom pekelném vedru téměř dvě hodiny,
než se viditelnost zlepšila natolik, že jsem se odvážil
na silnici a ujet opatrně ještě posledních asi čtyřicet
kilometrů k bagdádským branám (jen obrazným, žádné
tam nejsou, a pokud vím ani nikdy nebyly).
Po cestě jsem minul bezmála tucet vraků s jejich rozčilenými a divoce gestikulujícími řidiči, snažícími se očividně
svést vinu jeden na druhého. Je totiž známo, že pro
místní policii platí za viníka vždy ten, kdo má nabouraný
předek auta. Výjimku tvoří různí papaláši a vojáci, kteří
nejsou vinni nikdy, a cizinci, kteří naopak vždycky.
Vrata našeho domu mi s úlevou a radostí otvírala
starostlivá Lenička, která se už hrozila vidiny, že jsem
se někde přizabil a ona bude přes noc v domě sama.
Uvnitř jsem užasl nad vrstvou prachu usazeného všude,
na co oko spočinulo.
“A to jsem luxovala a stírala už dvakrát“, ujišťovala mne
moje hospodyňka, „a za půl hodiny to už nebylo poznat,
ač to naplnilo dva sáčky vysavače a obarvilo na žluto
čtyři kbelíky vody!“
Než byla připravena večeře, stačil jsem vyluxovat potřetí
alespoň v hale a ložnici a smýt pod sprchou své spařené
tělo. Když jsme snědli večeři, došlo i na láhev Châteauneuf-du-Pape, při níž jsem ženě vylíčil svůj nepříjemný
zážitek a pověděl, co vím o těchto přírodních úkazech
ještě z přípravky na svoji iráckou misi.
Jsou to písečné bouře v zemích s pouštními oblastmi
od Číny a Mongolska, přes Blízký Východ a Afriku
až po Austrálii, dosti běžné. Žádné hromy a blesky,
jak to známe domova, se při nich ale nejeví. Vhodnějším
názvem je „prachová bouře“, hovorově „prachovka“.
Vzniká v důsledku horkých vzduchových proudů
dostatečně silných, aby z písečných plání zvedly jejich
nejjemnější vrstvu do výše mnoha set metrů a přestěhovaly ji o desítky i stovky kilometrů dál trousíce přitom
svůj náklad po celé cestě.

Je to vlastně obrovský, ve svém celém objemu mnohatunový mrak koloidní směsi horkého vzduchu a prachu
o konsistenci pudru na dámská líčka, či dětského zásypu
a měrné hmotnosti jen několika gramů na kubický metr.
Tak lehkého, že se celou dobu letu vydrží vznášet a svým
po zemi taženým šosem ještě pokrývat zemi, stromy, auta,
domy a dusit všechno živé pod sebou. A všude budit
vztek, pláč a skřípění zubů. A to obrazně i skutečně.
Ignoruje veškerá těsnění oken, dveří a nádob a bez odporu proniká spárami, škvírkami, póry a otvory o nanorozměrech, natož pak do očí, uší a ústních, nosních a jiných
tělních otvorů. Úklid po ní ale připomíná sisyfovskou práci,
protože prach víří ve vzduchu, a znovu a znovu na vše
usedá.
Nakonec poznala tři prachovky i moje žena, ale již žádnou
tak hororovou, jako já. A byl jsem tomu rád, protože jako
zážitky k poučení dětí ve škole, kde učila, jí to postačilo.
Nechtěl jsem, aby nabývala zkušeností tak traumatizujícím
způsobem. Dost na tom, že jí škodily vysoké teploty
a přesto je snášela a vydržela stále věrně se mnou,
abych nebyl v daleké zemi tak sám.

♠ Aleš Javůrek dokončil v Brně studium architektury
v roce 2011, na konci loňského roku uspěl mezi třemi
sty soutěžících na stavební návrh dvoupodlažního rekreačního domu na pláži Bondi v Sydney. Jeho první cena
spočívala v porozumění s environmentálními a klimatickými podmínkami australského pobřeží. Javůrek navrhl
po australsku dřevěnou konstrukci, od které se ovšem liší
vyplněním obytných prostorů ocelovými kontejnery.
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Rok Koně - velkolepá dekorace
v melbournském kasinu

♠ Ve Vatikánu svítil přes
Vánoce 25 metrů vysoký smrk
vyrostlý u Domažlic. Dnes
jednašedesátiletého premonstráta P. Jáchyma Jaroslava
Šimka si pamatujeme z jeho
pastoračního působení v Sydney, často zajížděl
na Šumavu do Melbourne. Po návratu do republiky byl
jmenován opatem kláštera na Želivě. Oznámil, že tento
rok přijede do Austrálie a slibuje, že jeho mše budou
doprovázeny rockovou hudbou. Všichni svatí ať mne
ochraňují!
♠ Koncem minulého roku zemřel v Melbourne
devadesátiletý Jaroslav Bořivoj Havíř, po obdržení doktorátu práv v Brně emigroval v roce 1949 do Austrálie.
Bez zkušeností jen podle příručky postavil v melbournském předměstí Blackburn rodinný dům, vystudoval
pedagogii a učil na vyšší střední škole angličtinu
a dějepis. V důchodu doktorátem dokončil studium
franštiny, trvalo mu to deset let. Seznámil jsem se
s ním mezi přáteli již zaniklého Hlasu domova, poznal
jsem jeho vysoký stupeň inteligence a intelektu, psal
články spjaté s českou exilovou politikou a historií.
♠ Vloni bylo připomenuto stotřicáté výročí narození
pražského německy píšícího Franze Kafky. Ve svých
románech (Amerika, Proces, Zámek aj.) mučivě popsal
odosobněný svět, ve kterém člověk nenalézá východisko. Jeho práci dnes zná celý svět. O Kafkovi bylo
napsáno mnoho životopisných a literárně analytických
studií v mnoha jazycích. Reiner Stach nyní vydal dvě
snad dosud nepřekonatelné publikace připravené
nakladatelstvím Princeton University Press: Kafka –
The Decisive Years (581 str.) a Kafka – The Years
of Insight (682 str.). Zájemce, který nemá čas či trpělivost prostudovat těchto více než 1200 stránek, sáhne
po kratším, přesto ale kvalitně obsažném kompendiu
Saula Friedlandera Franz Kafka: The Poet of Shame
and Guilt (183 str, Yale University Press).
♠ Dnešní prezident České republiky Miloš Zeman
vysílá podle legendární sportovkyně Věry Čáslavské
negativní energii. Odůvodňuje to tím, že za Václava
Havla, kdy v kanceláři Hradu působila, panovala úžasná pracovní atmosféra a navíc, charismatický Havel
otevřel republiku světu a Pražský Hrad českým
občanům. Zeman dělá podle Čáslavské pravý opak.
Pražský tisk také diskutoval Zemanovo prohlášení „já
nechci teď kritizovat bývalého ministra zahraničí, protože do mrtvol se nekope“. Schwarzenberg odpověděl
„dokud do mne Zeman kope, ví, že nejsem mrtvola“.
♠ Americký světoznámý spisovatel Dan Brown přijel
v lednu poprvé do republiky a objevuje Prahu. Pózoval
v katedrále sv. Víta u barevného okna, prošel podzemím Staroměstského náměstí, zajímá se o židovskou
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kulturu – pražské synagogy, hrobku rabína Löwa, tvůrce
golema. Císař Rudolf II byl zaujat astrologií a alchymií.
Hledá Brown v Praze témata pro svou další práci? Jistě
znáte romány, které ho proslavily - Šifra mistra Leonarda
(DaVinci Code), Andělé a démoni, Inferno aj.
♠ Pražské vedení kanceláře Czechotourism oznámilo,
že otevírá kancelář v Tichomoří. Samotné místo nebylo
oznámeno. Deset českých tenistů a tenistek přijelo začátkem ledna do Melbourne na velký tenisový turnaj. Požádal
někoho z nich krajanský tisk o rozhovor? Nebo by to nikoho
nezajímalo?
♠ V roce 1928 se na Severní pól ve vzducholodi vypravil
italský generál Nobile, po ztroskotání jedna polovina výpravy zahynula, v druhé se zachránil fyzik Karlovy univerzity
František Běhounek. Česká účast na výzkumu Jižního pólu
je nedávná, vědci hvězdárny v Hradci Králové se tam
vypravili již čtyřikrát. Na argentinské polární základně
Marambio monitorují množství ozónu v atmosféře a sluneční ultrafialové záření. Kdo zná jméno Václav Vojtěch
ze Skřivan u Nového Bydžova? Narodil se v roce 1901,
doktorátem ukončil studia na Karlově univerzitě. Do Nansenovy výpravy se nedostal, admirál Byrd ho přijal až
po několika odmítnutích jako topiče, číšníka a psovoda.
Právě před 85 roky se Vojtěch dostal na Antarktidu z Nového Zélandu, doplul na zásobovací lodi až do Velrybí zátoky.
Jako jediný Čech získal Zlatou medaili kongresu USA.
Po návratu do Československa byl vybrán k účasti
na výzkumné výpravě do severozápadní provincie Kanady.
Odjezd se o týden opozdil, skauti v Nymburku ho pozvali
na besedu, vyjel si na kanoi na Labe, utopil se, bylo mu
třicet let.
♠ Třeskotem a tlučením do gongů se na samém začátku
února slavil lunárním oběhem řízený čínský Nový rok.
Do tradičního čínského zvěrokruhu patří 12 mytologických
zvířecích bytostí, letos padlo na koně, představuje ctnost,
vrozenou inteligenci a volnost, ta ovšem dnešnímu politickému zřízení příliš nesedí. Na podkladě buddhismu vzniklo
v Číně hnutí zvané Falun Gong, stoupenci jsou krutě
pronásledováni. Poučit se můžeme na webové stránce
www.falundafa anebo číst týdeník The Epoch Times vydávaný ve 40 jazycích, mutaci v češtině a slovenštině najdeme na adrese http://velkaepocha.sk. Informace na Googlu
o „organ harvesting“ vypovídá o násilném odebírání tělesných orgánů (plíce, srdce, rohovka atd.) mrtvým, k tomu
účelu usmrceným a dokonce i živým. Je to krutý, ale pro
vládu výnosný byznys. Do konce minulého roku platilo
v Číně kategorické nařízení “na jednu rodinu jen jedno
dítě“. Pokud otěhotněla žena mladší 23 let, zákon nařizoval
násilný potrat. Tato diskriminace porušovala lidskou
přirozenost a volnou volbu. Zavedl ji Mao Ce-tung
v mylném domnění, že počet obyvatel se zvětšuje rychleji,
než rostou životní prostředky. Podobný názor vyslovil
v roce 1950 módní myšlenkový trust tzv. Club of Rome,
předpovídající, že hrozí bezprostřední zhroucení civilizace
následkem populační expanze. Tato prognóza byla mylná,
tak jako diktum Maovy krutovlády.
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PRASE NA VRBICI
Peter Žaloudek
Víte, čemu se říká zvonkování prasete? Anebo co je to
šlemování? Pokud ne, nic si z toho nedělejte, do minulého
prosince jsem to nevěděl ani já.
O malebné moravské vesnici Vrbice na Břeclavsku jsem
již psal dříve - ani ne tak kvůli její poloze, ale v souvislosti
s lidmi, kteří již dlouhá léta patří mezi naše přátele.
Všude po světě mě na cestování nejvíce fascinovali
místní „domorodci“, díky jimž jsem poznával nejen krajinu,
ale také jak se tam lidem žije.
Naši známí z Vrbice každý rok zabíjejí prase. Kdysi to
bývalo běžné skoro v každé venkovské rodině, ale dnes
je to už absolutní rarita. Všechno se zmodernizovalo,
ulehčilo, zrychlilo, lidé (včetně mě) zpohodlněli. Ještě tak
mít pár slepic, to snad ano, někdo chová králíky, s tím se
na Moravě setkáte, ale prase? Vždyť smrdí, denně sežere
kvanta žrádla, musí se mu vyvážet hnůj. Je to starost
náročná nejen pracovně, ale také finančně. Regály supermarketů, které po sametové revoluci vyrostly jako houby
po dešti, se prohýbají pod množstvím masa všeho druhu,
je tisíckrát jednodušší tam zajít a koupit si na co jen máte
chuť. Kdež by člověk unavený po návratu z práce myslel
ještě na další šichtu kolem chování prasete!
Ne tak naši známí na Vrbici. Obdivuji, co všechno tito
sedmdesátníci během dne stihnou obstarat. Dvůr plný
slepic, u zdi králíkárny s králíky a k tomu ještě několik arů
vinohradu. Všechno, co vám nabídnou, je co dům dal;
jejich vlastní produkt té nejušlechtilejší kvality, jakou si jen
dovedete představit. Jsou nejenom štědří, ale i plní humoru a toho, co by Milan Kundera, původem taky Moravák,
nazval „lehkostí bytí“.
Byla tedy jen otázka času, kdy se k nim vypravím na zabíjačku jejich vlastního čuníka. Vraždění prasete a konzumace cholesterolem nabitého masa mě sice moc neláká,
ale řekl jsem si odvážně, že jednou to zažít chci, a vydal
jsem se na Vrbici. Z Vídně je to necelá hodina a půl cesty
autem po kdysi slavné Brünnerstrasse, kudy tam v dobách
monarchie jezdívali či pěšky za prací chodily tisíce Moravanů a Čechů.
Silnice byly prázdné, kdopak by taky v tuto první prosincovou sobotu jezdil na výlety. Na Vrbici jsem dorazil přesně
v půl osmé. Popravčí četa již byla připravena, čekalo se
jenom na mě. Kolik že lidí je na zabití takového prasete
potřeba? Inu – pán a paní domů, jejich syn s manželkou
a další čtyři lidé, z nichž dva pomáhali jen při té
„nejsurovější“ práci a asi po hodině odešli, zatímco zbylí
dva fachčili celý den. Na dvoře se zatopilo pod dvěma
padesátilitrovými kotli vody. Prase nechali prošpacírovat
po váze, aby bylo jasné, jaký bude z něho užitek. Kolos
vážící 190 kg se zřejmě nikde ve světě nevede, trendem je
– pokud jsem dobře informován – vychovat zvíře maximálně do sto dvaceti kil, pak jde na jatka. Na moravské vesnici platí zákon - čím víc sádla, tím líp, protože není nic lepšího, než vařit na domácím sádle. Nějaké teorie o zdravé
výživě a omezování tuků se zde odbývají mávnutím ruky
a poklepáváním na čelo: „Celá staletí lidé věděli, co je
dobré, a teď se najednou budeme přecpávat nedobrými
věcmi?“

Správná moravská zabijačka začíná slivovicí.
S výjimkou mne a jednoho dalšího řidiče do sebe
všichni hodili pár štamprlí: „Rovnou do obou nohou,
přece nebudeme při tak důležitém úkonu pokulhávat!“
Nenápadně se s úsměvem ptám pána domu, jestli není
riziko začínat zabíjačku hned dvěma štamprlaty, den
je dlouhý, práce hodně. „Ano, to je dobrá poznámka,
to musíme mít pod kontrolou. Nejednou se už stalo,
že před polednem byli všichni tak namazaní, že celá
četa odpadla kvůli alkoholové pracovní neschopnosti
a domácí pak dodělávali zabíjačku sami do půlnoci
a celý druhý den, aby se rozdělané maso nezkazilo.“
Samotný akt zavraždění popíšu jen stručně: není to
pohled pro každého, i když v tomto případě ubohé zvíře
tolik netrpělo. Jako by ani netušilo, co se bude dít,
vyšlo z chléva ven, pak ho malou, pro tento účel
vyrobenou pistolí kat, vyučený masař, střelil do hlavy,
prase okamžitě lehlo, celá kolemstojící četa se na něho
vrhla, masař mu probodl krk a tepnu, jiný přiskočil a tok
krve zachytával do dvou přichystaných lavorů, ta se
přelévala do velkého kastrolu, kde ji za stálého míchání
další popravčí udržoval v tekutém stavu, neboť jinak
by teplá a vzácná tekutina okamžitě ztuhla a nebyla
by k použití. Na skonávajícím zvířeti leželi všichni tak
dlouho, než vytekla poslední kapka krve. Vychlazená
krev se používá na krupák – krvavá jelita.
Načež všichni vstali, poplácali se po ramenou, jak jsou
dobří, jak to rychle a úspěšně zvládli, a bylo třeba dolít
další párovou dávku slivovice. Ta slivovice, to vám není
jen tak. Jednak je to – jak říkají na Vrbici – léčivý nápoj,
jednak rozveseluje duši člověka a jednak, zvláště když
je zima, člověka zahřívá. Slivovice je opravdu nesmírně
důležitá, chápu, že bez ní by to nešlo. Jen uhlídat to
správné množství, kolik jí odteče a kam...
Mrtvé prase bylo potřeba narvat do troků. Pro tolik lidí
žádný problém. Troky se přikloní k praseti a všichni
kolem ho do nich „překutálí“ na připravené řetězy.
Začíná první práce – odchlupení velkých štětin. Prase
se ze všech stran jemně posype smolou. Aby držela
a rozleptala štětiny na kůži u samých kořenů, musí se
zvíře polít teplou vodou, pod níž se průběžně přikládá
ve dvou kotlích. Čtyři chlapi uchopili řetězy a rychle jimi
tahali, jako když se zespoda piluje pilou. Tímto způsobem byla odchlupena největší část prasečího těla.
Zbývalo odstranit chlupy na místech, kam se s řetězy
nedostali – na nohách, hlavě a podbradku. Řetězy se
vytáhly a nastalo zvonkování. K tomu se používá malý
kuželovitý nástroj z pozinkovaného plechu zakončený
hákem, připomínající svým tvarem zvonek. Otevřenou
plochou zvonku se kůže drápe a chlupy z povrchu
prasete rychle mizí. Hák se uplatní při vylupování
nehtů.
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Po odzvonkování je třeba
pověsit prase na vysokou
železnou trojnožku.
Řezník opatrně podřeže
šlachy na zadních nohách
prasete, podvleče pod ně
velké železné háky
na řetězech a pomocí
kladky se těžké prase
vytáhne do výšky, aby
k němu měl pohodlný
přístup při rozdělávání
a porcování.
Na visícím praseti řezník
zkontroloval nožem
ostrým jako břitva, je-li dobře odchlupené, a pro jistotu jej opálil
hořákem. Celý jeden kotel se musel vyhradit jen na vaření
ovaru. Řezník do něj postupně vhazoval vnitřnosti, ale i tlustý
podbradek a jiné části masa. Při rozdělávání masa musí řezník
dávat pozor, aby nenařízl či nepřeřízl něco, co bude později
potřebovat. Z domácího prasete, jak mě místní neustále
upozorňovali, se nesmí nic vyhodit, všechno se zpracuje,
a proto je důležitý každý úkon a postup.
Jednou z velice důležitých aktivit je čištění
střev. Délka střev je
až patnáctinásobek
délky prasete.
U tohoto kolosu se
tedy jednalo o délku
20 - 25 metrů. Tenká
i tlustá střeva se musí
vyndávat a čistit
opatrně, aby se nepoškodila, neboť se
z nich vyrábějí jitrnice a jelita.
Střeva se nejprve opatrně
oddělí od střevního tuku, jímž
jsou ze všech stran obalené.
Pak se oddělí tenké střevo
od tlustého, konce se podvážou špagátem a řezník z nich
musí vymačkat výkaly. Potom
je propláchne vodou, kterou
do nich napustí jako do hadice Fota ze zabijačky - autor článku
na zalévání zahrádky. To je
stále jen začátek velice důsledné práce. Střeva je potřeba
obrátit naruby. Šikovný člověk, a nemusí to být vyučený
řezník, to lehce zvládne. Vezme se konec střeva, zasune se
do něho prst a kus střeva jemně protlačí ven: vznikne jakoby
druhý otvor. Další člověk do něho opatrně vloží kousek střeva
a přilévá vodu. Tlak vody tlačí vlhké a slizké střevo dál,
to se jakoby propadá, posouvá, a tímto způsobem se celé
obrátí naruby. Vnější strana střeva je nyní vevnitř a původně
vnitřní strana venku. Jitrnice a jelita se tedy dávají do vnější
strany střeva.

Střevo samozřejmě nepříjemně páchne zbytky
původního obsahu a musí se nejdřív pořádně
vyprat v soli. Kdysi to dělávali lidé ručně, ale dnes
si vypomáhají tím, že jej několikrát za sebou
vyperou ve speciální pračce ve vlažné vodě,
dokud nepříjemný zápach zcela nezmizí.
Zbývá poslední úkol – šlemování. Vnitřní část střeva
má na sobě různé vláknité útvary, takový povlak.
Teď se ocitl venku, z venkovní strany, v podstatě
to není žádná závada, ale čistě z estetických
důvodů by se měl odstranit. To musí dělat trpělivý
člověk s jemnou rukou a opatrně povrch seškrabávat nožem nebo tupým dřevem, aby se při tom
neporušilo střevo, jež takto očištěné je zárukou
krásně vyhlížející jitrnice.
Rozdělat bezmála dvousetkilové prase není žádná
maličkost. Je to obrovské množství masa a je třeba
vědět co, kdy, a jak. Tento řezník, mladý muž, dělal
rychle a precizně. Pozorovat jej bylo pro mě požitkem a nezdržel jsem se, abych mu po nějaké době
neřekl: Pane, vy jste virtuóz. Kmitáte tím nožem
sem a tam jako chirurg, nebo virtuóz, když běhá
svými prsty po klávesnici hudebního nástroje.
První věcí po tom, co se oddělila a rozdělala hlava,
bylo usmažení mozečku na cibulce a s vajíčkem.
Kolem poledne se jedla ovarová polévka z vody,
v níž se vařily vnitřnosti a maso, s kořením a kroupami. Po polévce se podávaly kousky vnitřností,
masa a podbradku – každý si je podle své chuti
osolil a přidal čerstvě nastrouhaný křen či cibuli.
K tomu chleba. A pivo.
Načež následují další práce při rozděláváni masa,
mletí, míchaní na jitrnice, jelita a tlačenku, škvaření
sádla, nakládaní masa do solno-česnekového škopku, uzení. Bylo by to ještě na dlouhé vyprávění.
Jsem si vědom, že mě za tento popis a jakýsi téměř
až návod, jak zabít a zpracovat prase, ani veterináři,
ani lékaři moderní medicíny, zvláště pak ti, kterým
se říká internisté, a kteří bojují proti nadměrnému
množství cholesterolu v krvi člověka a jiným neduhům vzniklým z tzv. nezdravé výživy, nepochválí.
Asi ani ochránci zvířat by mě nepochválili. Přesto si
troufám tvrdit, že v dnešním supermoderním, superkonzumním, superzdravém a superrychlém světě
má taková domácí moravská, vrbická zabíjačka
nesmírný význam. Dovolím si říci, že dokonce
mnohem větší, než tušíme.
Na jedné straně jsme svědky toho, jak se lidé dnes
utíkají z přehnaného stresu do klášterů, na místa
ticha a klidu, k moři, do vzdálených exotických zemí,
vynakládají nemalé finanční částky na to, aby
si doslova koupili trochu klidu a pokoje, a pak mohli
znovu vtrhnout do koloběhu všech těch stresových
aktivit jak pracovních, tak mimopracovních.
Není problém – alespoň v té části světa,
kde tyto řádky píšu – zajít do obchodu a to vše,
co v souvislosti se zabíjačkou popisuji, si již hotové,
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naporcované a v libové formě, zbavené tuků a cholesterolu,
kdykoliv koupit. S výjimkou mozečku, který se od objevení
tzv. šílených krav již dávno neprodává. Nedávno jsem četl
v novinách, že když kdysi manželka poslala manžela
do obchodu, řekla mu: kup mléko, máslo a jogurt. Dnes musí
manželka manželovi napsat: Mléko musí mít tolik a tolik tuku,
máslo musí mít tolik a tolik tuku, jogurt musí mít tolik a tolik
tuku. Vše samozřejmě pasterizované.
Dnes již v podstatě ani není možné koupit nějakou surovinu
tak, jak se v přírodě vyskytuje. Vše je již natolik obdělané,
dodělané, zpracované, pozměněné, že pomalu ztrácíme
pojem a chuťové buňky na to, co jak má chutnat, co je dobré.
Ano – zrychlil se náš život, zvýšil průměrný věk, vzrostl počet
obyvatel. Nikdy nebylo na zeměkouli tolik lidí jako dnes.
„Nebýt vymožeností techniky, masové produkce, lidstvo
by se neuživilo,“ namítají zastánci tohoto trendu.
Nejsem ani odborník na maso, ani na ekonomiku, jsem jen
obyčejný, řadový člověk, který si všímá, co se kolem něho
děje. Do určitého stresu jsem vsazen, protože nemohu jednoduše ignorovat prostředí, ve kterém jsem se narodil, vyrůstal
a žiji. Ale můžu ovlivnit svůj vlastní stres, ten který si dělám já
sám, když se neúměrně honím za něčím, co není k dobrému
životu tak nevyhnutelně potřebné.
Děkuji za vrbický zážitek zabíjačky. Přístup tamních lidí
k životu, způsob, jak to prase připravovali až k onomu okamžiku naplnění jeho prasečího života, jak vděčně a s radostí
přijímali všechno, čím je to prase obdařilo, jak to dokážou
zpracovat, zužitkovat a podělit se s jinými, mě prostě fascinuje. Byl to pro mě okamžik, kdy jsem se i já na chvíli zastavil
a zamyslel nad tím, jak dál v životě.

HANS HEILING
Frank Nykl
(Jürgen Peter Sandner – Sudetengeschichte,
Sudetské báje)

Každý, kdo cestuje dolů z Elbogen (Loket) z Egertal
(Vrch) oproti Karlovým Varům spatří místo, kde se
nachází v blízkosti obce Aich (Doubí) podivně strukturované kameny, které mají podobu lidských postav.
Tyto kamenné struktury nesou jméno Hans-Heiling
skála nebo krátce Hans Heiling. Svatošské skály
u Lokte svými tvary připomínají svatební procesí
a podle toho jsou i pojmenovány - například Ženich,
Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Bizarní tvary žuly byly roku
1933 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem, nyní
je to národní přírodní památka. Podivné kameny
od pradávna podněcovaly lidovou fantazii k vysvětlení
původu těchto skal. Vznikla tak prastará pověst o Hansi
Heilingovi a zkamenělém svatebním průvodu, vyprávěná v mnoha verzích.
Jednou je příběh zdejšího hradu Vohburg a oblasti
kolem Lokte, které před mnoha lety vládl krutý markýz.
Jednoho dne na cestě na hrad za prací ve službě našel
chudý farmář mezi dvěma velkými kameny opuštěného
malého chlapce. Protože měl soucit, zvedl plačící dítě
a vzal je s sebou. Když přišel do hradu, nechal se
odvést k markraběnce Johanně a řekl jí: "Je zvykem
přinést dárek v podobě hradu. Našel jsem tohle dítě
a přinesl ti je jako dárek, doufám, že máš v sobě milosrNa závěr tři vrbičáky v podání našeho známého:
denství a sirotka si vezmeš do své péče!“ Markýza
1) Potkajú sa dva chlapi a jeden praví druhému: „Člověče,
se slitovala a dítě vzala do náruče. To dostalo při křtu
já su asi nadrchaný. Mně už nechutná ani to, co mně doktor
jméno Hans a po jménu Heiling. Hans Heiling vyrostl
zakázal.“
pod ochranou markýzy v pohledného mladého muže,
(nadrchaný = nemocný)
který našel větší zájem a naplnění v oblasti přírodních
2) Přijde starý dědek k doktorovi a doktor se ho ptá: „Dáte si
věd než rytířských her. Miloval samotu, toulal se
občas skleničku vína? Víno je ve stáří elixír života.“ „Tož,
po lesích a polích, nejednou se posadil na břehu Ohře,
to víte, že si dám denně sklenku,“ říká dědek. Doktor
kde spočinul v hlubokém rozjímání…
si není jistý, a tak se znovu ptá: „A jak velká je ta sklenka?“
Trochu jiný přístup k lidové pověsti o Hansu Heilingovi
„Tož taková normální, od oharků.“
zvolil a převyprávěl učitel Anton Prokop Schmitt
(Oharková sklenice = litrová zavařovací láhev s okurkami)
ve své knize pověstí z roku 1864. Vypráví, že jeden
3) Potkajú sa na Vrbici dva hluší stařečci, křičí na sebe a jechudý rolník nalezl právě narozené dítě kdesi v místech
den druhého se ptá: „Kam jdeš?“ Stařeček odpovídá: „Do řiti.“ dnešního slavkovského kostela či na vrchu Krudum.
Druhý na to: „Jen jdi, já jsem tam už taky byl.“
Odevzdal je jako dar vévodkyni na starém hradě v Lokti.
A víte, jak se na Vrbici řekne, když někdo sprostě mluví? Dítě dostalo jméno Hans a přídomek Heiling, vyrostlo
Neprdol!
v pohledného jinocha, kterého více než rytířské hry
(prdolit = hloupě, sprostě mluvit)
lákaly vědy, samota a lesy. Na svých toulkách v okolí
spatřil jednou na břehu Ohře překrásnou vidinu. Byla
to vodní víla, která mu slíbila, že splní jeho přání naučit se "černé umění" (čarodějnictví) za podmínky,
že se nikdy neožení. Hans Heiling jí to slíbil, ale po letech poznal dívku, do které se zamiloval, a protože věřil,
že svými čarami překoná i kouzelnou moc vodní víly,
uspořádal svatbu. Když měl před oltářem vyslovit své
"Ano", vyšla vodní víla z Ohře a všechny svatebčany
proměnila v kámen. Tuto verzi báje získal zdejší učitel
v poslední chvíli, v době, kdy bylo možno ještě vycházet
z nezamlžených pramenů lidové tradice pověsti,
která se vázala k tomuto místu.
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NEVĚŘÍM NA NÁHODY
Kdy vznikla pověst? Má nějaké pravdivé jádro? Její
původ se odvíjí od jména Hans, kdežto příjmení "Heiling"
vzniklo později. Mládenec dostal jméno podle známého
křtu vodou - Jan Křtitel (Johann) čili Hans (Honza).
Získal přízeň a pomoc vodní víly; když se od ní odvrátil
k věcem pozemským, byl zničen a zaklet v kámen.
V motivu spatřuje archeolog Anton Gnirs antický prapůvod pověsti. A jak je to s druhým jménem? Už ve starých
listinách Lokte kolem roku 1530 není sice řeč o Heilingovi, ale uvádí se místní název "Heiligstein" i "Heilige
Wiese". Kolem roku 1650 se v jiné listině uvádí název
údolí "bey Hans Heiling". Místo se pak stává pro zajímavé skalní útvary cílem výletů karlovarských hostů.
Šestého července 1808 sem zavítal také básník Goethe.
V podání bratří Grimmů z roku 1857 nacházíme jiný
přístup k této báji. Nejrozsáhlejší je pravděpodobně tato
verze. V nedaleké vesnici žil bohatý sedlák s jedinou
dcerou Eliškou. Vedle jeho dvora stála malá chatrč, kde
bydlel mladý Arnold. Když zemřel Arnoldův otec, odešel
Arnold do Prahy, ale předtím si slíbili s Eliškou, že se
po třech letech vrátí a bude svatba. Po dvou letech přišel
do vesnice podivný muž, který odtud před mnoha lety
odešel jako chuďas a nyní se vrátil bohatý. Jmenoval se
Hans Heiling. Eliška se mu zalíbila a tak začal docházet
do jejich rodiny. Vyprávěl otci zajímavé příběhy z ciziny
a po čase požádal otce o ruku jeho dcery. Eliška ale nechtěla o Hansovi ani slyšet, bála se ho z neznámého
důvodu a toužebně vyhlížela Arnolda. Hans Heiling byl
podivín, každý pátek se zavíral ve svém domě a nevycházel ven. V posledním dnu tříleté lhůty se navrátil
Arnold ve společnosti bohatých mužů. Milenci si padli
do náruče a muži, poté co slyšeli jméno Hans Heiling,
referovali, že jde o zlosyna, který uniká šibenici. Také
Eliščin otec, když spatřil bohatého Arnolda, svolil rád
k svatbě. Svatba se konala v pátek na svatého Vavřince
a všude ve vsi bylo veselo. Jen dům Hanse Heilinga
byl uzavřen – byl totiž pátek a Heiling nevycházel
jako vždy z domu. Uprostřed svatebního veselí, právě
když odbíjela půlnoc, zaburácela náhlá vichřice a mezi
svatebčany stanul zuřivý Hans Heiling. Volal ďábla:
„Ruším tvé služební období, ale znič pro mě tyto!"
a ukazoval na svatebčany. V té chvíli se přehnala
přes vrchy plamenná spoušť a proměnila všechny
naráz ve skály.
Z vichřice burácelo posměšné „Hansi Heilingu, tito
se stali nesmrtelnými, ale ty jsi ztracen!" a Heiling spadl
ze skály do zpěněné Ohře, která ho pohltila. Druhého
dne, když přišli lidé na tato místa, nalezli jen kamenné
podoby svých přátel.
Vyprávění o zkamenělé svatbě přecházelo z generace
na generaci a stalo se zvykem, že sem chodívali mladí
lidé prosit o požehnání své lásky. V místech, kde zmizel
Hans Heiling, prý ještě dlouho Ohře hněvivě pěnila.

Jana Reichová
Na Chodsku, v malé vesnici Pec
pod Čerchovem se narodila jako jedno ze čtyř dětí
v rodině Benešů Anna, dcera zámeckého zahradníka
v Trhanově. Bratři jejího otce vlastnili v Trhanově
hospodu, řeznictví a pekařství. Babička Anny byla
Barbora Sladká, z rodu Jana Sladkého Koziny. Anna
vyrůstala v poměrně chudé rodině a tak nakonec
odešla do Kdyně, kde sloužila v rodině doktora Josefa
Weisla. Sloužila až do té doby, než přišla do jiného
stavu se synem doktora Weisela, Richardem. Rodina
byla velmi ochotna si děcko vzít a vychovat, ale babička Anna se dítěte nemínila vzdát. Tak se narodila
moje maminka Růžena. Když jí bylo šest let, provdala
se babička za jednoho trhanovského muže, který o ni
projevoval zájem již léta. Maminka si vzpomínala,
že na ni byl opravdu hodný. Ve vsi se mu ale po čase
začali vysmívat, dal se na pití, začal manželku bít
a nakonec po určitých letech skončil v ústavu,
kde také zemřel.
Jeden z maminčiných učitelů byl bývalý spolužák
Richarda Weisela a tak když Weiselovi přes něj
zjistili, že maminka má nadání, zaplatili jí měšťanku.
Později potom maminka s babičkou žily v Praze
a tam maminka byla v učení jako prodavačka a chodila do kupecké školy. Babička neměla žádné vzdělání
a tak pracovala na stavbě ministerstva sociálního
zabezpečení. Když bylo mamince 16 let, jednou jí
oznámili, že její matka náhle na stavbě zemřela.
Nedovolili ale, aby ji moje maminka mohla ještě vidět.
Ta se celá léta domnívala, že babička pravděpodobně
měla na stavbě úraz, ale byli by museli asi mamince
vyplatit nějaké peníze. Tak si to maminka vysvětlovala.
Maminka později získala místo v tehdy jediném
obchodě s lékařskými pomůckami, nástroji a léky,
u Bratří Čížků na Poříčí. Tam jednou přišla nakupovat
jistá dáma, a když si maminka všimla jména Weiselová, nedalo jí to a příště když přišla, tak se jí představila. První reakce té ženy byla – vaše babička nedávno
zemřela, škoda, že jsem vás nepotkala dříve. Bylo by
ji moc potěšilo, kdyby viděla, jak jste dospěla. - Byla to
manželka mladšího bratra maminčina otce Františka.
Maminka se s ní nevídala pravidelně, ale pokusila se
přes ni také navázat spojení se svým otcem. Ten
ale byl již velmi vážně nemocný. Tehdy se domnívali,
že má Parkinsonovu chorobu, ale byl to pravděpodobně „essential tremor“, nervová choroba, kterou zdědila
moje maminka i já. Maminka mu napsala dopis
a předala ho paní Weiselové. Ta jí potom řekla, že její
otec si dopis několikrát přečetl, zmačkal, znovu narovnal a nakonec roztrhal a rozplakal se. Tehdy se již
třásl tak, že musel mít u sebe stálou ošetřovatelku.
Nechtěl, aby ho maminka viděla v takovém stavu.
Později jsem se dozvěděla přes pražský rabinát,
že zemřel v roce 1943 v Terezíně.
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Když mě bylo asi jeden a půl roku, trpěla jsem prý nechutenstvím. Z protekce si mě jeden lékař, který znal maminku
z obchodu Bratří Čížků, vzal do dětské nemocnice na pozorování. Náhle ale onemocněl, a když mne maminka přišla
navštívit, byla jsem na společném pokoji, měla jsem chřipku
a nemocnice mne nechtěla mamince vydat. Ta se tehdy
vypravila za paní Weiselovou o pomoc. Té se jí skutečně
dostalo. Maminka byla jen velmi překvapená mnoha lidmi
stojícími na schodišti domu, kde Weiselovi bydleli. Paní
Weiselová jí řekla, aby zase přišla, ale aby přišla zadním
vchodem pro služebnictvo. Maminka to špatně pochopila
a již tam nešla. Neuvědomila si tehdy, že jí vlastně chtěla
paní Weiselová chránit. Až po válce našla maminka
v novinách zprávu, že manželka JUDr. Richarda Weisela
(později se oženil) leží na Bulovce, že přežila koncentrák.
Zprávu do novin dal jeho syn Jiří, vlastně maminčin nevlastní mladší bratr. Po nějaké době se mamince přes jednu příbuznou dostaly do rukou noviny, kde maminku hledal mladší
bratr jejího otce František Weisel. Když se snažila něco
bližšího dozvědět, bylo již pozdě, František již v Praze nebyl.
Ještě musím přidat jednu příhodu. Maminka se v té malé
vilové čtvrti, kde jsme bydleli, stýkala s rodinou Wágnerových, kteří bohužel šli mezi prvními do transportu. Po atentátu na Heydricha najednou přišlo předvolání na Židovskou
obec. Stále si to pamatuji, snad proto, že rodiče byli velice
rozčilení a já jsem pochopila, že to může být vážné.
Vidím to jasně ještě dnes. Když jsme vešly do kanceláře,
za stolem sedělo několik mužů. Hledali Janu Perclovou,
dospělou osobu. Maminka mne postrčila dopředu
s vysvětlením, že Jana Perclová jsem já a dospělá osoba
toho jména neexistuje. Poslali nás tedy zatím domů. Někdo
zřejmě maminku udal, protože se domníval, že i její jméno
je Jana. Když se v roce 1946 narodila moje mladší sestra,
na jejím rodném listě na rubu je napsáno, že první narozené
dítě zemřelo. Takže já bych vlastně neměla vůbec existovat.
V osmnácti letech jsem jednou šla na ples na Střeleckém
ostrově, kde jsem potkala Zdeňka a po třech a půl letech
jsme měli svatbu u sv. Jakuba. Nevím proč, ale nikdy
jsme opravdu o tom, že jeho tatínek prošel Terezínem,
ani o osudech celé jeho rodiny příliš nemluvili. Když jsme
přišli do Austrálie, kde žije Zdeňkův bratranec, kterému
se s celou rodinou podařilo odejít před nacisty včas,
chtěla jsem vědět víc. Dnes ví mnoho také Jindřich, náš syn,
jsme členy Židovského muzea v Sydney a je tam umístěna
pamětní deska za rodinu Reichovu. Přes čtyřicet členů z této
rodiny se z koncentráků nevrátilo.
Když jsme pak začali hledat data k rodokmenům, tak jsme
k našemu velkému překvapení zjistili, že Zdeňkův dědeček
Heřman Reich a můj dědeček František Percl z otcovy
strany, žili v jedné vesnici v Bělé u Ledče nad Sázavou.
Skláři, původním jménem Perzlové přišli do Tasic do sklárny
v polovině 19 století z Německa. Můj dědeček byl tedy sklář
v Tasické sklárně a Zdeňkův dědeček měl v Bělé hospodu.
Dodnes se tam říká „na Reichovně“. Kam asi chodili skláři
po práci? Že by se ti dva neznali? Těžko.
Ale to zdaleka není konec té historie. Moje babička Anna
Benešová pochází z rodu Kozinova, což máme „černé na
bílém“ z plzeňského archivu. Tedy patříme k Psohlavcům.

První, kdo popsal chodské rebelie přesně podle patrimoniálního archívu, byl lékař a spisovatel Joachym
Lobl Weisel v německém historickém časopise Panorama des Universum pod názvem „Chodenprozess“.
Byl přítelem Boženy Němcové a žil a doktoroval
ve Všerubech. Tam se ale zamiloval do křesťanky
a přestoupil na katolickou víru. Jmenoval se potom
George Leopold. Jeho práce se pomocí profesora
domažlického gymnázia Antonína Truhláře dostaly
do rukou jeho přítele Aloise Jiráska. Toho velice zaujaly a tak potom vznikl jeho slavný román Psohlavci.
G. L. Weisel zemřel ve Kdyni, kde se o něj
v jeho posledních letech staral Dr. Josef Weisel,
vlastně dědeček mojí maminky. V osobě mojí
maminky se tedy uzavřel ten kruh.
Teprve v minulém roce jsme s mojí mladší sestrou
Renatkou našly v synagoze ve Kdyni záznam
o našem pradědečkovi dr. Josefu Weiselovi:MUDr. Josef Weisel, Kdyně, náměstí č. p. 150.
Zvláštní úctě u všech obyvatel se těšil drsný,
svérázný pan doktor vysoké postavy, bloudící vytrvale
po celých 40 let městem Kdyně, osadami, vrchy
i planinami šumavského předhoří. Byl prvním promovaným doktorem, který se v roce 1874 usadil ve Kdyni
a správou přádelny byl jmenován továrním lékařem.
Sympatizoval s venkovským obyvatelstvem a za své
národní uvědomění byl v roce 1888 zbaven funkce
továrního lékaře. Následně, až do své smrti v roce
1918, byl železničním a obvodním lékařem. Patřil
mezi zakladatele českých spolků, především Měšťanské besedy. Shromáždil na svou dobu ojedinělou
a jedinečnou knihovnu s 1200 svazky.
Dodatek
Něco z dopisu spisovatele Viktora Fischla (Avigdor
Dagan) ze 7. 3. 1988, když jsem mu v jednom mém
dopise trochu popsala tu naši chodsko-židovskou
Historii:
„Velmi mne zajímalo, co říkáte o svém pradědečkovi.
Židovský skoro-Psohlavec, to je panečku story!
V Americe je Society for the History of Czechoslovak
Jews. Vydávají ročenku, jsem tam v redakční radě
a chcete-li to napsat anglicky, mohu se pokusit
to uveřejnit.“
Nikdy jsem si na to bohužel nenašla čas. Pan Fischl
mě potom ještě jednou upomínal, ale prostě jsem to
odkládala. A nyní mám možnost díky Barbaře Semenov konečně naši historii uveřejnit v Čechoaustralanu.
Ne, v žádném případě nevěřím a nikdy nebudu věřit
na náhody.
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CO MĚ NAUČIL UČITEL NÁRODŮ
Milena Štráfeldová
Na obřím kruhovém objezdu uprostřed Holandska
se pasou krávy. Jde o zdejší tradiční černobílé plemeno,
podobné se pasou po celé téhle vypiplané zemi s nekonečnými lány narcisů, hyacintů a tulipánů. Všechny ty
kravky na “kruháči” jsou na první pohled zdravé a pěkně
masité. Pokojně uždibují trávu. Auta, jež projíždějí
kolem, je nijak neruší. Něco tu ale nesedí: ta tráva je
čerstvě požatá sekačkou. Hezky dočista, na dva centimetry. A ty krávy se ani nepohnou. Až zblízka je totiž
znát, že jsou z plastu. Nejspíš mají vzorec CH2CHCl. Na okamžik se leknu, že snad i ta tráva je umělohmotná!
Ale ne, tu a tam v ní roste sedmikráska. - Jeden
z výjezdů z kruháče má nápis Naarden…
Právě tam mám namířeno, za Janem Ámosem K.,
Učitelem národů. Ještě jsem se s ním docela nesmířila.
Jako malou mne jeho pomník před naší školou trochu
děsil, obíhala jsem toho podmračeného bubáka raději
zadem. Nechápala jsem ani, k čemu se má školáček,
který sotva zvládnul trojčlenku, nadrnčet nějaký Kšaft
umírající matky jakési Jednoty? A čím jsem byla starší,
tím víc mne JAK jaksi rozčiloval. Jak se srovnat
s někým, kdo podle všeho spolknul všechnu moudrost
světa? A co si počít se vší tou zkamenělou ctností,
zásluhami a národním mučednictvím, s celým tím
vlasteneckým patosem Růžových paloučků, které se
kolem něj navršily?
Jistě, za svůj „život po smrti“ JAK nemůže. Sotva se
mohl ubránit tomu, jak ho později použila a zneužila
propaganda. Sám v roce 1670 umíral jako nemocný
a skleslý muž, který přežil dvě manželky i dvě ze svých
šesti dětí. Učenec, kterému oheň dvakrát zničil životní
dílo. Věčný uprchlík, kterému se už nepodařilo vrátit se
domů. Jedna životní rána za druhou. Na zřejmě posledním obraze ho přítel Rembrandt zachytil jako starce
s pohledem plným skepse. Ten pohled říká: k čemu
to celé bylo? To věčné harcování ze země do země,
všechny ty útěky? A k čemu byly všechny ty výzvy
a doprošování se u mocných tohoto světa, aby se
zastali tisíců českých exulantů, rozprášených po celé
Evropě? Zase přece vyhrály jiné zájmy. - Co mohl
nakonec cítit jiného než bezmoc a zármutek? Marnost
nad marnost…
A ke všemu se na něj zapomnělo! Lépe řečeno na jeho
hrob v Naardenu. Pochován byl totiž v kapli kostela,
přes který se také trochu přehnaly dějiny. V příštích
stoletích sloužil jako textilka, krejčovna, strážnice
a dokonce i vojenská věznice. Nad místem posledního
odpočinku světově uznávaného učence a reformátora,
kterému nabízeli i místo rektora na Harvardu, tak mohla
stát pryčna, na které spávali místní zlodějíčci, otrapové
a tuláci. Bizarní představa, ale také dobrá lekce z historie, která si v podobných bizarnostech libuje.
Ještě v roce 1836 tu po Komenském pátral vlastenecký
básník a archeolog Jan Erazim Vocel docela marně.

A byla to jen shoda šťastných okolností, kdy se prý místnímu kronikáři podařilo stopu po Komenském dohledat.
Nebýt jeho píle, patřil by dnes Komenský nejspíš k takovým postavám světové historie, jako jsou W. A. Mozart,
pohřbený ve společném hrobě na Vídeňském hřbitově,
nebo čeští páni popravení na Staroměstském náměstí,
jejichž hlavy jsou pochovány kdesi v Týnském chrámu.
Páni by mu asi byli bližší… - Díky kronikáři ale víme,
že Komenský spočívá právě tady. Doba, která se
v něm zhlížela, tu tak mohla alespoň postavit další
z jeho podmračených pomníků.
Právě tato část jeho života “po smrti” mne ale nakonec
s Učitelem národů smířila. Naučil mne, že historie bývá
svým bizarním způsobem přece jen spravedlivá. Došlo
mi to, právě když jsem znovu míjela plastové kravky
z CH2CHCl na kruháči. Dál přitom poklidně uždibovaly
požatou trávu, sluníčko svítilo, kvetly tulipány…

KOMENSKÝ MI BLÍZKÝ
Barbara Semenov

„LABYRINT SVĚTA
A RÁJ SRDCE
to jest
světlé vymalování,
kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch
nic není než matení a motání,
kolotání a lopotování,
mámení a šalba, bída a tesknost,
a naposledy omrzení všeho a zoufání:
ale kdož doma v srdci svém sedě,
s jediným Pánem Bohem se uzavírá,
ten sám k pravému a plnému mysli upokojení
a radosti že přichází...“
- přeříkávala mi moje maminka s oblibou od té doby,
co si trochu pamatuji, tak snad od první třídy. Tenkrát
jsem ovšem mohla chápat jen tolik, že máma byla studijní
fenomén a dávala spíš na odiv své schopnosti memorovat
učební látku. Komenského řádky ze sebe chrlila jako palbu
samopalu a myslím, že jejich význam přitom ani nevnímala.
Medicínu vystudovala za tři roky místo obvyklých šesti.
Patřila k hendikepovanému jednadvacátému ročníku, který
byl za války totálně nasazen a po válce zvýhodněn tím,
že vysokoškolští studenti, byli-li schopni, mohli skládat
zkoušky jednu za druhou. Máma šprtala ve dne v noci,
tři roky neznala nic jiného. Odměnou jí byl doktorát
a doživotní tendence dělat věci na výbornou. Výborně
se jí také podařilo přenést svůj perfekcionismus na mne.
S méně smíšeným vděkem vzpomínám na svého tátu.
Také lékaře, ale bohémského. Místo Komenského mne
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v dětství učil přednášet Seiferta, Hrubína a Nezvala, kteří
se v raném věku jevili daleko pochopitelnější. Máma byla
praktická, učila mne vzornému rukopisu a vzornému chování. Táta mne bral do divadla. I dnes, téměř půl století
poté, co jsme spolu seděli poprvé v Národním, kdykoliv se
ocitnu v Kapličce, cítím, že je mi nablízku, přestože už
dávno není. Jsme spolu v jakési věčné vazbě přes posvátné místo velkého ducha národa, který mne rodiče naučili
od dětství milovat. Na druhé straně zeměkoule, ve stínu
eukalyptových neboli blahovičníkových stromů, kde jsem
našla svůj další domov, zůstávám srdcem a myslí v zemi
staročeských líp.
„Dobrá setba nemůže nevzejít“, napsal Antonín Zhoř,
pedagog a spisovatel, který byl možná méně známý,
ale o to více zásadový ve svém trvání na zušlechťujícím
poslání literatury pro děti a mládež, na pěstování smyslu
pro svobodu jedince a hodnotné náplni života. Ve třinácti
letech se mi dostala do rukou jeho kniha Bety, která mne
vedle prvního názorového nasměrování přivedla zároveň
k mé celoživotní hrdince Boženě Němcové. Díky okouzlujícímu vyprávění Zhoře jsem ztotožnila svůj teenagerovský
svět se světem mladičké Boženy – Barbory Panklové.
Ostatně i jméno Barunka jsme měly společné.
Vnímání širokého světového spektra umocnilo v druhé
dekádě mého života objevení vzdáleného Orientu, který
zanechal svůj trvalý otisk na duši během dospívání
v pestrobarevné Indii. Ze základní školy socialistického
Československa šedesátých let jsem se rázem ocitla
v naprosto odlišném vzdělávacím prostředí. V anglickém
dívčím katolickém klášteře. Na katolickou školu navázala
evangelická internátní a tak není divu, že další přechod
zpátky do československého školství, již „poučeného
z krizových let“, ve vysočanském gymnáziu bylo novým
zvratem filozofických představ středoškolačky. Jeden rok
čtení z bible, druhý rok ateismus. V pokračujícím studiu
na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy se mi jej dostalo
plnou měrou v rámci „vědeckého komunismu“, z kterého
jsem udělala státní zkoušku podobně jako z ostatních dnes
již nemyslitelných předmětů, jako byla politická ekonomie,
komunistická propaganda a tak dále. Naštěstí nechyběla
filozofie a historie, která zachraňovala slušnou pověst
slavné alma mater.
V mém mládí to byla četba, pedagogika, pevné rodinné
zázemí, působení různých světových kultur – korejské,
indické, ruské, německé, americké (ve všech zemích jsem
skutečně prožila částečku svého zrání), láska ke kultuře
české a náruč ideálů, která mne vedla bezpečně
k filozofickému přístupu k životu. Vnímavá mysl dítěte
přijímá od raného věku nejrůznější podněty a impulzy,
které nabývají s přibývajícím věkem na své intenzitě.
Mezi dvaceti a třiceti lety na nás působí mocně i citové
dojmy, mezilidské vztahy, nová místa. Ale také umění,
báseň, hudba ba dokonce i obyčejná písnička.
Čím širší spektrum vlivů, čím větší možnosti poznání,
tím lépe pro vývoj intelektu a budoucí pochopení i uchopení
života pedagogicky šlechtěným jedincem. Rozvíjet
přirozenou zvídavost člověka, umění nalézat i to,
co je skryto, toužit po poznání nového, otevřená mysl

Portrét J. A . Komenského od Václava Brožíka, 1891
a neutuchající snaha porozumět světu kolem
v širokých souvislostech a jejich relativitě, taková
byla vize vzdělání českého myslitele, Jana Amose
Komenského, který ve svém učení daleko předešel
svou dobou.
Největší z českých exulantů se jako biskup
Jednoty bratrské nemohl svým přesvědčením podřídit
náboženství cizí rakouské vlády u nás po Bílé hoře
a emigroval v roce 1628 nejprve do Polska, pak
do Anglie a konečně do Holandska, kde zemřel
v roce 1670 v Naardenu. Ještě před odchodem
do polského Lešna, v době, kdy se musel skrývat,
mu zemřela žena a dvě děti. V této těžké životní
situaci napsal „Labyrint světa a ráj srdce", alegorické
dílo společenské kritiky. Během svého prvního
působení v Lešně vypracoval ve „Velké didaktice
(Didaktika magna)“ ucelený systém školské soustavy.
Vydal zde i první verzi učebnice latiny „Janua linguarum reserata“ (Brána jazyků otevřená), dílo, jež mu
k jeho překvapení získalo světovou proslulost. Tato
učebnice se již v roce 1642 překládala do mnoha
světových jazyků včetně arabštiny, turečtiny a perštiny. Začal tady také promýšlet svůj celoživotní projekt
- sjednocení veškerého lidského vědění a vytvoření
všemoudrosti (pansofia) a na tomto základě postavenou myšlenku reformovat život celé lidské společnosti. Současně se stal jako uznávaný učenec jedním
z politických mluvčích pobělohorské emigrace.
Byl pozván do Anglie, kde s velkým úspěchem
mluvil v parlamentu o budoucím světě, v němž by
sbor vzdělaných mužů zabraňoval válce, šířil mír
a vzdělanost i snášenlivost. Rok 1648 mu přinesl
pocit beznaděje, zemřela jeho druhá manželka
a další ranou téhož roku bylo podepsání vestfálského
míru, který ukončil třicetiletou válku a posílil moc
Habsburků v Čechách. V Lešnu shořel Komenskému
zařízený dům a přišel o všechno, o cennou knihovnu,
o peníze, o množství svých knih připravených k expedici, ale zejména o své rukopisy, - o „Pokladnici
jazyka českého“, na níž pracoval 40 let, o „Obecnou
poradu o nápravě věcí lidských“, která byla připravena do tisku i o všechna svá kázání, která schovával
pro svého syna.
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Přes všechna protivenství a život ve vyhnanství dokázal však tento muž vytvořit dílo světového rozsahu, neboť do svého programu pojal
celé lidstvo. Byl prvním velkým pedagogem,
který formuloval dodnes platné základy demokratičnosti vzdělání, přiměřenosti látky, srozumitelnosti podání a přirozeného rozvoje dítěte.
Právem je nazýván "učitelem národů". Jeho
principy - vzdělání dostupné všem, všeobecná
a povinná školní docházka, názorné vyučování
přizpůsobené věku a schopnostem žáků,
vzdělaní učitelé, kvalitní učebnice a učení podle
nejnovějších vědeckých poznatků, jsou zásady,
které platí bez výjimky dodnes.
Čtyřstupňový systém vzdělání – od škol
mateřských přes základní a střední až po vysoké – je obecně přijímán v celém světě.
Komenský zdůrazňoval i pátý stupeň vzdělání
čili apodemii, tedy cestování za poznáním. Vrcholem
Komenského pedagogické soustavy je koncept celoživotního
vzdělávání, neboť člověk by měl usilovat o sebezdokonalování i ve věku mužnosti a stáří. Přitom Komenskému zdaleka
nešlo jen o znalosti a vědomosti, jako spíše o formování
a výchovu harmonicky rozvinuté lidské bytosti.
Komenského výchovná filozofie je jasná - jedině vzděláním
se mohou rozvíjet kvality člověka. Jen tato cesta vede
k branám moudrosti, pouze tak lze zdokonalit jednotlivce,
národ, lidstvo. Výchovnou činnost a "světlo poznání" označil
za "nejmoudřejší zbraň", kterou se dá čelit nevědomosti a z ní
pramenícímu zlu. V dnešní době nových zel a hrozeb lidstvu
je tato filozofie opět aktuální.
Dílo Komenského je neuvěřitelně rozsáhlé. Byl teologem,
filozofem, pedagogem, sociálním myslitelem, spisovatelem,
básníkem.
Za nesmrtelně platnou považuji jeho alegorii labyrintu světa
a ráje srdce. Prosté a dodnes výstižné líčení hledání poutníka, kterým může být kdokoli z nás. Ono „matení a motání,
kolotání a lopotování“, kdy často s růžovými brýlemi Mámení
a provázeni Všetečností putujeme zdejším světem. Ženeme
se za pomíjivými prožitky a nedbáme o řád svého života,
jako bychom si neuvědomovali, že to, co hledáme a za čím
se lopotíme, můžeme nalézt pouze v nás samotných
a ve svých vlastních srdcích.

Jan Amos Komenský se loučí s vlastí v roce 1627

Vytrvalá snaha Komenského najít východiska
z lidských labyrintů jej burcovala k mnohostranné
aktivitě a veřejné činnosti. Komenský velmi intenzivně
promýšlel možná uspořádání lidské společnosti a jeho
myšlenky o národu, státním zřízení, svobodě, spravedlnosti a míru nás dokážou oslovovat i dnes. Poučen
tragickými zkušenostmi a utrpením, odmítal válku "jako
něco zvířeckého" a doporučil řešit spory "soudem
řádně vedeným". Mírové uspořádání světa, zaručené
mezinárodním světovým parlamentem, bylo totiž v jeho
koncepci nezbytným předpokladem obecné nápravy
a pokroku lidstva. Komenský - Comenius je příkladem
spojení nejlepších národních a evropských tradic,
jeho dílo představuje největší dar starší české kultury
do pokladnice světové civilizace a jeho myšlenkový
odkaz je i výzvou pro toto tisíciletí.
Celou dobu mé emigrace mne světem provázely dvě
rytinové plaketky – jedna Boženy Němcové, druhá Jana
Amose Komenského, které jsem si odnesla v malém
kufříku z vlasti před třiatřiceti lety. Po dlouhém
„kolotování a lopotování“ jsem v labyrintu světa našla
konečně své místo. Během putování exilem, během
svých návratů i ve svém hledání víry a vlastní filozofie
jsem také pochopila, že štěstí lze nalézt pouze ve vlastním srdci, kde člověk, jak napsal Komenský mi blízký, „sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti
přichází...“
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POZVÁNKA
na nedělní odpoledne komorní hudby s Ivanou Snaidr
v rámci mezinárodních oslav Roku české hudby 2014

Dvořák’s String Quartet in F Op 96 „American“
1. Allegro ma non troppo, 2. Lento, 3. Molto vivace, 4. Vivace ma non troppo

Výběr slavných melodií českých skladatelů v podání Smyčcového kvarteta Ivany Snaidr
&

Verše českých básníků recituje Barbara Semenov
Neděle, 4. května v 15 hodin
v Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melbourne
Lístky $30 - rezervace na 0412 525 769 nebo na místě před koncertem
Redakce ČECHOAUSTRALAN - Barbara Semenov
P.O. Box 1008, Hawksburn, VIC 3142, Australia
email adresa - bsemenov@cechoaustralan.com
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