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* 14. 5. 1316 – 700 LET 
 
Barbara Semenov 
 
Zadáme-li dnes do internetového vyhledavače heslo 
„karel“, zobrazí se nám „karel iv“ až na druhém místě;  
na prvním najdeme, jako ostatně celá dlouhá léta našeho 
krátkého života, jméno „karel gott“.  Jakpak to bude za 700 
let, přežije-li lidstvo opět veškerá úskalí, která je čekají?   
Bude tu ještě stát naše milované město v celé své kráse, 
vytvořené před 700 lety největší českou autoritou, i z toho 
důvodu nazývanou Otec vlasti?  Bude tu stále ještě největší 
zámek světa spolu s majestátní Svatovítskou katedrálou?   
A evropská Mekka všech turistů - Karlův most?  A největší 
náměstí Prahy – má pražská adresa na Karlově náměstí  
Nového Města pražského, a univerzita – i má Alma mater, 
která si zachovala 700 let svoji světovou věhlasnost,…?   
   Ale začněme od začátku, tím už tradičním – Byl jednou 
jeden král…   
   Ten král nebyl, na rozdíl od těch pohádkových, ani moudrý 
ani laskavý ani milovaný.  Český král Jan Lucemburský byl 
spíš marnotratný, marnivý a malicherný, - alespoň ve svých 
dvaceti letech, kdy se mu 14. 5. 1316 v domě U Štupartů, 
nedaleko kostela svatého Jakuba (Pražský hrad byl v té době 
po požáru zchátralý a neobyvatelný) narodil syn Václav.   
Se svojí manželkou, matkou Václava, Eliškou Přemyslovnou 
se pohádal a opustil Čechy krátce po synově narození.  Zemi 
hrozila válka, mladá královna Eliška se odstěhovala na hrad 
Loket a prohlásila, že když na to přijde, může klidně vládnout 
sama, spolu s královským dědicem, synem Václavem.  To  
se ovšem doneslo králi jako zpráva o plánovaném spiknutí, 
vtrhl s vojskem na Loket, manželku s dcerami a nejmladším 
Přemyslem Otakarem vykázal na Mělník a prvorozeného 
Václava dal v obavách o své panování hlídat na Lokti.  Malý 
Václav už víckrát svoji matku nespatřil.    
   Když mu bylo sedm let, byl odeslán na výchovu k francouz-
skému královskému dvoru.  Tam byl biřmován a jeho kmo-
trem se stal samotný francouzský král - jeho strýc Karel IV. 
Sličný.  Podle obyčeje přijal tedy sedmiletý Václav jméno 
svého kmotra Karel.  Francouzský král využil korunovace své 

manželky Marie a oženil 
malého synovce se svojí 
sestřenicí, v té době rovněž 
dítětem, Blankou z Valois.  
Po svatbě byly děti rozděle-
ny a Karel zůstal sám  
na francouzském králov-
ském dvoře.  Ve velkole-
posti a nádheře tamního 
dvorního života se však 
rychle aklimatizoval.   
Francouzský král si svého 
synovce oblíbil a společně 
s manželkou Marií o něj 
dobře pečoval. 
   Mladý princ se učil číst  
a psát v latině a francouz-

štině a byl vzděláván v základech scholastické teolo-
gie.  Smrt Karla IV. Sličného roku 1328 však zname-
nala konec blahobytu jeho dvanáctiletého jmenovce.  
Novým francouzským králem se stal Filip VI. z rodu 
Valois.  Filip byl marnotratný panovník toužící po rytíř-
ském lesku, měl blízko spíš ke Karlovu otci Janu  
Lucemburskému.  Mladý princ byl Filipovi lhostejný, 
což se odrazilo především na snížení výdajů pro Kar-
lovy potřeby.  Karlův osobní růst to ale nikterak neo-
mezilo, věnoval se plně studiu na pařížské univerzitě.  
Jeho učitelem a přítelem se v té době stal Pierre  
de Rosieres, pozdější papež Klement VI.  Jedno 
z mnoha přátelství, které se Karlovi v budoucnu velmi 
hodilo.  Sedmiletý pobyt na francouzském dvoře Karla  
významně ovlivnil.  Dal základ osvícenosti, vize,  
duchovnosti a diplomacie tohoto výjimečného české-
ho krále.  Naučil se zde nejen číst a psát, což nebylo  
u panovníků jeho doby obvyklé, ale osvojil si i cizí  
jazyky, takže kromě češtiny, kterou považoval za svou 
mateřštinu, ovládal latinu, francouzštinu, němčinu  
a italštinu.  Podle francouzského vzoru zůstal také  
po celý svůj život zastáncem myšlenky centralizované 
monarchie.  
   Jan Lucemburský zatím vybudoval v severní Itálii 
vratké panství a povolal patnáctiletého Karla, aby  
působil jako jeho místodržitel v lucemburské italské 
signorii.  Tady se Karel hned po svém příjezdu  
důvěrně seznámil s italským prostředím a intrikami.   
Jeho družině bylo podáno k snídani otrávené jídlo, 

Koláže Karla IV - Hana Čápová 
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Karel naštěstí nejedl, protože se účastnil mše a přijí-
mání a chtěl zůstat lačný.  Všiml si ale neznámého 
člověka, který se pohyboval okolo stolu, po jeho zatče-
ní a vyslýchání se muž přiznal, že byl vyslán z příkazu 
milánského pána Azza Viscontiho, aby přimíchal  
Karlově družině do jídla jed.   
   Mladý kralevic následně prochází ohněm mnoha  
bitev, po slavném vítězství u San Felice, kde utrpěl své 
první zranění, je v pouhých šestnácti letech pasován 
na rytíře. 
   Čeští pánové a šlechtici začali být mezitím nespoko-
jeni s dlouhodobou nepřítomností krále Jana, který se 
do Čech vracel pouze pro peníze.  Zastavoval králov-
ské hrady a majetky a v zemi panovala všeobecná 
chudoba.  V roce 1333 je stav Českého království tak 
neutěšený, že česká šlechta přemluví jeho syna Karla 
k návratu. 
   „A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme 
ani otce, ani matky, ani bratra, ani sester, aniž koho 
známého.  Také řeč českou jsme úplně zapomněli,  
ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili  
a rozuměli jako každý jiný Čech…  Toto království 
jsme našli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný  
svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi  
královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom 
přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní měšťa-
né.  Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit,  
že se od časů krále Otakara II. celý sesul až k zemi.  
Na tom místě jsme dali nově vystavět velikánský  
a krásný palác s velkým nákladem, jak je dnes ko-
lemjdoucím patrno.“ - píše Karel ve svém životopise 
Vita Caroli. 
   Karel se cítil více potomkem Přemyslovců a Čechy 
mu přirostly k srdci.  Jan Lucemburský se obával,  
že syn ohrožuje jeho vládu a udělil mu proto titul mar-
kraběte moravského.  Během jejich dvojvládí se mladý 
markrabě brzy chopil iniciativy, sídlil sice v Praze, ale 
již v prosinci 1333 podnikl cestu do Budyšína a Žitavy, 
aby se seznámil se svou zemí.  Počátkem roku 1334 
poskytlo Staré Město pražské Karlovi dva tisíce kop 
pražských grošů na částečné splácení královských 
dluhů.  Šlechtická obec povolila Karlovi obecnou berni.  
Byl tak brzy schopen ze zástavy vykoupit alespoň  
některé královské hrady, mezi které náležel například 
Křivoklát, Týřov, Veveří a další.  Karel také uděloval 
rozsáhlá privilegia a soudní imunity klášterům jak  
na Moravě, tak v Čechách.  Pod svůj přímý vliv se 
markrabě snažil získat i důležitá města Kouřim, Jihla-
vu, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Písek.    
   Na výstavbu Pražského hradu, který měl být pojat  
po vzoru sídla francouzského krále, Karel pospíchal, 
protože zde chtěl uvítat svou manželku Blanku.  Po-
zval ji do Prahy, jakmile pro ni připravil alespoň ty nej-
nutnější podmínky.  Blanka přijela v početném dopro-
vodu francouzských dvořanů do Prahy 12. června 
1334.  Na její doprovod se Češi dívali rozpačitě.  Byli 
oslněni nádherou dosud neviděných francouzských 
oděvů, ale nesrozumitelná mluva budila v českém  

panstvu pocity nepříjemného cizáctví.  Karel si nechtěl 
šlechtu poštvat proti sobě tak jako kdysi jeho otec, a pro-
to francouzské dvořany brzy odeslal na zpáteční cestu.  
Za necelý rok poté se Karlovi a Blance narodila první 
dcera Markéta.  Jako markrabě moravský vystrojil Karel 
své sestře Anně svatbu s Otou Habsburským, ta se  
konala v únoru 1335 ve Znojmě.  Tím započala další 
z jeho zásadních úspěšných strategií - sňatková politika. 
   Stále samostatnější vystupování mladého markraběte 
Karla se brzy stalo trnem v oku jeho otci Janovi i šlech-
tické obci.  Šlechta se začala obávat obnovy panovnické 
moci, o kterou se Karel snažil, a proto sáhla k osvědče-
nému prostředku - zasetí nedůvěry mezi otce a syna.  
Krále popuzovalo, že nemohl libovolně kořistit na majet-
ku měst a klášterů, jak bylo doposud jeho zvykem.   
Karla zase rozčilovala nedůsledná politika otce vůči  
císaři a jeho nehospodárnost a rostoucí zadlužení.   
   Do Prahy přijíždí druhá manželka Jana Lucemburské-
ho a nová česká královna Beatrix Bourbonská. Jako 
Blanka je i ona Francouzka, český lid ji však nepřijal.   
V roce 1337 měla povýšená Beatrix českého prostředí 
dost a uraženě odjíždí.  Možná i to byl důvod k hádce 
mezi otcem Janem a synem Karlem, po které oba muži 
opouští zemi a Blanka se musí vystěhovat do Brna.   
Karlův útěk před otcovou nevolí byl značně riskantní,  
do Tyrol cestuje přes Uhersko a Chorvatsko, dále pak 
přes Jaderské moře.  Na dobrodružné cestě dokonce 
plachetnice, na které se plavil, padla do rukou pirátů, 
Karlovi se však lstí podařilo uniknout. Do vlasti se vrátil 
v době, kdy byl král Jan nepřítomný.

 
 Nebezpečí hrozící 

od císaře Ludvíka Bavora nakonec Jana a Karla smířilo 
a oba Lucemburkové od roku 1339 postupovali ve svor-
né spolupráci. 
   Ludvík IV. Bavor, bavorský vévoda, falckrabě rýnský, 
od roku 1314 římský král a od roku 1328 také císař Sva-
té říše římské představoval úhlavního nepřítele a soupe-
ře našich dvou králů, zejména pak Karla.  Rozpínajícímu 
se císaři však učinil čáru přes rozpočet nový papež  
Klement VI., - nikdo jiný než dávný Karlův přítel a učitel 
Pierre de Rosieres.  Na jednání v Avignonu uzavřel 
s Lucemburky spojenectví a podpořil Karlovu kandidatu-
ru na nového římského krále.  Jím byl Karel zvolen  
11. července 1346 poblíž městečka Rhens na levém 
břehu Rýna hlasy pěti kurfiřtů. 
   K rozhodujícímu střetnutí mezi novým římským králem 
a císařem však zatím nedošlo.  Francie byla napadena 
anglickým králem Eduardem III. a požádala své spojen-
ce Lucemburky o pomoc.  V sobotu, 26. srpna 1346  
došlo k rozhodující bitvě u Kresčaku, kde bylo špatně 
vedené francouzské vojsko drtivě poraženo a smrt zde 
nalezl i Jan Lucemburský.  Svou reputaci si tehdy již 
zcela slepý král snad napravil i slovy, která mu bývají 
připisována: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje 
utíkal“.  Přes jeho v podstatě záporný vztah k české ze-
mi, které vládl třetinu století, se Janovi podařilo rozšířit 
území království, dát zvučné jméno titulu českého krále 
a připravit svého syna na následnictví.   
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   Karel se tak stal dvojnásobným králem českým  
a římskoněmeckým, musel však ještě dosáhnout uznání 
bohatých říšských měst, která zachovávala přízeň císaři 
Ludvíku Bavorovi.  Cestování přes nepřátelská území  
hrozilo nebezpečím zajetí a donutilo dokonce krále  
k přestrojení za panoše. 
   Vzhledem k stále častějším bojovým srážkám na česko-
bavorských hranicích se Karel rozhodl postavit konečně 
císaři vojensky.  Na cestě do boje v čele vojska zastihla 
však Karla překvapivá zpráva – Ludvíka Bavora ranila 
mrtvice při honu na medvědy.  Tato nepředpokládaná ná-
hoda zbavila Karla největšího rivala a původně vojenská 
výprava s nejasným výsledkem se proměnila v triumfální 
tažení říší, kde Karlovi postupně otevírala své brány vý-
znamná říšská města jako Řezno, Norimberk, Štrasburk, 
Basilej, Špýr, Ulm a další.  Jejich představitelé vzdávali 
Karlovi hold a on s prozíravou velkorysostí uděloval privi-
legia, práva a milosti. 
   Následovný rok Karlovy vlády 1348  
byl oním důležitým a významným rokem 
pro české země.  Praha nebyla v době 
Karlově už jen hlavním městem českého 
království, ale stala se rovněž metropolí 
Svaté říše římské.  Karel proto věnoval 
hlavnímu městu, které se mělo stát důstoj-
ným a reprezentativním sídlem císaře, vel-
kou péči.  8. března 1348 vydal zakládací 
listinu Nového Města pražského.  Založe-
ním Nového Města se Praha stala skuteč-
ným velkoměstem a jedním z největších 
měst Evropy.  Na společném generálním 
sněmu říšské a české šlechty bylo stvrzeno 
mimořádné postavení českých zemí v rám-
ci Svaté říše římské.  Soubor privilegií  
ze 7. dubna 1348 završuje čtrnáctá listina, 
svým významem pro české země zcela 
výjimečná - zakládací listina vysokého  
učení v Praze, proslulé Univerzity Karlovy.  
Jednalo se o první univerzitu na sever  
od Alp.  Na příkaz Karla byla pak v červnu 
toho roku zahájena výstavba hradu  
Karlštejn, který se měl stát nedobytnou pevností střežící  
říšské a české korunovační klenoty.  Karlův velký rok byl 
však poznamenán i osobní tragédií - 1. srpna zemřela 
jeho milovaná manželka Blanka z Valois, která jej prová-
zela od jeho dětských let. 
   Co všechno prožil náš král v tak krátkém časovém  
období, čeho všeho dosáhl!  Vždyť mu v roce 1348 bylo 
pouhých 32 let.  Díky svému diplomatickému umění se 
zbavil i dalšího nového oponenta, anglického krále Eduar-
da III., který se měl za podpory Ludvíka Braniborského, 
syna dřívějšího úhlavního nepřítele Karla, Ludvíka Bavo-
ra, stát novým římským protikrálem.  Karlovi se podařilo 
nepřátelskou opozici rozbít svým vlastním sňatkem 
s Annou Falckou, dcerou falckraběte Rudolfa II. a připojil 
tak bavorskou Horní Falc (Nové Čechy) k zemím Koruny 
české.   

   Suma sumárum – vzdělanost, chrabrost, velkorysost, 
prozíravost, rozhodnost, diplomacie.  A navíc ty ženy!  
Královna Anna Falcká porodila Karlovi vytouženého sy-
na, kterého Karel hned po narození zasnoubil s Annou 
Svídnickou, dědičkou Svídnicka a Javořicka, tedy slez-
ského území, které stále zůstávalo samostatné.  Synek 
však do dvou let zemřel a o něco později i jeho matka 
Anna Falcká.    
   Karel se tak musel opět rozhodnout, kdo se stane  
jeho novou manželkou.  K nemalému překvapení Evropy  
se nakonec sám zasnoubil s Annou Svídnickou, původní 
nevěstou svého zemřelého batolete.  A Horní a Dolní 
Lužice byly jeho.  Tedy Koruny české.  Slavná svatba 
Karla a Anny Svídnické se konala 27. května 1353  
v Budíně. Českou královnou byla čtrnáctiletá Anna koru-
nována o dva měsíce později.  V roce 1355 pak byli oba 
za velké slávy korunováni za císaře v římské svatopetr-

ské bazilice a český panovník se 
poprvé v dějinách stal římským 
císařem.  Císařova dobrodružství 
tím však ani zdaleka neskončila.  
Při zpáteční cestě se s císařov-
nou ubytoval v Pise.  Zde došlo  
k povstání a palác, ve kterém 
císařští manželé přenocovali,  
byl podpálen. Karel IV. a jeho 
manželka si zachránili holý  
život útěkem v nočních úborech.   
V následujících dnech Karel  
odboj potlačil a sedm vůdců  
povstání dal popravit. 
   S císařskou korunou na hlavě 
začal Karel realizovat všechny 
své velkolepé dlouhodobé plány.  
Zlatá bula Karla IV. se stala  
základním ústavním zákonem 
říše až do jejího zániku roku 
1806.  České království postavila  
na zvláštní, samostatné a privile-
gované místo celé říše.   
   V lednu 1361 se v Norimberku 

narodil dlouho očekávaný dědic a budoucí král a císař – 
Václav IV.  Karel IV. čekal na syna tolik let, nebylo divu, 
že ho miloval nade vše, až milého Václava dokonale 
rozmazlil.  Jako budoucí král se Václav IV. vyznačoval 
sice vzdělaností, ale také nesamostatností a nerozhod-
ností, která českým zemím příliš neprospěla.  Anna 
Svídnická zemřela o rok později při porodu třetího dítěte 
i s novorozencem ve věku 23 let. 
   Čtvrtá a poslední svatba sedmačtyřicetiletého Karla  
a šestnáctileté Elišky Pomořanské, vnučky polského krá-
le Kazimíra se konala 21. 5. 1363 na zámku u Krakova.  
Českou královnou byla Alžběta korunovaná až tři dny  
po korunovaci Václava IV., syna Anny Svídnické,  
- Karel tím hodlal zajistit nezpochybnitelné právo  
na nástupnictví prvorozeného Václava před syny,  
kteří vzejdou ze svazku s novou královnou a císařovnou.   
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   Během patnáctiletého soužití porodila Alžběta šest dětí.  
Byla to prý nejen rázná a neústupná žena, ale vynikala  
i velkou fyzickou silou, kterou na přání svého manžela de-
monstrovala hostům.  Lámala jejich meče nebo svinovala 
cínové talíře holýma rukama.  Velmi těžce nesla protěžování  
nevlastního syna Václava IV. na úkor jejích vlastních synů, 
zejména Zikmunda, který se později, po smrti Václava IV. 
sám stal císařem, známým dle své rudé kštice pod přezdív-
kou „liška ryšavá“, v Čechách ne příliš oblíbeným díky kauze 
Jana Husa.   
   V kultovním českém filmovém muzikálu Zdeňka Podskal-
ského, natočeném v roce 1973 na námět divadelní hry  
Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, ztělesnila ovšem 
královnu Elišku křehká a půvabná Jana Brejchová.  Písně 
skladatele Karla Svobody a textaře Jiřího Štaidla v podání 
Waldemara Matušky a Heleny Vondráčkové se dnes již  
neodmyslitelně vážou s postavou Karla IV.  (https://
www.youtube.com/watch?v=zNjp2qcegGg).  

   I přes to, že Karel všechny své sňatky dobře naplánoval 
tak, aby vyhovovaly jeho mocenským a dynastickým  
zájmům, byly tyto vztahy harmonické.  Karel si jimi pomohl  
k novým územím – Svídnicku a Javornicku, ke slezským 
knížectvím, k panství v Bavorsku, Míšeňsku a Falci. 
   Karel se zajímal o historii, podporoval vznik kronik, které 
vyzdvihovaly jeho panovnické úspěchy.  Pokládal kroniky  
za důležitý zdroj informací pro nové generace.  I díky tomu 
by tento úvodník k velkému výročí jeho narození mohl vydat 
materiálu na celé číslo Čechoaustralana.  Nejlépe napsanou 

kronikou celé doby přímého působení tohoto velkého 
Čecha je Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína a také 
životopis Karla IV., který popisuje panovníkův život  
od jeho mládí ve Francii a v Itálii a návratu do Čech  
až po jeho zvolení za krále římského.  Podobu Karla 
IV. známe především z maleb na hradě Karlštejně.  
Měřil asi 173 cm, byl mírně nahrbený a hlavu držel  
k jedné straně.  To bylo způsobeno jeho četnými  
válečnými zraněními.  Měl výrazný nos, velké oči,  
vlasy dlouhé po ramena a krátké vousy.   
   Jeho plnohodnotný život byl zmařen zlomeninou 
krčku levé nohy, která ho ve věku 62 let upoutala  
na lůžko a zbavila možnosti jakéhokoliv pohybu.   
Zemřel na zápal plic 29. listopadu 1378.  Pohřební 
obřady byly velkolepé a trvaly 17 dní, než byly Karlovy 
ostatky uloženy do královské hrobky pod chrámem 
Svatého Víta na Pražském hradě.  V pohřební řeči 
nazval Vojtěch Raňkův z Ježova (doktor teologie  
a mistr svobodných umění, profesor a rektor pařížské 
Sorbonny, kanovník a scholastik pražské kapituly  
sv. Víta) Karla IV. titulem římských císařů „pater  
patriae - otec vlasti".  Tento původně řečnický obrat 
se však v průběhu dalších věků stal Karlovým stálým 
přívlastkem a zůstal mu dodnes. 
   Jednou za x let, v řádu několika set se objeví 
skutečný otec vlasti.  Těch, kteří spadají do této ka-
tegorie, bylo a je stále příliš málo.  V českých dějinách 
jsou dalšími velkými a osvícenými vůdčími osobnost-
mi Jiří z Poděbrad, Marie Terezie a Tomáš Garigue 
Masaryk.  Každý člověk, národ, stát – koneckonců 
celý svět touží po výjimečné osobnosti, která dokáže 
své vlastní zájmy ponechat stranou a soustředit se  
na všeobecné trvající blaho společnosti.  Jak často 
slýcháme, že nemáme dobrou hlavu státu.  Podíváme
-li se však za humna, dá se tento povzdech aplikovat  
i na historii a současnost těch největších zemí světa.  
Panovníků, prezidentů, vůdců a vládců, vrcholných 
představitelů, a vůbec různých veličin, je a bylo nesčí-
slně.  Jen málokteré oslavuje lidstvo i za 700 let. 

„Tím vším se starostlivost naší královské lásky v bdělé mysli obírala, strávila přemnoho bezesných 

nocí, aby pozdvihla stát jsoucí v naprostém úpadku, a toužícímu lidu, utlačenému útrapami minulého 

zármutku, hleděla zjednat bezpečnost a mír.“ 
 

„Nástupcům svým, kteří seděti budou po mně na mém trůně, kladu na srdce, aby poznali dvojí život 

tohoto světa a zvolili si lepší. Když pak kralovati budete po mně ozdobeni korunou královskou,  

vzpomeňte, že i já kraloval před vámi, a že jsem obrácen v prach a hlínu červů.“ 
 

„Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně tak ji zdobí, když se král  

stará víc o to, jak se mají lidé, než se má on sám, protože je spjat s lidmi, jako duše je spjata s tělem.“ 

http://www.czechevents.net/
https://www.youtube.com/watch?v=zNjp2qcegGg
https://www.youtube.com/watch?v=zNjp2qcegGg


Generální konzulát České republiky:  
JUDr Milan Kantor 
500 Collins Street, Melbourne 3000 
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Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti 
 
Vážení přátelé, 
  
 jsem velice rád, že Vás mohu poprvé pozdravit ve funkci zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti,  
do níž jsem byl jmenován v červnu minulého roku.  
Stává se již tradicí, že Vám každoročně píšeme o celé řadě projektů, které si zaslouží Vaši pozornost. Letošní rok 
je na krajanské akce mimořádně bohatý, některé z nich se konají pravidelně a jste na ně již zvyklí, některé mohou 
být nové či jinak zajímavé. Řadu z nich oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR přímo 
podporuje. Stále více projektů, zejména konferencí a letních táborů, se týká výuky českého jazyka v zahraničí,  
čemuž jsme velice rádi a považujeme ji za prioritu. Dovolte tedy, abych Vás s přehledem těchto akcí a novinek 
podrobněji seznámil: 
Konference 
V rámci Týdne češtiny ve světě 1. – 5. 8. 2016 pořádá Spolek Česká škola bez hranic (ČŠBH) ve spolupráci  
s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí svoji VIII. Mezinárodní konferenci Českých škol 
bez hranic a spolupracujících škol. Během konference se budou konat i odborné semináře a kurzy pro vyučující 
těchto škol. Bližší informace se brzy objeví na webové stránce www.csbh.cz  
Ve dnech 19. - 20. září 2016 se v Senátu PČR bude konat dvoudenní konference na téma „Diaspora jako partner 
mateřského státu“, kterou pořádají Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a ČŠBH ve spolupráci  
s MZV ČR a Akademií věd ČR. Konference by měla řešit potřeby různých skupin Čechů žijících v zahraničí, popis 
současného stavu kompetencí českých institucí a jejich spolupráce s ohledem na klasickou krajanskou komunitu, 
exil či novodobou emigraci po r. 1989. Cílem je soustředit názory na vytvoření meziresortního centra pro českou 
diasporu. Předpokládá se, že se konference zúčastní zástupci krajanských komunit, jednotlivých ministerstev,  
občanských a profesních sdružení, případně partnerských organizací ze zahraničí. Bližší informace a možnost  
přihlášení bude k dispozici na webových stránkách Senátu ČR v odkazu Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí 
www.senat.cz. 
Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá ve dnech 28. – 30. 9. 2016 konferenci s názvem 
„Krajané a otázka identity“, které se zúčastní zástupci české akademické obce i sami krajané. Konference se koná 
v nové budově Národního muzea a její součástí jsou i filmové projekce. Bližší informace budou postupně zveřejňo-
vány na www.zahranicnicesi.com. V případě zájmu potvrzujte účast na info@zahranicnicesi.com. 
Tábory pro děti krajanů 
ČŠBH opět pořádá dva turnusy úspěšného letního tábora s výukou českého jazyka ve Sluňákově,  
a to od 23. – 30. 7. a 30. 7. – 6. 8. 2016. Informace a přihlášky jsou k dispozici na webové stránce www.csbh.cz.  
Letní tábor s výukou českého jazyka pro děti od 12 do 18 let pořádá Občanské sdružení Sedm paprsků 
www.sevenrays.cz v termínu 24. 7. – 6. 8. 2016. Tábor se koná v penzionu Pohoda v Jizerských horách. Veškeré 
informace jsou k dispozici na adrese info@sevenrays.cz. Přihlášky se na tuto adresu zasílají do 31. 5. 2016. 
Krajanský festival 
Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského  
festivalu, který naváže na konferenci „Krajané a otázka identity“ Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních 
Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. 
V rámci letošního ročníku vystoupí i divadelní soubory a kronikáři představí historii a současnou činnost  
krajanských spolků. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. Od 10h v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak  
na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem 
se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. v 10 hodin a budou při něm oceněny nejlepší soubory. 
Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na www.krajanskyfestival.eu.  
Další zajímavosti nejen z oblasti výuky českého jazyka v zahraničí 
V roce 2016 si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Veškeré akce související s oslavami představuje oficiál-
ní webová stránka www.otecvlasti.eu.  Podrobnosti o nejvýznamnější česko-bavorské zemské výstavě Karel IV. 
(1316-2016), která se bude konat v Praze a Norimberku, jsou přístupné na www.KARLIV.eu.  
V říjnu 2016 se v rámci Týdne knihoven a ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví bude konat již třetí 
ročník literárního workshopu pro studenty základních a středních škol. Téma bude upřesněno, doporučujeme  
sledovat stránky www.csbh.cz.  
V souvislosti s nedávným 600. výročím upálení Mistra Jana Husa vytvořila Česká škola bez hranic nové výukové 
materiály – pracovní listy pro žáky základních a středních škol, včetně metodického průvodce pro učitele.  
1. Jan Hus a husitství v kontextu civilizace pozdního středověku (aneb český národ z pohledu domácího  
a západoevropského). 2. Jan Hus a husitství v audiovizuální tvorbě (aneb kritické myšlení a multimediální výchova). 
Materiály jsou volně ke stažení na www.csbh.cz.  

http://www.csbh.cz
http://www.senat.cz
mailto:info@zahranicnicesi.com
http://www.csbh.cz
http://www.sevenrays.cz
mailto:info@sevenrays.cz
http://www.krajanskyfestival.eu
http://www.otecvlasti.eu
http://www.KARLIV.eu
http://www.csbh.cz
http://www.csbh.cz
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Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy http://ucjtk.ff.cuni.cz s krajanský-
mi komunitami intenzivně spolupracuje. Kromě samotného výzkumu českého jazyka v zahraničí se aktivně podílí  
i na zajišťování výuky v Českých školách bez hranic, v Českých centrech či v dalších krajanských školách.   
Jako jediné vysokoškolské pracoviště v ČR poskytuje navazující magisterské studium češtiny jako cizího jazyka  
a specializovaný doktorský program zaměřený na vyučování češtiny jako druhého/cizího jazyka a na jazyk kraja-
nů v zahraničí. 
Elektronický časopis Krajiny češtiny vychází v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí  
a slouží jako komunikační platforma ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce mezi lektory českého jazyka  
a literatury na zahraničních univerzitách, učiteli u krajanských komunit či ostatními zájemci o problematiku výuky 
češtiny v zahraničí. Naleznete jej na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz.  
Vaší pozornosti rovněž připomínám další informační kanály, které mohou být pro Vás zajímavé. Mezi nimi vysílání 
Českého rozhlasu do zahraničí www.radio.cz či webovou stránku www.krajane.net, kde najdete celou řadu užiteč-
ných informací z dění v České republice a z krajanských komunit po celém světě. 
Na závěr bych Vás rád upozornil i na nový webový portál pro podporu exportu českých kulturních a kreativních 
průmyslů www.czechplatform.cz. Pokud jsou mezi Vámi zájemci o organizaci akcí s českou účastí, kterou byste 
rádi ve světě prezentovali, je možné prostřednictvím tohoto portálu oslovit zahraniční veřejnost. Pokud se zaregis-
trujete, můžete bezplatně využívat informačního servisu sítě Českých center. 
Jsem rád, že se před námi letos otevírá rok bohatý na události s krajanskou tematikou, při kterých se třeba  
osobně setkáme a budeme moci pohovořit o rozvoji aktivit ve prospěch českého jazyka či českých tradic v zemi, 
která je Vaším stálým či dočasným domovem. 
Spolu se svými kolegy jsme nadále připraveni vyslechnout Váš názor a pomoci Vám ve Vašem vlastním úsilí,  
bude-li to v našich silách. 
 
Se srdečným pozdravem, 
 

Jaroslav Kantůrek 

Zleva:  Miroslav Krupička – ředitel zahraničního vysílání Českého rozhlasu a organizátor konferencí  
Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, Barbara Semenov - vydavatelka krajanského 
listu Čechoaustralan, senátor Tomáš Grulich – předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící 
v zahraničí a zvláštní zmocněnec MZV pro krajanské záležitosti Jaroslav Kantůrek 

PODZIM/JARO 2016 

http://ucjtk.ff.cuni.cz
http://www.dzs.cz
http://www.radio.cz
http://www.krajane.net
http://www.czechplatform.cz
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PŮJČOVNA AUT PRAHA  
 
se nachází v samém centru Prahy s výbornou dostupností veškeré  
městské hromadné dopravy. Naše otevírací doba je také velice příznivá,  
každý den od 7 hodin do 21 hodin, včetně svátků a víkendů. 

Nabídka 
Náš vozový park se skládá z různých modelů vozů Škoda, které uspokojí 
veškeré vaše požadavky, jedná se o vozy Škoda Yeti, Škoda Octavia II kombi 
TDI 1,9 nebo 2,0, Škoda Rapid, Škoda Citigo, Škoda Fabia II, Škoda Fabia II 
kombi. 

Výhody autopůjčovny 
Náš ceník je jednoduchý, k cenám se již nic nepřipočítává, zahrnují DPH,  
což v cenících ostatních autopůjčoven není zvykem. Pokud máte nějaké  
speciální přání, např. přistavení vozu, převzetí vozu mimo pracovní dobu,  
flexibilní prodloužení doby pronájmu nebo úplně jiné přání, rádi vám vyjdeme 
vstříc, naším cílem je spokojený zákazník a uděláme pro to vše, co je v našich 
silách. 
 

www.automoc.eu 
 

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

 
Představuje se nová generální konzulka v Sydney  
HANA FLANDEROVÁ 
 
Vážení přátelé, 
 

dovolte mi vás při příležitosti mého příjezdu do Sydney v pozici nové generální 
konzulky pozdravit a popřát vám vše dobré. S novým rokem se na generálním 
konzulátu kromě pozice vedoucího úřadu vyměnilo několik dalších pracovníků  
a celý náš tým tak doznal změn. Doufejme, že tyto změny povedou k dalšímu 
zkvalitnění služeb poskytovaných naším úřadem a doufejme, že se tak stane  
plynule, bez narušení chodu úřadu.   
Od 1. ledna 2016 bylo zastoupení České republiky v Sydney povýšeno znovu na generální konzulát, což zcela jistě 
přispěje k opětovnému zviditelnění jména České republiky v Austrálii 
Doufejme, že v průběhu letošního roku budou dokončeny některé změny v právních normách a metodických postu-
pech, které usnadní život vám, občanům České republiky v Austrálii a na Novém Zélandu. Tím mám na mysli 
zejména změny v systému vydávání/předávání cestovních dokladů, o kterých vás budeme průběžně informovat  
jak na webové stránce úřadu, tak prostřednictvím zpráv krajanským sdružením a českým školám, jejichž počet  
se neuvěřitelně rozrůstá. 
Těším se, že v příštích týdnech a měsících budu mít příležitost se s mnohými z vás potkat či se znovu setkat  
a navázat na přátelství, která vznikla v rámci mého předchozího působení v Austrálii v letech 2006-2008  
a přetrvávají doposud. 
Budu velmi ráda, když se budete na generální konzulát obracet s důvěrou a vědomím toho, že pracovníci naší mise 
jsou zkušenými odborníky v oblastech, ve kterých potřebujete pomoci, a dovedou na vaše dotazy najít odpověď  
a poskytnout pomoc. 
Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Uvítám proto, pokud se budete s vašimi náměty na zlepšení kvality 
služeb nebo se svými poznatky z praxe v komunikaci s naším úřadem obracet přímo na konzulát nebo na mě. 
 

Srdečně, 
 

Hanka Flanderová 

HLEDÁ SE 
 
Občasný dopisovatel Čechoaustralana 
Luděk Ťopka hledá ztracený kontakt  
na svého přítele, čechoaustralského  
spisovatele Stanislava Moce.   
 
Jaroslav Rybička hledá Jiřího Weisse, 
který se narodil v Čechách přibližně 
1931/35. Bydlel v Kameničkách u Hlin-
ska. Během života se dostal do Austrá-
lie, vystudoval a stal se právníkem,  
postupem doby majitelem právnické 
kanceláře. Zaměstnával v ní 5 - 6 práv-
níků. V druhé půli 70. let přijel v rámci 
svého pracovního případu až na Sloven-
sko, a když byl tak blízko místa, odkud 
pochází, podíval se po dlouhých letech 
do Čech - do známých Slavíčkových 
Kameniček… 
  
V případě, že víte o hledaných  
krajanech, informujte je nebo podejte  
prosím zprávu na adresu redakce –  
redakce@cechoaustralan.com  
 

http://www.automoc.eu
mailto:redakce@cechoaustralan.com
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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 

Glosování Milana Dubského 
 
O PROTIPÓLECH A ZMĚNÁCH 
 
Každá věc, každý subjekt, každý děj, reálný předmět i myšlenka 
mají své protipóly a podléhají změnám podle úhlů pohledu  
na ně, úrovní vzdělání a chápání světa. 
V matematice a nejen v ní jsou to plus-minus, ve spektru barev 
černá-bílá, při oběhu Země kolem Slunce noc-den, v životě  
radost-smutek, bohatství–nouze, oheň-voda, láska-nenávist, 
život-smrt. Dalo by se pokračovat dalšími příklady. 
Zastavuji se nyní u proměn plotů, zábran a překážek, jak se 
také měnily a mění v průběhu času i svým posláním. V roce 
1989 při početném exilu občanů tehdejší NDR /Německá  
demokratická republika/, přes Československou socialistickou 
republiku do Maďarska se dosud nepropustná hranice Maďar-
ska s Rakouskem proměnila v propustnou. Z Rakouska do Ně-
mecké spolkové republiky již nebyl pro tyto emigranty žádný  
problém přejít. Tehdy Maďarsko uvolnilo hraniční překážky  
do Rakouska a východní Němci se dostali do Německé spolko-
vé republiky bez nebezpečí, že po nich budou střílet jejich 
soukmenovci, jak se to dělo při útěcích přes berlínskou zeď. 
Sled dějinných změn. Na začátku volný průchod. Pak překážky. 
Zprvu ostnatý drát a ozbrojené hlídky, pak zeď po celé hranici 
mezi východním a západním Berlínem a ostré střelby. Po zbou-
rání zdi opět volný průchod a sjednocení Německa. Ale náš 
společný svět je plný změn. Již se opět staví překážky, zdi,  
formují se policejní a vojenské patroly, aby přechod z jednoho 
státu do sousedního byl některým lidem znemožněn. Příkladů 
je dost. Betonová zeď mezi Izraelem a palestinským územím, 
kde přes hranici přecházeli kromě legálních obyvatel také  
nepřátelé Izraele. Maďarsko – čtyři metry vysoké ploty proti  
nelegálnímu průsaku imigrantů a uprchlíků z afrických, asij-
ských zemí a z oblastí Blízkého východu přes srbskou hranici. 
V Evropské unii opět hlídán schengenský prostor policejně  
i vojensky. 
Masu utečenců, emigrantů a uprchlíků tvoří statisíce mužů, žen 
i dětí. Brzy dosáhne milionu a na něm se nezastaví. Je to jako  
v historii již jednou -„stěhování národů“. Zde však nejde pouze 
o národy, protože těch národností je tam povícero. Jde o složitý 
globální problém. Příčin je celá řada. Například přelidněnost  
v některých zemích a státech světa. Tou hlavní je nerovnoměr-
né rozdělení bohatství a přírodních zdrojů ve světě. Chybná 
politika světových velmocí. Problém je nutno řešit v zemích, 
odkud tito lidé odcházejí a prchají. Tam musí být nalezeno  
řešení. Zatím se problémy jenom vyváží za hranice zemí, kde 
vznikají. Tito lidé do Evropy a vůbec do jiného civilizačního pro-
středí nepatří. To není islamofobie. Jejich kultura a kultury ev-
ropské i z dalších civilizačních okruhů, náboženství, ideologie, 
státní struktury se vyvíjely stovky let zcela odlišně. Každá v ji-
ných specificky rozdílných podmínkách. Proto nelze jejich zříze-
ní, politickou, právní a celkovou strukturu, životní a společenský 
proces někam jinam přesadit. To je kladení min na místa, kde  
je dosud klid. Doufat v jiná řešení je hluboký omyl a zadělávání 
na řadu zlomových globálních problémů v budoucnu. 
Řeči o solidaritě, charitativní pomoci, tábory pro utíkající zoufal-
ce snažící se dostat do Evropy jsou málo platné. Stojí to hodně 
peněz. A z těch peněz, které mají pomoci potřebným lidem, 
dojde jenom malá část. Větší část spolknou zlodějny všeho  

druhu oděny do dobročinných akcí všech možných 
zprostředkovatelů, finance skončí u různých mafií, 
zločinných a lichvářských přepravců přes moře  
a zkorumpovaného státního aparátu zemí, jichž se 
to týká. Je to opět spletenec více problémů, které 
potřebují komplexní a zásadní řešení. 
Debaty a diskuse rozdělují veřejnost a občany  
ve všech státech na ty „dobré“, kteří chtějí pomoci  
a přijmout běžence na úkor samotných daňových 
poplatníků, a na ty „zlé“ bez soucitu, kteří říkají ne. 
Politikové jsou nerozhodní, protože hledí na pro-
blém očima voleb, aby neztratili hlasy voličů. Větši-
na z nich chce přežít a figurovat ještě v dalším  
volebním období. Řídí se rčením Po nás potopa. 
Rada bezpečnosti OSN, Valné shromáždění,  
Evropská Unie, všechny světové pakty a meziná- 
rodní organizace, tahouni světového hospodářství  
a pokroku nechť dokážou opodstatněnost své exis-
tence. Ne řečmi na zasedáních, ne prohlášeními  
a rezolucemi, ale realistickými, ale hlavně okamžitý-
mi opatřeními, jež povedou v zemích, odkud lidé 
prchají toto „stěhování národů“ zastavit. Jinak by 
měli uvažovat o svých demisích. 
 

PÓZY A ZRCADLA SOUČASNOSTI 
 
Vycházejí ve světovém tisku a jsou k slyšení v roz-
hlasech a televizích názory a stanoviska, která  
vyjadřují souhlas, sympatie a podporu utečenecké-
mu zemětřesení milionů obyvatel Afriky, Středního  
a Blízkého východu, ale i z dalších zemí do někte-
rých států Evropy. 
Jistěže každý má právo na svůj názor, ale to ještě 
neznamená, že to je jediný názor, který je správný. 
Opačná skupina míní, že to je stanovisko nedomyš-
lené, falešné a nekonstruktivní. Hlavně proto, že 
těch, kteří prchají před pronásledováním, násilím, 
před krutostmi války, ničením hodnot a zabíjením,  
je pouze přibližně desetina počtu běženců. Ta pře-
vážná většina se dala do pohybu ze zcela jiných 
důvodů. A to je ona dělicí čára, která rozděluje stá-
ty, vlády, národy a společnost. To, co se rozpoutalo 
na více jak třech kontinentech, poškozuje Evropu  
a nejen ji, ale i všechny do této apokalypsy zataže-
né státy a subjekty. A to je jenom začátek. Ti, kteří 
mají jiný názor, jsou nálepkováni jako lidé bez citu  
a porozumění. „Elitáři“ útočí na jejich emoce barvo-
tiskovými obrázky a příběhy, které nepostihují celou 
pravdu a skutečnost. Jsou to jakési rozbušky a miny 
kladené na neklidném terénu evropského kontinen-
tu. 
Odpůrci německého a eurounijního řešení a konání, 
s příkazy například pevných kvót členským státům 
Unie, nejsou lidé bez citu a soucítění s utrpením, 
bolestí a tíživé situace části běženců. Svými činy, 
penězi i materiálně pomáhají těmto trpícím. Té sku-
pině, která prchá před násilím, ohrožením na živo-
tech a v mnoha případech před smrtí. Velká většina 
však neprchá. Vydala se na cestu za lepším.  
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Muzeum českého a slovenského exilu 20.stol., Štefánikova 22,  
Brno 602 00, Email: muzeumexil@muzeumexil.cz 

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 

Má vytipované státy, kam míří. U nás v Česku, Maďarsku, Pol-
sku, Srbsku zůstat nechtějí. Mnozí z této kategorie nepřijímají 
pomoc od těch, kteří v nich vidí uprchlíky, nechávají potraviny 
a vodu na místě. Staly se případy, kdy házeli pet lahve s vodou 
zpátky na dárce. Tito „světoběžníci“ nemusí utíkat ze svých 
zemí. Jejich velká část nepatří k chudým lidem. Jsou to mladí-
ci, dobře živení a urostlí, dobře oblečeni, vybaveni potřebnými 
předměty, stany, chytrými telefony a kamerami. Místo, aby do-
ma usilovali o nápravu poměrů v jejich zemi, pomáhali k jejímu 
rozvoji, jdou za lepším. Chtějí se také stát konzumenty blaho-
bytu vyspělých bohatých států jako je Německo, Rakousko, 
Švédsko, Anglie, Norsko a v hledáčku mají i USA. Ostatní  
země pro ně nejsou přitažlivě. 
Tento normálně neodůvodnitelný pohyb milionových mas,  
na špici s lidskými, hlavně dětskými štíty, není samovolný ani 
náhodný. Je následkem předchozích kroků a aktivit velmocen-
ských akcí a dlouhodobě připravovaný, financovaný a podporo-
vaný i vojensky mezinárodními, antihumanistickými seskupení-
mi mafiánského typu. Jejich úsilí směřuje k rozšíření sfér vlivu, 
získávání surovin včetně území. Je to obtížně zkoumatelný 
řetězec plíživě svazující svobodu států a národů na celé země-
kouli. Na této akci se podílejí mimo jiné „pohřební přepravci“, 
kteří doslova olupují tyto „poutníky“ o peníze, majetky a velkou 
část z nich i o životy. To je spektákl některých vlád, části  
byrokratické Evropské unie a lidí, kteří se považují za „elity“ 
současnosti. Nic nedají na postoje a mínění obyčejných lidí  
v dotčených státech, že řešení je možné pouze tam, kde pro-
blém vzniká a ne záplatováním následků. Ty poškodí miliony 
obyvatel Evropy včetně těch, kteří si myslí, že přestěhovat  
velkou Afriku do malé Evropy je možné, rozumné a správné. 
 
 

 
Jak nemít strach 
 

Josef Tomáš 

 

Jak nemít strach  

ve svých vlastních domech 

v přepychu vybavených vším pohodlím, 

když vyděsí nás každý záblesk, výbuch, stín, 

že něco strašného se už už stane. 

 

Jak nemít strach  

ve svých vlastních městech 

s pýchou vybudovaných až do mraků, 

když máme v sobě neodbytnou předtuchu, 

že něco strašného se brzy stane. 

 

Jak nemít strach  

na této malé Zemi, 

na níž jsme zaminovali každý kout, 

když cítíme tou naléhavou předtuchou, 

že možná zítra už se něco stane. 

 

Jak nemít strach, 

když něco strašného se stane 

domům i městům, zvěři i rostlinám, 

a právem tedy se to stane také nám, 

a právem tedy se to lidem stane! 

 

(Jen trocha sdílení, 2002) 

 

VĚDĚLI JSTE 
 
Rok 1968 byl významným rokem pro velké množ-
ství Čechoaustralanů, kteří našli svůj nový domov 
v Austrálii – od toho roku k dnešnímu okamžiku 
vzrostla australská populace o celou polovinu  
– z pouhých dvanácti miliónů na čtyřiadvacet.   
Jen za 2 roky, 9 měsíců a 2 dny přibyl další milión 
nových občanů.  Dnes nás je v této krásné zemi 
už 24 milionů Australanů! 
Bude-li nárůst australské populace pokračovat 
stávajícím tempem, dosáhne Austrálie v polovině 
tohoto století 40 milionů obyvatel.  Očekává se,  
že nejlidnatějším městem Austrálie se stane stále 
se měnící a rozrůstající kosmopolitní Melbourne. 

 
 

mailto:muzeumexil@muzeumexil.cz
mailto:info@checkusouttravel.com.au
http://www.checkusouttravel.com.au
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LEDEN – DEN DVACÁTÝ SEDMÝ 
 
Zdeněk Rich 
 
Mám před sebou kalendář, na obrázku je malebná chaloupka 
v zasněžené krajině, a když se podívám na dvacátý sedmý 
den měsíce ledna, zjišťuji, že je tento den označen jako  
“Den památky obětí holocaustu”. Toto datum nebylo vybráno 
náhodně, je to výročí dne, kdy byla dne 27. ledna 1945 osvo-
bozena sovětskými jednotkami největší továrna na smrt,  
vyhlazovací tábor Osvětim - Březinka (Auschwitz-Birkenau). 
Strašlivá statistika sděluje, že během nacistického šílenství 
padlo jako oběť holocaustu kromě šesti milionů Židů také  
jeden milion Rómů, 250 tisíc lidí mentálně nebo tělesně posti-
žených, devět tisíc homosexuálů. I když byly po roce 1941  
na území Polska založeny další vyhlazovací tábory, jakými 
byly tábor Chelmo, Belzec, Solibor, Treblinka a Majdanek, 
značná část těchto obětí ukončila svůj život právě v plynových 
komorách Osvětimi. 
   Jak neuvěřitelné a nepředstavitelné je toto číslo obětí nacis-
tického šílenství. Pokusím se však zachytit jednu, jedinou  
maličkou částečku, vzpomínku na mého dědečka Heřmana.  
A není to jen ten sedmadvacátý leden, ale v posledních letech 
na něj mnohem častěji a častěji vzpomínám. Nemohu říci,  
že bych si toho laskavého, starého pána příliš pamatoval,  
bylo mi snad pět či šest let, když jsem ho viděl naposledy.  
Jen si vzpomínám, že měl pod jedním a nevím pod kterým 
okem maličkou bradavičku a že měl na stěně viset sbírku dý-
mek s rozdílnou délkou troubelí, nepamatuji si však, že bych 
ho kdy viděl z některé z nich kouřit.  Myslím na něj však stále 
častěji a častěji. 
   Když večer v posteli odložím knížku a zhasnu světlo, dosta-
ví se náhle myšlenka, s jakými pocity můj dědeček asi usínal, 
pokud mohl vůbec usnout, v předvečer tragického dne 22. 10. 
1942. Byl to poslední večer a po něm následující noc, které 
trávil dědeček pod střechou svého skromného domku v No-
vém Bydžově, kde žili s babičkou někdy od přelomu století,  
a kam se přistěhovali z Bělé u Ledče nad Sázavou, kde ba-
bička přivedla na svět část ze svých deseti dětí. Nevím, zda 
se mu v mysli promítaly vzpomínky na ta více jak čtyři deseti-
letí prožitá pod touto střechou, zda vzpomínal na doby šťast-
né a možná i někdy svízelné. Nevím, zda v té době již věděl, 
že jeho syna Emila zavraždili v Brně v Kounicových kolejích, 
kde také zahynul jeho vnuk Jiří, který neuposlechnuv zákazu 
přibližovat se k oknu, se stal terčem pro bdělého strážce. 
Tento “chrabrý” hrdina však nebyl dobrým střelcem, Jiřího 
pouze smrtelně zranil a ten potom po mnoho hodin, jak jsme 
se později dozvěděli od někoho, kdo to peklo přežil, v krvi 
bolestně umíral. Mohu pouze doufat, že o těchto prvních obě-
tech dědeček nevěděl, stejně jako neměl nejmenší tušení, 
jaký bezprostřední osud jeho a jeho manželku očekává. Snad 
věřil, že se opravdu jedná pouze o jakýsi přesun do Polska, 
kam transporty směřovaly. Snad si i dělal naději, že se  
tam může setkat s některou z jeho tří dcer, které tam také  
s rodinami již odešly s předcházejícími transporty. Čtvrtá  
dcera, Marta, která po přežití španělské chřipky ohluchla  
a nikdy se nevdala, žila s nimi v Bydžově a odešla  
s transportem pouhých několik týdnů před jejich termínem. 

Malá zavazadla patrně již byla připravena, kolik  
toho mohl starý pán a jeho žena, oběma scházely 
do osmdesátky pouhé dva roky, s sebou nést?  
Musel to být strašlivý večer a představuji si, že se 
dědeček modlil, aby nadcházející noc nikdy nekon-
čila.  Dostavilo se však kruté ráno a já mám před 
očima chmurnou představu, jak dědeček naposledy 
zamyká jemu tak známá vrátka a odcházejí s babič-
kou tam, kde se za nimi za pár dnů zavřou vzducho-
těsná vrata plynové komory. 

REVOLUCE VE VATIKÁNU 
 
Peter Žaloudek 
  
Papež František inicioval ve svém krátkém pontifiká-
tu celou řadu reforem, které mění od základu církev. 
Radikální terapie zahrnuje jak konec středověkého, 
feudálního modelu církve, tak i moderní pohled  
na rodinu, manželství a sex až po decentralizaci 
církevních struktur moci. Tempo a obsah reforem  
je však, žel, pro mnohé biskupy a kněze doposud 
příliš rychlé a neakceptovatelné…  
  
Staré přísloví říká, že děti potřebují dobré příklady, 
aby se z nich jednou stali dobří lidé, či dokonce hrdi-
nové. A jak je to s námi dospělými? Nepotřebujeme 
občas i my probuzení z letargie, procitnutí k odvaze, 
ke krokům a činům, které z nás udělají lidi lepší, než 
jakými jsme byli doposud? Na Nový rok si podle 
zvyku dáváme nová předsevzetí, anebo alespoň 
oprašujeme ta, která jsme si dali již před léty,  
ale která čas a starosti všedního dne kamsi daleko 
zavály. 
V březnu uplynou tři roky od volby papeže Františ-
ka. Nikdy jsem se netajil tím, jak sympatický, inspi-
rující a povzbudivý pro mne tento člověk je. Nyní,  
na prahu roku 2016, bych rád připomněl sobě  
i všem lidem dobré vůle, proč by měl být František 
vzorem nejenom pro křesťany, ale vlastně pro 
všechny. 

AUSTRALSKÝ PODZIM/ČESKÉ JARO 2016 
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Papež, který se po svém zvolení představil jako člověk 
přicházející “z druhého konce světa”, se přiblížil Evropa-
nům, ale i celému světu hned na začátku svými činy:  
návštěvou uprchlíků v Lampeduse, upřednostněním své 
cesty do chudé Albánie před vystoupením v Evropském 
parlamentu ve Štrasburku, či slavením Velikonoc s vězni 
jedné římské věznice. Celý jeho dosavadní pontifikát lze 
charakterizovat jako plný symbolů, znaků a inspirací.  
Naposledy to bylo jeho svolání mimořádného Roku milo-
srdenství. Učinil tak v době plné válečných konfliktů  
v celé řadě zemi střední a severní Afriky, v Nigérii, Sýrii, 
Iráku, Afganistanu, či na východní Ukrajině, kde Rusy 
podporovaní separatisté ze svého území Ukrajince vytla-
čují, v době teroristických útoků a exodu statisíců běžen-
ců. Novináři, média i běžní lidé stále jen hledají Schlag-
zeilen, senzacechtivé tituly zpráv. Ale jaké ještě Schlag-
zeilen má tento papež dodávat? Nebylo jich snad již 
dost? 
Oproti takovým senzacím potřebuje realizace reforem  
v církvi svůj čas a tempo. I na tomto poli papež učinil roz-
hodný a nezvratitelný krok dopředu: svým vystěhováním 
z papežského paláce, prostými ranními kázáními v malé 
kapli vatikánského domu pro hosty, učitelskými doku-
menty Evangelii Gaudium a hlavně Laudato si, svým 
frontálním útokem na nehumánní ekonomický systém, 
neúnavnou snahou o reformu vatikánské kurie, odpoutá-
vání církve od slepé zahleděnosti do sebe samé a jejího 
odvážného vykročení na cestu k člověku. Po staletí plat-
ná zásada Roma locuta, causa finita (Řím promluvil, dis-
kuse je uzavřena) byla Františkovou zásluhou nahrazena 
jinou – Roma locuta, causa aperta (Řím promluvil, disku-
se se otevřela). 
Nejlépe to snad dokazuje nedávno ukončená synoda  
o rodině. Zarytý katolík, který by v závěrečném dokumen-
tu za každou cenu hledal jen pasáže o tom, že církev 
nepovoluje používání antikoncepce či kondomů, nebo že 
rozvedení a znovusezdaní nemohou přistupovat ke sva-
tému přijímání, je tam bude hledat velice těžce. Skutečná 
revoluce je dobře zamaskovaná nejenom v celém textu, 
ale také v jeho závěrečné části, v níž je tento synodální 
dokument představen jako “návrh pro papeže”, který jej 
bere velice vážně a mluví o zcela novém pastoračním 
konceptu: pryč od předpisů a nařizování k hledání nové 
formy citlivé pastorace, k plnému doprovázení člověka. 
Tím jasně mluví o tom, že již skončil čas nařizování  
a zakazování, a že nadešel čas svobodné volby a po-
skytnutí prostoru pro všechny, nejen pro moralisty a teo-
logy, biskupy a papeže, ale i pro člověka samotného, 
který je v mnohém sám sobě tím nejlepším lékařem – 
diagnostikem i terapeutem – a nepotřebuje neustálé  
nařizování shora. 
Největší reforma, kterou František inicioval, však teprve 
začne. A začne i navzdory tomu, že až doposud je s ní 
prakticky sám, protože téměř nikdo z biskupů a kardinálů 
nemá odvahu jej podporovat, a naopak většina z nich jen 
zbaběle vyčkává a nechává jej na bojišti osamoceného. 
Bude to reforma “uzdravující decentralizace” církevní 
moci.  

Padesát let po římsko-centralizačním II. vatikánském 
koncilu tak má “aggiornamento” najít svou odezvu  
v dnešním globálním světě a pluralistické církvi. Je to 
doposud nejožehavější téma, které si papež zvolil, tak-
že i nejprogresivnější a reformně orientovaní biskupové 
mají z možných konsekvencí strach již nyní. V principu 
jde totiž o to, nakolik a jakým způsobem bude centrálně 
rozhodovat Řím, a nakolik a jakým způsobem jednotli-
vé biskupské konference zemí světa, a to i v otázkách 
učitelského úřadu. S tím souvisí mnoho jiných aspektů. 
Především ten, jak v budoucnu označovat v církvi 
všechno to skryté pod jednou pokličkou, čemu dnes 
říkáme “katolické, všeobecné”. Bude pak ještě papež 
nadále symbolem jednoty, jediným vůdcem jedné celo-
světové církve, zárukou jednoty, anebo se celý dosa-
vadní mocenský systém rozpadne? Co vlastně žene 
tohoto papeže jít cestou, kterou jde? Kdo alespoň  
trochu zná jeho životopis, ví, že František, ten čistý, 
pravdivý, upřímný a věrohodný člověk bez lži a přetvář-
ky, chce nasměrovat církev tam, kde jsou lidé se všemi 
svými problémy, do kterých se narodili či byli vmanipu-
lováni. František chce zlikvidovat všechny překážky, 
které brání v cestě odbourávání skandálů, skrze něž 
církev stojí sama proti sobě. Zcela zjevně mu jde  
o to, aby se poselství milosrdenství, spásy a vzkříšení  
dostalo ke všem lidem. Jinými slovy: i když to tak  
nevypadá, svět, ve kterém žijeme, přece jen ještě  
není ztracený. Stojí za to bojovat o lepší svět, být  
optimistou, někdy možná až idealistou. Člověk, které-
mu se nevede dobře, trpí a je otrokem nemocí fyzic-
kých, duchovních, diskriminačních, hračkou v rukou 
mocných, majetných, vykořisťujících, bezcharakterních 
lidí, ta svrchovaná bytost ať je naším středobodem, 
cílem, sumarizací všech našich snah. 
V tomto je pro mne papež František velikým vzorem. 
Mám ho rád. Přál bych si, abych na prahu nového roku 
2016 nebyl sám, kdo ho má rád, kdo se jím nechává 
inspirovat, aby tento zářící a krásný člověk s posel-
stvím, které žije a hlásá, pronikl k srdcím všech lidí,  
a to i biskupů a kněží v Čechách, na Slovensku i jinde, 
neboť, žel, právě z řad kléru má František podpory 
nejméně. 
 
Dovětek:  Koncem roku 2015 oznámilo vedení svě-
toznámé Nadace z Aachenu, že cenu Karla Velikého 
za rok 2016 “Za jednotu Evropy” obdrží papež Franti-
šek. V odůvodnění se píše: “V uplynulých letech zažila 
Evropská unie krize a rány. V této době, ve které mno-
ho občanek a občanů v Evropě hledá orientaci, vysílá 
jeho Svatost poselství naděje a odvahy. Papež je hla-
sem svědomí, které upozorňuje na to, že uprostřed 
všeho je na prvním místě člověk.” 
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S RIKŠOU PRO DĚTSKÉ ÚSMĚVY 
 
Vlastík Škvařil 
 

 
 
Jak došlo k tomu, že jsem v roce 2001 poprvé zaběhl 350 km 
z Hobartu do Burnie (kde žijeme již 46 roků) za 52 hodin bez 
spaní, je dlouhá historie. To bylo tenkrát něco mimořádného  
a vyneslo to pro charitu Make A Wish, která plní přání pro děti 
trpící těžkou nemocí, něco přes 10 000 dolarů. Když jsem se  
s tím svěřil pár známým v Česku, tak jsem se dozvěděl, že 
někteří říkali: ”Ten si pěkně namastil kapsu!” Ani se nesnažím 
takovým lidem vysvětlovat, že každý cent šel přímo na konto 
charity a Jožka a já jsme si platili všechny výlohy z vlastní 
kapsy.  
Když se mě lidé ptají, proč to dělám, jestli mám nějaké dítě  
v rodině, které trpí vážnou nemocí, tak jim mohu s radostí 
oznámit, že máme to štěstí, že všech 6 vnuků a 8 pravnoučat 
je zdravých, a právě proto, že máme takové štěstí, chceme 
pomoci těm, kterým to naše štěstí chybí. 
Za 15 let jsme toho s Jožkou naběhali dost po celé Austrálii, 
nasbírali přes 100 000 dolarů, ale když tolik lidí začalo běhat 
nebo chodit dlouhé cesty pro různé charity (v Austrálii je regis-
trováno kolem 10 000 charit!), rozhodli jsme se pro něco jiné-
ho, abychom se rozlišili od rostoucího davu běžců a chodců. 
Napřed několik akcí na koloběžce, včetně 3 200 km z Darwinu 
do Adelaide a nakonec jsem se rozhodl pro to nejnamáhavěj-
ší, sólo pochod s rikšou bez jakékoliv podpory. První byl kolem 
Tasmánie - 1 350 km za 35 dnů.  
V lednu 2016 to bylo jenom 350 km za devět dnů, zase  
z Hobartu do Burnie. Rikšu mi do Hobartu odvezla nákladní 
firma De Bruyn, nechtěli za to nic. Já jsem tam jel autobusem, 
jízdenku jsem si sám zaplatil. Harry Nermuť (syn Jindřicha 
Nermutě, který byl v roce 1948 nejmladším členem vlády  
za lidovou stranu a po “vítězství lidu” si musel zachránit život 
útěkem za hranice), na mne čekal u zastávky autobusu  

s přívěsným vozíkem, na který jsme naložili rikšu, 
a zavezl mě k nim na přespání. Harry a Maree se 
o mne vzorně postarali a ráno mě Harry i s rikšou 
zavezl na místo startu u místního úřadu v Glenor-
chy. 
Mezi jinými přišel ke startu i senátor Eric Abetz,  
v doprovodu dvou TV stanic, Southern Cross  
a ABC. Bez publicity by lidé nevěděli, o co jde,  
a moc příspěvků by nebylo. Díky televizní stanici 
WIN jsem se pak objevil na všech večerních zprá-
vách. Když jsem probíhal kolem stánku s třešně-
mi, byla právě sezona. Dali mi jich vedle peněž-
ních příspěvků kilo, hned jsem se do nich pustil. 
Začínalo být velké horko, nová dálnice po desítky 
kilometrů vede otevřenou krajinou, a tak jsem šla-
pal několik hodin bez možnosti se na chvilku  
zastavit a odpočinout ve stínu. Žízeň narůstala  
a já se obával moc napít na ty třešně. Vzpomněl 
jsem si na historku z Rychlých šípů, kde tuším 
Červenáček musel do nemocnice s bolestmi bři-
cha poté, co se najedl třešní a zapil vodou. Žízeň 
ale rostla, a tak jsem nakonec začal pít naplno.  
To bylo už ale pozdě, byl jsem dehydrovaný  
a všechna voda, co jsem měl, byla už teplá přes 
30 stupňů, zrovna tak jako vzduch. Žízeň jsem 
zahasit nedokázal, ale pil jsem dál. Uprostřed  
odpoledne zastavilo přede mnou auto a vystoupil 
z něj tasmánský ministr zdravotnictví Michael Fer-
guson, s kterým se dobře znám z mnoha minulých 
akcí, ve kterých mě podporoval. Na chvilku jsem 
se zastavil, a když jsem si dal další dva doušky 
teplé vody, tak se můj žaloudek vzbouřil a zbavil 
se svého obsahu.  
Do první malé benzinky jsem vběhl s touhou  
po něčem studeném, “jazyk na vestě”, hledám 
lednici. Kde je? No není, oni pití neprodávají!  
Zklamaný jsem musel pochodovat další půl hodi-
ny, než jsem konečně dostal studenou Coca Colu. 
To mě opravdu postavilo na nohy a měl jsem  
dostatek energie a vůle vyšlapat obrovský,  
několik kilometrový kopec, a dorazil do Kemptonu.  
Po deseti hodinách nepřetržité chůze jsem koneč-
ně měl za sebou prvních 50 kilometrů. Postavil 
jsem stan a vyrazil k hospodě. Určitě jsem si  
zasloužil lahodné studené pivo, na to jsem měl 
opravdovou chuť. Dopadlo to tak, že hospoda byla 
už zavřená a bylo po naději. 
Druhý den mě čeká jenom 35 km, ale zato několik 
velkých kopců, největší je Spring Hill, který je  
s 488 metry nejvyšším bodem na dálnici. Během 
největšího horka kolem druhé odpoledne, zrovna 
tak jako včera, jsem začal podléhat únavě a říkal 
jsem si, co že to tady vlastně dělám? A málem 
jsem se zapřísahal, že takovou blbost už nikdy 
dělat nebudu. Ale to není poprvé, já vím, jak na to 
se z takové krize vyhrabat, a když se po čtvrté 
začalo trochu ochlazovat, už jsem měl jenom pozi-
tivní myšlenky. Také jsem si vzpomněl na šaška 
Enšpígla sloužícího německému králi, který byl 
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mimo jiné známý tím, že když jel s károu do kopce, tak se rado-
val, a když jel s kopce, tak naříkal. Bylo to pro lidi nepochopitel-
né, ale on to vysvětlil tím, že když jde do kopce, tak se raduje, 
protože se těší na to, jak pojede zase s kopce. Naopak, když jel 
s kopce, tak naříkal, protože věděl, že bude zase, až sjede, tla-
čit do kopce. Takže jsem měl kopce docela rád. Občas někdo 
zastavil a dal příspěvek do kasičky a dodal pár povzbudivých 
slov a to mě také drželo na nohách. Po osmi hodinách na cestě 
jsem dorazil do Oatlands, pěkného historického městečka.  
Tentokrát jsem to neodkládal a zastavil hned u první hospody 
na studené pivo. To se musí zažít něco podobného, co zažívám 
já, aby člověk věděl, jak takové pivo opravdu chutná. Slečny  
v hospodě ode mne nevzaly žádné peníze, možná proto, že 
věděly, co vlastně dělám anebo se slitovaly nad tím, jak jsem 
vypadal napolo uvařený a vyčerpaný. 
Třetí den zase 37 kilometrů, po jednom velkém kopci už větši-
nou jenom rovina. Zase velké horko, ale pár lidí zastavilo a kro-
mě příspěvku nabídli i trochu chladnější vodu. Po necelých  
osmi hodinách na cestě jsem dorazil do Ross. Tentokrát jsem 
postavil svůj stan v kempinku, kde jsem si po třech dnech dal 
konečně sprchu a mohl dobít svůj mobil. Čtvrtý den 35 km  
do Epping Forest. Silnice už nejsou tak opuštěné a po 14 kilo-
metrech jsem se zastavil v Campbell Town a dopřál si studené 
kávové mléko. Teď se již takové radostné momenty objevují 
častěji. Počasí bylo trochu chladnější, a když odpoledne začalo 
být znova horko, byl jsem už jen několik stovek metrů od Road-
house, kde jsem si našel docela pěkné místo pro stan. Bylo tam 
dokonce trochu zelené trávy a mnohem měkčí zem než na pře-
dešlých místech, která byla tvrdá jako beton. Jsou zde momen-
tálně velká sucha. Koupil jsem si v restauraci pro změnu pár 
hranolků, chvilku poseděl a příspěvky se do kasičky jen sypaly. 
Několik řidičů náklaďáků ke mně přišlo s tím, že mě viděli každý 
den na silnici, nemohli zastavit a byli rádi, že mohli konečně 
přispět. 
Pátý den mě čeká 44 kilometrů. Tentokrát jsem byl na cestě už 
v půl sedmé ráno, protože silnice je tam úzká a chtěl jsem se 
vyhnout tomu největšímu provozu. Šestý den byl dost namáha-
vý a nejdelší, přes 50 kilometrů. Během dne zase vedro, ale 
vice lidí se zastavuje a kromě toho, že mě mnozí viděli na TV 
anebo o mně četli v novinách, se mnozí zmiňují o tom, že mě 
viděli na Facebooku. Je vidět, že kromě hodně neplechy způso-
bené lidmi na Facebooku, je to i k něčemu prospěšné.  
Sedmý den, 25. ledna je zrovna den Jožčiných narozenin. Aby 
se vlk nažral a koza zůstala celá, opustil jsem ji sice na tento 
důležitý den, ale domluvili jsme se, že se sejdeme v Elizabeth 
Town v restauraci. Členky Make A Wish z Burnie tam také přije-
ly a zorganizovaly velkou akci na sbírku peněz. Je to velice  
oblíbené místo, mnoho cestujících tam zastaví na občerstvení. 
Jožka tam dorazila také s Vlastikem, a tak jsme měli příležitost 
oslavit její narozeniny.  
Po druhé hodině jsme se všichni rozešli a já jsem pokračoval 
dalších dvacet kilometrů k odpočívadlu Parramatta Creek.  
Nesmí se tam sice kempovat, ale já se momentálně považuji  
za bezdomovce, a ti si s nějakými zákazy moc starostí nedělají. 
Další den jsem vyrazil na cestu v osm ráno. Je Australia Day. 
Lidé hodně cestují, a aby měli řidiči rozum a občas si cestou 
odpočinuli, organizace dobrovolníků State Emergency Service 
zřídila na několika místech “Driver Revival.” Povzbuzují řidiče, 

aby se zastavili na odpočinek tím, že nabízejí zdar-
ma kávu a jiné nápoje se sušenkami. Jedním z těch 
míst bylo právě to, odkud jsem odejel, ale někteří  
z dobrovolníků mě viděli na silnici a vydali se  
za mnou s nabídkou studeného čokoládového mlé-
ka. Jak bych mohl odmítnout! Začínám se pomalu 
rozmazlovat. První zastávka je v Latrobe v malé 
továrně na čokoládu, majitel je Belgičan, vyrábí 
luxusní výrobky a v restauraci servírují samé  
dobroty. Znám se s ním dobře, tentokrát byl sice  
na dovolené, ale jeho zaměstnanci mě tam přivítali,  
nabídli výborný čokoládový koktejl, dali do kasičky 
50 dolarů a navíc jsem dostal dost příspěvků  
od návštěvníků. 
Těsně za Devonportem mě zavolala reportérka  
z novin The Advocate na interview a poslala foto-
grafa, aby mohla otisknout reportáž v den mého 
příjezdu. Moc vítané. Z Devonportu do Ulverstonu 
cesta utekla velice rychle. Tam už na mě čekala 
vnučka s manželem a malou Skylou. Na večeři  
Zane griloval jehněčí, jak se sluší a patří na Austra-
lia Day.  
Devátý den vyrážím na posledních 30 km do Bur-
nie. Předpověď je přeháňky a bouřky a pohled  
na oblohu neslibuje nic jiného. Šlapat v dešti mi 
nevadí, ale když bude pěkně, budou tam po skon-
čení bowling desítky lidí a hodně příspěvků. Kdyby 
pršelo, hra se zruší a moc jich tam možná nebude. 
Naštěstí mé starosti byly zbytečné. Jak prohlásil 
Mark Twain - “Čeho jsem se vždycky v životě nejví-
ce obával, se nikdy nepřihodilo”. Tak na co jsou 
starosti. Ono to vždycky nějak dopadne. Mraky se 
rozehnaly a zase pěkné teplo. Deset kilometrů před 
Burnie je stánek s třešněmi. Zastavil jsem se koupit 
kilo pro rodinu, která tam na mne bude čekat. Jsou 
čerstvé přímo ze sadu, mnohem lepší a levnější 
než v supermarketech. Peníze stánkař odmítnul  
a navíc mi natočil kornout výborné třešňové zmrzli-
ny. Poseděl jsem s ním asi půl hodinu a pomalu  
se posunoval k cíli, kterým je South Burnie Bowling 
Club. Musím tam být přesně ve čtyři odpoledne.  
Přivítání bylo úžasné, desítky lidí na mě čekaly. 
Kromě členů klubu přišla starostka města, naše 
poslankyně tasmánského parlamentu, dobrovolníci 
z Make A Wish a velká část mojí rodiny, včetně pěti 
pravnoučat. A nechyběla ani reportérka z místních 
novin na poslední reportáž.  
Všechny příspěvky nejsou ještě spočítané, bude to 
něco přes 3 000 dolarů. Navíc Make A Wish získala 
velkou publicitu. Více lidí ví, o co jde, a doufám,  
že až se budou zase rozhodovat, na kterou charitu 
přispět, bude to Make A Wish a budou štědřejší. 
Charita začíná tady doma a vím, kam ty peníze 
jdou. Mnoho charit je opravdu založených jen na to, 
aby si někdo “namastil kapsu”, Make A Wish pomá-
há našim nemocným dětem a to mě zajímá vice, 
než posílat peníze někam do Afriky a kdo ví, kolik  
z toho ti opravdu potřební dostanou.     

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=c5hr9fcab&et=1108751828197&s=11546&e=001-TDCWAY1DCNx0gszt2pN4ZkBQe7Q2e1Hsc8uQYncl462-B_RGDFYHTu8MkpEmI-CNIJrXR2W-nlq9aWFtJdUIt0d0xtIBZzLp0GVelFVe7g_4peb83uZpc-DJ7ndEC4M
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=c5hr9fcab&et=1108751828197&s=11546&e=001-TDCWAY1DCMbvdDLFD94dBLv-6eudh5Y7XPI4UfVwRZl2ixZeH3-I3uLCajf9EmKvUqPN9HxAGnQ0_XHw58ZmmD0Snhvb2UX5OdvNFOMbYDQQBhzL9S4eP12CSAZaZnX2cq2ufa8GXY=
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= zajímavé internetové stránky 
www.krajane.net,  
určené k získání a výměně informací  

TRPASLÍCI V KRUŠNÝCH HORÁCH 
- odkud se vzaly prameny našich lázní 
 
Frank Nykl 
 
Pro nás, co se přistěhovali do Krušných hor  
ze všech koutů republiky, to byl po válce jen kus 
země nikoho. Bylo odsunuto dva a půl milionu 
zdejších obyvatel. Zbyla jen prázdná a pustá kraji-
na. V souvislosti s odsunem Němců a se zavede-
ním komunistického režimu po roce l948 došlo  
v padesátých a šedesátých letech v okolí Karlo-
vých Varů, zejména v hornatých oblastech Kruš-
ných hor, Doupovských hor a Slavkovského lesa k devastaci 
a zániku četných vesnic a památek. Němci si vzali s sebou  
i svou historii, své dějiny, pověsti a pohádky. Mnoho jich pak 
odešlo dál do USA a tak se můžeme něco dozvědět o jejich 
pověstech i z vyprávění v angličtině. Když jsem pročítal tyto 
pověsti, neustále se tam objevovaly tlupy skalních skřítků – 
trpaslíků, kteří byli zřejmě velkou součástí dějin tohoto kraje. 
Před pár lety jsem získal i fotografii trpaslíka, který byl nale-
zen na zdi u střechy jednoho domu poblíž Sokolovského  
nádraží s datem 1912. Teď mi teprve došlo, že i když byl  
trpaslík vytlačen z okolí Sokolova, hlídá dál vstup do města. 
Skalní skřítci jsou snad v každé lidové pověsti, od Andělské 
hory, Kyselky, okolí Karlových Varů, Loket, přes Sokolov  
až po Cheb. 
Nedalo mi to a pustil jsem se do zpracování příběhů o trpaslí-
cích našeho kraje, a tak se na chvíli vraťme do dob, kdy byly 
celé Krušné hory plné skalních skřítků, trpaslíků a podzem-
ních malých (pidi) lidiček.  
Národní přírodní památka Skalky skřítků se nachází nedaleko 
Dubiny na Karlovarsku. Podle prastaré legendy, která se  
k místu váže, zde skřítkové hlídali poklad. A od lidí, s nimiž 
tam spolužili, vyžadovali jen něco málo jídla. Nic víc, nic míň. 
Avšak jak roky plynuly a zimy se střídaly, chamtiví sedláci 
dávali skřítkům stále méně a méně jídla, až se skřítkové roz-
hodli místo opustit. Král skřítků proto požádal převozníka, zda 
by je mohl přepravit přes řeku Ohři, což převozník udělal.  
Od úsvitu do soumraku převážel skřítky přes řeku a vysloužil 
si tím od jejich krále zlato. Malý král pak převozníkovi nabídl, 
že může jeho národ spatřit a být tak navěky věků posledním 
člověkem, který zde skřítky uvidí. Převozník jeho nabídku při-
jal. Zajímalo ho, kolik skřítků za celý den převezl. A tak jejich 
král na druhém břehu Ohře zavelel: „Klobouky dolů!“ a pře-
vozníkovi se najednou naskytl úchvatný pohled. Spatřil tisíce 
skřítků. Ti se s ním rozloučili a vydali se směrem ke Krušným 
horám, snad do jejich nitra. A od toho dne už je tady nikdo 
nespatřil… 
Anebo se vrátili? Těžko říct, spíš na ně jen lidé dodnes vzpo-
mínají ve starých bájích. 
Jeden muž od břehu Ohře vyprávěl příběh o starých podzem-
ních lidech, trpaslících, kteří měli ve zvyku navštěvovat Sted-
dingův dům. Jednou přinesli úl plný koňského trusu jako výraz 
díků za zdejší pohostinství. Hostitel si o tom myslel všelico.  
"K čemu může být dobrý tohle svinstvo?!" a tak šel ven k řece 
a vyprázdnil to všechno do vody. Když se vrátil do svého do-
mu a uložil úl, něco cinkalo. Nahlédl dovnitř a zjistil, že kousky 

hnoje, které nevyhodil, a které se 
usadily ve štěrbinách úlu, byly ve 
skutečnosti kusy zlata. Stedding 
ihned utíkal ven s celou rodinou  
k řece, aby získal hnůj, co vyhodil. 
Hnůj ale zůstal nezměněný. Byl to 
pořád jen hnůj. Později se podzemní 
lidé vzdálili přes moře, pro lidi, co byli 
zde, se stali příliš chytří.  
V dávných dobách měli trpaslíci  
ve zvyku zabývat se dědictvím  
ve venkovské komunitě horníků.  
Po večerech přicházeli ke krbu  

k ostatním, aby se ohřáli. V noci, když dokončili 
všechnu práci, jim hostitel naplánoval práci  
na další den. Navzdory jejich užitečným pracím 
tam jeden rolník již dále nechtěl sdílet jejich spo-
lečnost, ale nevěděl, jak se trpaslíků zbavit. Nako-
nec mu někdo doporučil připravit několik žaludů 
k ohni, až si bude vařit pivo. Když trpaslíci přišli  
a uviděli to, jeden z nich zvolal, "Já už jsem dost 
starý, protože jsem viděl Duisbergský les pokáce-
ný dvakrát a vyhořelý třikrát, ale nikdy jsem nevi-
děl vařit žaludy v pivu!" Od těch dob z toho místa 
trpaslíci zmizeli.  
V Čechách nedaleko od Lokte (Elbogen) v drs-
ném, ale krásném údolí, přes které řeka Ohře 
proudí ve vícenásobných ohybech nahoru téměř 
do Karlových Varů (Karlsbad), žil slavný trpaslík 
jeskynní. Obyvatelé sousedních vesnic a města  
o tom mají také svůj příběh. Tyto skály byly podle 
pověsti obývané v dávných dobách malými hor-
skými trpaslíky, kteří si tam v poklidu vyřizovali 
své skromné obchody. Nikdy nebyli nemocní  
a dost pomáhali lidem v nouzi a zármutku. Ale 
jednou dobou byli trpaslíci ovládáni zlým duchem. 
V ten čas se stalo, ať tak nebo onak, že právě 
vysvětili svatbu, a když chtěli svatebčané vyjít  
z kostela, jejich zlý duch proměnil ohromným běs-
něním trpaslíky v kámen a zakázal jim žít v těch 
místech dál. Zůstala jen série skalních stěn, které 
jsou zde dosud nazývané „očarovaná trpasličí 
svatba", kde může každý spatřit různé podoby 
stojících svatebčanů na vrcholech hor. Uprostřed 
jedné té skály najdete postavu trpaslíka, který  
zůstal příliš dlouho v kostele, zatímco další posta-
va se pokoušela uprchnout. Když se podíval ven  
z okna a začal volat o pomoc, rovněž zkameněl. 
V létě trpasličí obyvatelé často sestupovali z hor-
ských výšek Krušných hor do údolí pomoci s prací 
nebo jen tak pozorovat lidi… třeba děvčata, která 
sklízela seno. Byli vždy schováni mezi stinnými 
listy na dlouhé, silné větvi javoru. Jedné noci  
nějací zlomyslní lidé podřezali větev, aby jen  
trochu držela u kmene. Když se nic netušící trpas-
líci posadili druhý den ráno na větev, ta se náhle  
s velkým prasknutím utrhla a trpaslíci spadli  
na zem. Všichni kolem se smáli a trpaslíci,  
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vazby krajanů s demokratickou vlastí 

kteří se cítili být velmi uražení, vykřikovali: "Ó jak vysoko 
až do nebe jsou nad námi a jejich existence bez víry pře-
téká! Dnes jdeme pryč! A nikdy se už nevrátíme!" Dodrželi 
své slovo a nikdy už je nikdo znovu neviděl. 
Trpaslíci bývali jinak přátelští a hodní k lidem, pro které 
dělali těžkou práci i v noci bez pobízení. Vždy, když sed-
láci vyjeli brzo zrána s povozy a nástroji, vyjadřovali úžas 
nad hotovou prací a divili se, co je to za záhadu či kouzlo. 
Trpaslíci byli ukryti poblíž v křoví, smáli se, blikali si lam-
pičkami a hlasitě mezi sebou hovořili. Někdy se farmáři 
rozhněvali, když našli polovinu vzrostlého zrna již poseka-
nou ležet na polích, ale když se pak začalo valit následují-
cí krupobití a bouřky, potají děkovali předvídavým trpaslí-
kům. Nakonec nicméně ztratili lidé s trpaslíky a jejich 
„zločiny“ trpělivost, a vyzvali je, ať odejdou pryč. Od té 
doby je žádné oko nespatřilo. 
 - Největší výskyt trpaslíků a skřítků v bájích a pověstech 
Krušných hor a okolí byl na Andělské hoře („- v okolí hra-
du se vyskytují čerti, víly, lesní skřítkové a vůbec zázrač-
né bytosti, a dodnes je občas někdo potká“). 
Také tři kilometry jihozápadně od obce Kyselka u Karlo-
vých Varů ve vrcholové stěně kóty Schwedelberg najdete 
zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika 
centimetrů do půldruhého metru, hloubka těchto otvorů 
činí až 5 metrů. V minulosti měla geologicky zajímavá 
lokalita nejrůznější označení - doupata, pernice trpaslíků, 
díry trpaslíků. Podle pověstí zde sídlili skřítkové.  
Podobně je Šemnická skála plná malých jeskyň, bývalých 
příbytků skřítků, a řeka Ohře u Lokte, tekoucí směrem  
na Karlovy Vary má kolem četné divoké skály, které býva-
ly plné jeskynních skřítků a trpaslíků. 
 
A nakonec báje o vzniku západočeských lázní.  
Daleko na severu žil prastarý král trpaslíků se svými syny 
a početným národem. Podle božího příkazu měli trpaslíci 
za úkol udržovat pod zemí věčný oheň, kterým byly ohří-
vány vody, mírnící svým teplem kruté zimy oněch končin 
a bránící zem před nadvládou ledu. Oheň trpaslíci zajišťo-
vali zvláštními kameny, které hořely i pod zemí. Jestliže 
plamen někdy nedopatřením vyšlehl nad zemský povrch, 
vznikla sopka. 
Před nesčetnými lety vyslal král své syny do světa,  
aby i na jiných místech založili a udržovali podzemní 
ohně. Tři synové přišli na svém putování až do oblasti 
kolem řeky Ohře a našli zde příhodné kameny k vytápění 
ohňů. Nejstarší a nejmoudřejší z nich se usadil v hlubo- 
kém údolí, kde podle přesných pokynů otce zazdil pod 
zemí veliký kotel na ohřívání vody. Kotel svíraly dvě moc-
né hory a chránily jej tak před převrhnutím a celé údolí 
před vyšlehnutím podzemního plamene. Voda se začala 
v kotli brzy vařit.  
Vře, bublá a tryská zde až do dnešních dnů. Voda, která 
z kotle přetéká a stoupá vzhůru zemskou kůrou, je dnes 
lidmi nazývána vřídlem. 
Druhý syn odešel se svou družinou dále na jih a našel 
příhodné místo k zbudování kotle a ohniště v místech 
dnešních Mariánských Lázní. Postavil kotel tak, jak mu  
to před odchodem kladl na srdce jeho otec. Protože však 

kameny nechtěly příliš dobře hořet, přimísil k nim 
trochu síry. Tím se dopustil velké chyby. Vysoko  
nad kotel vyšlehl žlutý plamen a způsobil, že voda 
dostala od sirných par nepříjemný zápach, který si 
zachovala až dodnes. Třetí ze synů krále trpaslíků 
dlouho nemohl najít vhodné místo. Konečně však 
přišel do končin kolem dnešních Františkových Láz-
ní. Ačkoliv zde mohl kotel s vodou opřít jen na jedné 
straně o skálu, založil pod ním bezstarostně oheň. 
Sotva tak učinil, ozvala se mohutná rána a země  
se otřásla, neboť kotel se převrhl a voda se z něj jen 
lila. Až do dnešních dnů odtéká zpod země v podobě 
četných minerálních pramenů. Při zvrácení kotle se 
do ohniště dostal vzduch, oheň prudce vyšlehl vzhů-
ru, zničil přitom podzemní palác trpaslíků a vyrazil 
komorní hůrkou, odkud plál dlouhá léta, dokud ne-
shořely všechny ohňové kameny.  
Od těch dob musí trpaslíci za svou nedbalost  
obývat tmavé skalní sluje, jimž se říká díry trpaslíků 
a pečlivě hlídat všechny vody a prameny, aby již  
nikdy nemohlo dojít k podobnému neštěstí.  
 
 

 
Těsně před odesláním  
časopisu do tiskárny  
dostáváme smutnou 
zprávu o úmrtí našeho 
dlouholetého dopisova-
tele ze Západních Čech 
- Franka Nykla.   
Ladislav "Frank" Nykl  
z Chodova na Sokolov-
sku patřil mezi nestory 
českého trampingu,  
pomáhal zakládat několik trampských osad  
a hrdě se hlásil ke svému ocenění Čestný 
maršál Západočeského kraje.  Jeho články 
zejména o životě v okolí Karlových Varů,  
o vojenské historii a historii trampingu vychá-
zely pravidelně v časopise Čechoaustralan.  
Mottem jeho psaní byla dle jeho slov 
“především historie obyčejných lidí“.  Jak víme 
z jeho vzpomínek, v dobách totality jej nesmy-
slně pronásledovala tehdejší tajná police 
(StB).  Nakonec Frank skončil na několik let  
ve vězení, které se vážně podepsalo na jeho 
dalším osudu a podlomilo mu zdraví.  Celý 
život zůstal vlastencem a velkým vyznavačem 
svobody a demokracie.  Jeho pohnutý osud 
zaujal i autory cyklu Paměť národa.  Frankovy 
svérázné články plné osobitého projevu nám 
budou chybět.  Čest jeho památce.   
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V rámci své spolupráce se zahraničními Čechy a Slováky po celém světě, 
podporuje ČSUZ jako jeden z mnoha svých projektů také vydávání  
celoaustralského krajanského listu Čechoaustralan.   

 
Přibližně kolem roku 1350 uspořádal císař  
Karel IV. při svém pobytu v Lokti výpravu  
do loketských lesů, kde nechal na místě údaj-
ného pramene založit lázně nazvané Horké 
Lázně u Lokte, které byly později přejmenova-
né na Karlovy Vary. Následně dne 14. srpna 
1370 Karel IV. udělil lázním městská práva stejná 
jako v Lokti. 
Prameny jsou v současnosti významným zdrojem 
příjmů pro město, které si uvědomuje jejich cenu  
a závislost a snaží se o jejich ochranu. V minulosti 
se již stalo, že prameny v oblasti „vyschly", což 
bylo způsobeno neodbornou těžbou hnědého  
uhlí v Sokolovské pánvi, kdy se podařilo prorazit 
kolektor podzemní vody na dolu Marie Majerové. 
Následně došlo k zatopení dolu a současně do-
časnému vyschnutí pramenů ve Varech. Poté bylo 
nutné důl uzavřít a proraženou oblast vybetonovat. 
I přes tento zásah se ale nepodařilo zcela obnovit 
vydatnost pramenů a poklesla i teplota vřídla. Dru-
hým problémem trápícím město je přirozená vodní 
eroze, která se zahlubuje do podložní vřídelní des-
ky. Panují předpoklady, že pokud by tuto nepříliš 
mocnou desku prorazila, došlo by k úniku minerál-
ních vod přímo do řeky a nikoliv přes prameny. 
Město se proti tomu brání tím, že nechalo koryto 
řeky vybetonovat nebo vložilo betonové bloky.  
Další ochranný krok je regulace výstavby kolem 
pramenů. 
V Karlových Varech žilo v roce 1930 v 1 498 do-
mech 23 901 obyvatel. 1 446 obyvatel se hlásilo  
k československé národnosti a 20 856 k německé. 
V současné době se Vary drží počtem obyvatel 
nad 50 tisíc jen díky cizincům. Podíl cizinců k po-
čtu obyvatel Karlovarského kraje je kolem sedmi 
procent, po Praze je to nejvyšší podíl v ČR. Nejpo-
četnější skupinou cizinců jsou Vietnamci, následují 
Němci, Rusové a Ukrajinci. 

 
TA KELLY? TEN KELLY? 
 
Jana Reichová 
 
V březnu 1984 jsem se stala poprvé šťastnou babič-
kou. Taková pěkňoučká maličká holčička, ale najednou 
jsem zvěděla, že se bude jmenovat Kelly. To bylo pro 
mne tehdy velmi nezvyklé jméno. Tak asi byli kdysi pře-
kvapení rodiče mého tatínka, když jim bylo oznámeno, 
že se budu jmenovat Jana. Babička byla Barbora a její 
dcery Marie, Božena, Helena, Emilie a Jaroslava, kde 
se tu vzala ta Jana? 
Nu já jsem překvapená opravdu byla, protože navíc  
co ty naše zdrobněliny. Bez těch to nejde, hlavně u ma-
lých dětí. Moje maminka mi vždy říkala, že babička, její 
maminka ji učila, aby v křestních jménech používala 
zdrobněliny. Tedy, prý říkala, řekneš-li Růžena nebo 
Růženka, musíš tu pusinku otevřít tak jako tak, tedy 
proč raději ne Růženka. Všem svým přítelkyním říkám 
zdrobněle, a co jsem měla dělat s tou maličkou vnuč-
kou. Ale nakonec jsem to přece jenom vyřešila – Kellin-
ka Bublinka. Dnes je Kelly již máma tří dětí, ale pro 
mne bude stejně vždycky ta Kellinka Bublinka. 
   Potom za dva a půl roku se narodil první vnuk a do-
stal jméno Kylle. Jistě, prý správně se to píše jinak,  
ale syn trval na tom, aby měly jeho děti stejná písmena 
v křestním jméně. 
   Když jsem si tak tehdy v těch osmdesátých letech 
opakovala to jméno Kelly, náhle se mi to spojilo 
s příjmením Kelly a samozřejmě, že v té době jsem  
již znala tu nejznámější australskou legendu o Nedovi 
Kellym. Ale znala jsem tenkrát tu pravdivou historii  
nebo jen ty různé pověsti? 
   Nedávno nám syn zapůjčil videofilm „Ned Kelly“,  
který byl natočen v roce 2003. Film mě opravdu zaujal, 
bylo toho mnohem víc, co jsem o životě Neda Kellyho 
nevěděla. Nelze také rozhodně minout, co je napsáno 
na druhé straně kazety „You can kill a man, but not  
a legend“. Kam až mě zavedlo jméno mojí vnučky. 
   V  roce 2016 bude jedenáctého listopadu 136. výročí 
popravy Neda Kellyho. S pomocí jednoho dobrého  
přítele jsem získala jednu z básní našeho krajana Karla 
Šindeláře, kterou věnoval právě té nejznámější austral-
ské legendě – Ned Kellymu. 
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Eukalyptus 
 
Je bílý štíhlý eukalyptus nad strží, 
neboj se Nede Kelly, muže udrží. 
Jediný věrný přítel, dokud budeš žít, 
přijde tě vždycky svojí vůní osvěžit. 
 
Daleko široko svobodou zpívá buš, 
tvá první milenka! Ty milující muž, 
jí chtěl jsi zasvětit své srdce, Nede Kelly, 
však… Běsy zavyli a hadi zasyčeli, 
vzpomínáš…? Mladá Kathy žhavě líbávala, 
pro ni bys ukončil svou divnou robotu, 
pro ni bys jistě ušetřil jiných životů, 
když však jak s vlastnictvím si s tebou zahrávala, 
svou vlastní svobodu jsi nad ní miloval. 
Za eukalyptem jsi jí pozdě sbohem dal. 
 
Je štíhlý bílý eukalyptus nad strží, 
neboj se Nede Kelly, ten tě udrží. 
Ty listy by ti možná mnoho pověděly, 
kdybys jim naslouchal. 
Poznáš to Nede Kelly, 
za zradu nedává buš nikdy odplatu, 
tomu kdo zradil, však již není návratu. 
 
Prach letí obzorem i biče zapraštěly, 
to pošta přijíždí. Do práce Nede Kelly, 
ještě to dřevo pohlaď a pak dolů skok, 
masku si nasaď! – Ale běda, co to slyšíš? 
Ostrý hlas:“Jménem zákona!“ ti zmrazuje krok, 
do hlavní pistolí překvapený zrak tišíš, 
želízka lhostejně ti olizují dlaň. 
Za odmítnutý polibek teď platíš daň. 
 
Nevěděls bláhovče, jak krutě mstí se žena? 
Netušils Nede, že milenka uražená, 
dokáže chladně lásku v srdci zabít. 
Co potom s mrtvolou, jak se jí zbavit? 
Eh…! Králův náměstek i za mrtvolu platí. 
Dobrými librami. Kathy zná počítati. 
 
Na dvoře soudu se paruky dívají -, 
dva stupně života ti ještě zbývají, 
na třetím otevře se pak tajemná tůně. 
Co je to? Ze dřeva vytryskla známá vůně,  
je z buše, jako býval tvůj strom nad strží. 
Buď klidný, Nede Kelly, ten tě smutně udrží. 

 

Tak ta krásná báseň je od Karla Šindeláře, 
ale za ten článek vlastně mohu vinit mého 
syna. To on pojmenoval vnučku Kelly  
a nyní to byl zase on, kdo nám přinesl ten 
film. „Věčně se díváte jen na české filmy, 
tak to jednou zkuste zase s angličtinou“. 
No a povedlo se mu to. 

VZPOMÍNKY JANA  
KOŠŇARA NA ZAČÁTKY 
V AUSTRÁLII   
(pokračování 13) 
 
Šišatý míč versus kulatý míč 
Po příchodu emigrantů do Austrá-
lie z různých koutů Evropy, skoro 
každá národnostní skupina si za-
ložila fotbalový klub se jménem, 
které jim připomínalo jejich do-
mov.  Poláci měli Polonii, Italové Juventus, Holanďané 
Wilhelminu, Chorvati Croacii, Němci Alemanii, Řekové 
Hellas atd.  Češi nezůstali pozadu.  V Sydney to byl  
F. C. Prague a v Adelaide Bohemians.  V Melbourne  
se nemohli dohodnout na jméně klubu, tak se hlasovalo 
a o jeden hlas vyhrála Slavie nad Spartou.  Ze začátku 
padesátých let byli všichni hráči Češi a Slováci.  Ale jak 
začali stárnout a narůstat jim bříška, přibírali se hráči  
i jiných národností.  Po dvaceti letech to byli nejvíce 
Skoti, Irové a Angličané, jenom jméno klubu a výbor byl 
v českých rukou. 
   Klub byl velice úspěšný a hodně let stále patřil mezi 
nejlepší ve státní lize Viktorie.  I na celoaustralském poli 
dosáhl největšího úspěchu a to v roce 1963, když vyhrál 
pohár Austrálie.  V roce 1967 Slavie dokonce vyhrála 
všechny tři celostátní soutěže.  Ale jak už to tak 
v historii každého klubu bývá, s úspěchy a poháry  
přijdou někdy i neúspěchy.  V roce 1970 byla Slavie 
poslední na žebříčku Viktoriánské ligy a spadla do divi-
ze.  Klub se skoro rozpadal.  Bylo po slávě a ti čeští 
podnikatelé, kteří doposud klub finančně podporovali, 
se vypařili.  Naštěstí jeden ze zakládajících členů  
Slavie, Boris Diakovský svolal schůzi, které jsem se zú-
častnil.  Padlo rozhodnutí o pokus klub zachránit, a tak 
jsem se dostal do výboru.  O vedení takového sportov-
ního klubu jsem vůbec nic nevěděl a o kopané jako  
takové také moc málo.  Jenom tak ze vzpomínek, když 
jsem s tatínkem chodíval na zápasy S. K. Litomyšl.  
Hrozně jsem fandil obránci s titulem ing. Hejna, který 
pracoval na okresním úřadě a imponovalo mi nejenom 
jeho jméno, ale i jeho odkopy od své branky až na dru-
hou polovinu hřiště. 
   Prvním úkolem „zachránců“ Slavie bylo ihned zaplatit 
poplatek za registraci s fotbalovou federací, aby byl  
klub zapsán a zařazen do soutěže.  Potom se museli 
přemluvit ti hráči, kteří v klubu zůstali, aby neodešli  
a domluvit s nimi podmínky.  Dále se muselo najít hřiště 
a trenér.  Potom se zjistilo, že staré dresy by dělaly 
ostudu, tak se rozhodlo dát je rezervě a pro první muž-
stvo objednat dresy nové ze sportovního obchodu.  Na 
praní dresů po každém zápase nebyly peníze, tak jsme 
pro hráče prali dresy doma.  Bez obětavců by to tenkrát 
nešlo.  Venca Frenč byl sekretářem, Vít Balík pokladní-
kem, můj synovec Miloš Polášek vybíral před zápasy 
vstupné a Jarda Křepčík před každým domácím zápa-
sem lajnoval hřiště a natahoval brankové sítě.  Hned 
druhý rok se nám podařilo vyhrát divizi a byli jsme zpát-
ky v lize. 
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   Melbournské Slavii se existence prodloužila o dalších 
deset roků, které už nebyly tak úspěšné.  Přesto se ale 
klub těšil velké vážnosti, zůstal stále jeden z nejlepších  
ve Viktorii a v roce 1979 se stal se vítězem poháru Harry 
Armstrong Cup. 
   Slavie zabrala hodně mého volného času, ale dělal 
jsem to rád.  Brzy jsem byl zvolen prezidentem klubu  
a měl velkou zodpovědnost.  Vyvážilo se to tím, že na 
druhé straně jsem hodně získal pro sebe na zkušenos-
tech a také nové přátele.  Po tolika letech se stále ještě 
stýkám s jedním z našich trenérů a jedním sportovním 
žurnalistou.  Při návštěvě Československého národního 
mužstva v kopané jsem měl tu možnost pro všechny zor-
ganizovat večírek a příležitost se osobně setkat nejenom 
se všemi hráči, ale i s trenérem Venglošem a vedoucím 
Československé fotbalové federace Jaromírem Tomán-
kem a s Rudolfem Baťou, stejně tak jako i s vedoucími 
australského fotbalu. 
   Na životních zkušenostech jsem získal tím, že jsem  
se učil, jak zacházet s hráči, a jak je nadchnout, aby 
s hrdostí a všemi silami bojovali za klub, který jim byl cizí, 
nesl jméno jiné země a výbor byl pod českým vedením.  
Lidský a rodinný způsob zacházení s hráči byl úspěšný 
v tom směru, že byli inspirováni k výkonům na hřišti a věr-
nosti klubu.  Dva bratři ze Skotska hráli za Slavii celých 
deset let.  Bohužel finanční nároky na udržení klubu byly 
rok od roku větší.  Před lety stačila mičuda a šlo se kopat.  
My jsme v té době potřebovali 80 tisíc dolarů ročně  
na udržení existence – velká suma v tu dobu.  Platilo se 
za členství ve Viktoriánské federaci, za hřiště, za rozhod-
čí, za policii při zápasech, za trenéry a maséry, za dresy, 

kopačky a míče.  Hráčům v lize se ve všech klu-
bech také platilo.  Příjem ze zápasů na to nesta-
čil, ani příjem z členství a z pořádaných zábav.  
Sponzory tehdy světová kopaná v Austrálii nemě-
la, protože to byla konkurence fotbalu s jinými 
pravidly, který se hraje jen v Austrálii, na což  
jsou Australané hrozně hrdí a podporují jej  
všemi silami i penězi. 
   Slavie se nemohla spolehnout na podporu  
krajanů, nejmenší národnostní skupinu v Austrálii.  
Jenom kluby se širokou národnostní základnou 
se udržely.  Slavie zanikla v roce 1980, tedy  
po třiceti letech. 
   S pomocí Českého velvyslanectví v Canbeře  
se nám podařilo dopravit dva velké stříbrné  

poháry melbournské Slavie do Prahy, kde budou 
umístěny v síni slávy. 
   Místní populární australská kopaná se hraje 
s osmnácti hráči se šišatým balonem.  Hřiště  
je oválné a hraje se čtyřikrát dvacet pět minut 
v tričkách bez rukávů.  Branky ani síť nemají,  
ani brankáře.  Brankou jsou dvě vysoké tyče  
a na každé straně je ještě tyč kratší.  Mimo  
rozhodčího na hřišti je za brankami brankový  
rozhodčí.  Když míč proletí mezi těmi dlouhými  
tyčemi, znamená to gól a šest bodů.  Když mezi 
dlouhou a kratší tyčí, je to za jeden bod.  Proto  
jsou i skóre výsledků vysoké, například 156 – 109.  
Když se míč chytí z výšky rukama, to je „mark“  
a hráč za to získá volný kop.  Branka ale nesmí  
být házena, nýbrž kopnuta nohou. 
   Většina hřišť se nachází na tzv. „crown land“ – 
„královském pozemku“, takže nepatří jedinci,  
ale lidem.  Spravuje jej okresní výbor, který také roz-
hoduje, kdo smí hřiště používat. Jeden rok se Slavie 
ocitla bez hřiště.  Dozvěděli jsme se, že v západní 
části města je hřiště ve čtvrti Essendon, používané 
pouze na fotbal.  Byli jsme pozváni na schůzi okres-
ního výboru a delegace výboru Slavie se dostavila 
na vyjednávání.  Vše šlo dobře, byli jsme mile přijati.  
Hřiště nám bylo odhlasováno a s radostí jsme byli 
připraveni podepsat smlouvu na rok používání.  
V poslední chvíli se přišlo na to, že se jedná o fotbal 
s kulatým míčem a ke konečným podpisům nedošlo.  
Naštěstí jsme měli přátelský vztah s Chorvaty  
a dohodli jsme se na plánu používání jejich hřiště, 
když bylo volné. 

PODZIM/JARO 2016 

 
„Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, 
neboť závist plodí zášť.“  
                                                                                 Karel IV 
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DVA ROKY NA KALAHARI 
 
Miloš Ondrášek 
 
Úvodem 
V publikaci Mezi třemi oceány - veterinářem v Austrálii, 
kterou vydalo v roce 2003 nakladatelství Faun v Praze, 
jsem popsal svůj život a práci zejména po rozhodnutí, 
že se po expertizním pobytu v Tanzanii v období 1967-
1969 nevrátím do tehdejšího Československa. Požádal 
jsem pro manželku, dceru, syna a sebe o přistěhova-
lecké povolení do Austrálie a okamžitě po příletu jsem 
začal pracovat jako kvalifikovaný veterinář federálního 
ministerstva zemědělství. 
   Po čtrnácti letech pak vzhledem k postgraduální kva-
lifikaci tropické veterinární medicíny a zkušenostech 
z Tanzanie a ostrova Papua Nová Guinea australský 
úřad pro pomoc rozvojovým zemím si mne od mého 
zaměstnavatele “vypůjčil“. Vybral mne k dvouletému 
působení v Botswaně, kde jsem vedl na velmi rozlehlé 
poušti Kalahari veterinární a zootechnickou službu  
a řídil činnost několika desítek asistentů a ostatního 
personálu. Byli rozmístněni po celém svěřeném území. 
Musel jsem se spoléhat jen na sebe, působiště bylo 
velmi odlehlé. Tisíc kilometrů od hlavního města Gabo-
rone vzdálené administrativní středisko Ghanzi, vesni-
ce na křižovatce písčitých silnic sjízdných pouze terén-
ními vozidly, se stalo mým dvouletým bydlištěm.    
   Na stránkách zmíněné knížky jsem se zmínil o mé 
práci v Botswaně jen krátce a zůstal jsem této oblasti  
a tamějším lidem něco dlužen. Proto se nyní do Afriky 
v tomto textu vracím. Byl jsem prvním českým veteriná-
řem, který v Botswaně pracoval, stejně jako na ticho-
mořském ostrově Papua Nová Guinea či v Severním 
teritoriu Austrálie. Na Kalahari jsem působil v letech 
1983-1985.  

Moje manželka jela se mnou, dcera Ivana, syn Petr  
a trpasličí hrubosrstý jezevčík Ferda zůstali v Melbou-
rne, který se stal našim trvalým exilovým domovem. 
Dcera i syn nás v Botswaně navštívili a potěšili sebe  
i nás. Navštívili jsme s nimi muzeum v Gaborone. Kro-
mě dýmky na zaříkávání zlých duchů a jiných místních 
zajímavostí jsme viděli ve vitríně volejbalovou síť  
i s míčem. Přišla z komunistického Československa  
na podporu osvobozeneckého boje botswanského lidu 
proti pozůstatkům koloniálního imperialismu. 
Bez hodinek v říši Mzilikazi 
Jeden z nejproslulejších českých cestovatelů dr. Emil 
Holub se přes veškerou snahu nedostal ani na okraj 
pouště Kalahari. V druhé polovině 19. století dorazil jen 
k řece Molopo, která dnes tvoří přirozenou hranici mezi 
Botswanou a Jihoafrickou republikou, třicet párů jeho 
tažných volů tam uhynulo, zchváceno plicní nákazou 
skotu.  
   Mezi desátým a třicátým stupněm zeměpisné šířky 
podél obratníku Kozoroha obepíná zeměkouli vyprahlé 
pásmo, ke kterému patří i celá západní oblast jižní části 
afrického světadílu. Tyto pouště a polopouště 
v nadmořské výšce kolem tisíce metrů jsou dosud  
odlehlé a řídce obydlené. Území, na kterém se kdysi 
rozprostírala říše Mzilikazi, se dostalo pod britskou  
koloniální správu s pojmenováním Bechuanaland, Be-
čuánsko. Od roku 1918 bylo toto území pod správou 
Jihoafrické republiky. Od vyhlášení samostatnosti 
v roce 1966 je známé jako republika Botswana. Hlavní 
město Gaborone má 55 tisíc obyvatel a připadalo mně 
jako velkoměsto, když jsem se tam dvakrát do roka 
dostal z botswanského vnitrozemí. Holičství jsem tam 
ale nenašel, pro příslušníky bantuských kmenů není ani 
střihání ani holení potřebné. Hotelový vrátný, prohlížeje 
si můj zdivočelý zevnějšek, jako jedinou možnost 
k ostřihání doporučil dámské kadeřnictví a nepokládal 
to za nic podezřelého. Do podobné, ale mnohem trap-
nější situace, jsem se dostal po příjezdu do Austrálie. 
Trpěl jsem malarickým záchvatem a v malém městě, 
kde jsme tehdy žili, nebyl lékař – specialista na krevní 
parazitózy. Poslali mne ke gynekologovi, který dříve 
jako vojenský doktor měl s takovými neduhy zkušenost. 
V plné čekárně jeho ordinace jsem neušel sarkastickým 
pohledům přítomných pacientek. Ale abych se vrátil  
do Gaborone, přijížděl jsem tam z místa zvaného 
Ghanzi, kde sice nebylo ani dámské či jakékoliv jiné 
kadeřnictví, lokalita to ale byla kulturní, v jazyku míst-
ních obyvatel “ghanzi“ znamená hudební nástroj opat-
řený jednou strunou nataženou přes ozvučnou tykev. 
Jiní z těch dvaceti Evropanů, kteří v mé době v Ghanzi 
žili, by možná dali přednost elektrickému proudu,  
aby se kulturně vyžili. Nebyl tam zaveden, člověk  
ale nemůže mít všechno a televize mi nechyběla.  
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   Postrádali jsme ale kávomlýnek  
na kliku. Většina rozlohy pouště 
Kalahari patří vnitrozemské Botswa-
ně, která hraničí s Jižní Afrikou, Na-
mibií, Angolou, Zambií a Zimbabwe. 
Jak jsem se již zmínil, můj úřad byl 
v místě zvaném Ghanzi a pracovní 
obvod tvořilo území velké jako  
Čechy a Morava dohromady. Tele-
fonické spojení s hlavním městem 
zastaralé a problematické. Dům,  
ve kterém jsme bydleli, byl prostor-
ný a slušný, pamatoval britskou  
koloniální správu. Nábytek nám vy-
hovoval také. Přes ujištění, které 
jsme dostali před odjezdem, Ghanzi 
nebylo elektrifikováno. Z Austrálie 
jsme s sebou vezli lampy na noční 
stolky, elektrickou konvici, rádio se 
naštěstí mohlo napájet baterkami, to pak již nešlo s elektric- 
kým ventilátorem a mlýnkem na kávu. Vzali jsme si ji  
nepomletou v osmikilovém pytli, šálek zrnkové kávy patří 
k našemu večernímu rituálu. V místním obchodě ruční mlý-
nek neměli, protože Křováci neznají ani kávu ani kliku. Svítili 
jsme většinou petrolejkou, někdy svíčkami, koupili jsme si 
plynovou lampu, která vydávala kromě silného světla i mno-
ho tepla, takže jsme ji ani nepoužívali, dům zůstával i večer 
rozpálen po celodenním vedru. Po setmění se v pokoji, přilá-
kán světlem, objevil drobný hmyz a na stěnách se v honbě 
za ním mrštně pohybovali světlošedí, ještěrkám podobní  
a nám prospěšní gekoni. K mému překvapení jsem zjistil,  
že jsou opatřeni jakýmsi hlasovým orgánem, vydávali krátké 
muzikální zvuky někdy připomínající třesení poloprázdné 
krabičky se zápalkami. Ledničku a sporák jsme měli na ply-
novou bombu, sem tam byla k dostání v místním obchodě. 
Evropanů nežilo v samotné Ghanzi více než dvacet, byla to 
vesnice. Dovoz zboží byl orientován výhradně na to, o co 
měli místní domorodí obyvatelé zájem a co si mohli dovolit. 
Obchod byl zásoben základními potravinami a ve velkém 
množství majonézou, ta patří mezi místní pochoutky. 
   Tři dny nám trvalo, než jsme dali služební dům do pořád-
ku. Když jsme se cítili usazeni, i když bez „turka“, na baterio-
vém magnetofonku jsme si poslechli Janáčkův druhý smyč-
cový kvartet a unavení po úklidu jsme šli brzo spát. Po hodi-
ně nás vzbudil šramot, běželi jsme do obývacího pokoje,  
při světle baterky se zdál být v pořádku. Moje žena ale oka-
mžitě zachytila pach, kterým se vyznačují afričtí vesničané. 
Angličtina má pro tento čichový vjem lepší termín – body 
odour, naše slovo smrad je případné, ale kdybych je nyní 
použil, vystavil bych se podezření z rasismu a možná i tříd-
ních předsudků. Ani to ani ono k mé povaze nepatří, to bych 
do Afriky nejel.     
   Pravda ale byla, že nějaký Křovák byl před minutkou 
v našem pokoji, a jak jsme v zápětí zjistili, šikovně si otevřel 
okno, a přestože vyrušen, stačil si odnést tyčinku jeleního 
loje, náramkové omegy a magnetofon, ve kterém ještě 

byla kazeta s nahranými  
kvartety Leoše Janáčka. Rtěnka  
na popraskané rty se koneckonců 
může hodit i Křovákovi, hodinky 
mohou sloužit jako ozdobný  
náramek nebo se mohou vyměnit  
za něco k snědku. Poslech Janáč-
kovy komorní hudby ale musí  
bezpochyby uspokojit každého 
Křováka. Takže jsme přispěli  
ke kulturnímu blahu rozvojové  
země již třetí den po příjezdu.  
   Naším sousedem v Ghanzi  
byl náčelník bezpečnostní služby  
pro celou botswanskou Kalahari.  
Za tři dny pobytu jsme byli vyvede-
ni z bláhové naděje, že je výhodné 
mít za souseda policajta. Neuhlídal 

mého milovaného Janáčka. K nedělní kratochvíli 
našeho policejního souseda patřilo to, že si vynesl 
za dům židli, seděl na ní celý den, v ruce měl pušku 
a střílel po všem, co se hýbalo. Tvrdil, že jde o stře-
leckou praxi. Před sebou pak rovnal zastřelené 
dudky a mandelíky, abych jmenoval jen některé 
z jeho ptačích trofejí. Pro náčelníka to bylo cizí peří. 
Ochrana a vzhled přírody jsou prozatím pro většinu 
Afričanů španělskou vesnicí. Nás soused žil 
v domě sám, v domečku vedle bydlela jeho služeb-
ná, bůhví jak to bylo. Po několika měsících přijela 
za policistou jeho manželka, která žila s tuctem dětí 
několik set kilometrů daleko. Hned k nám přišla  
na šálek čaje a tak se dozvěděla o nevyšetřeném 
vloupání. Její rezolutní prohlášení, že to sama vy-
pátrá, jsme vzali s rezervou. Za několik dní k nám 
přišla celá rozzářená, že hodinky dosud nemá, ale 
magnetofonem mávala v ruce, našla jej v domečku 
u služebné. Nechal jej tam prý její přechodný mile-
nec, ten pak tvrdil, že přehrávač našel na cestě, 
když šel za svou milou. Policejní náčelník mi řekl, 
že magnetofon u služebné viděl, ale údajně ho ne-
napadlo, že by to byl ten náš pohřešovaný, i když 
jsem s ním o krádeži několikrát debatoval. Velitel 
byl zakrátko z Ghanzi odvolán a Janáček zůstal  
na Kalahari nezvěstný, tak jako omegy. Po nějakou 
dobu jsem u sebe nosil budík, nejbližší botswanské 
hodinářství bylo vzdálené 800 km, silnice sjízdná 
pouze terénním autem vzhledem k hlubokým výmo-
lům a písečným přesypům. Cesta trvala, pokud  
se nic nepřihodilo, nejméně 14 hodin, takže jsem 
nákup nových hodinek stále odkládal. Také bych  
si musel vzít dva nebo tři dny dovolenou a požádat 
o povolení k soukromé jízdě služebním autem,  
které jsem měl přiděleno.  
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Země trápená žízní 
Kalahari byla pro mne krajina pracovně uspokojující a plná 
zvláštního půvabu. Dává i bere život. To se netýkalo jen 
přírodních podmínek. Dva moji předchůdci, angličtí veteri-
náři, tam dlouho nevydrželi, jeden prostě utekl a druhého 
odvezli na psychiatrii. Podlehli pro ně nepřijatelnému poča-
sí, prostředí a izolovanosti.  
   Počasí je na Kalahari extrémní. Po Vánocích vrcholí  
období velmi chudé na srážky, nenaprší více než 30 mm, 
jednou za sto let je tam příroda požehnaná dvojnásobkem. 
Od prosince bývá přes den kolem 40°C, v únoru jsem  
naměřil na písku při zemi neuvěřitelných šedesát stupňů. 
Vzdušná vlhkost je naštěstí nízká. Takzvaná zima udeří  
na Kalahari v červnu a červenci, denní teploty se pohybují 
kolem dvaceti stupňů a kdekdo se třese zimou. Noční teplo-
ty mohou klesnout na -7 stupňů Celsia. Křováci poušti stále 
říkají Kgalakadi – Matka žízně, Evropané toto slovo zkorum-
povali na Kalahari.  
   Základní jednotkou botswanské měny je “pula“, to slovo 
znamená “ať prší“, což nejvýstižněji poukazuje na to, co 
znamená vláha v bytí a životě celé země. Nedostatek vody 
vyvolává stres životního prostředí, ovlivňuje půdu, rostlin-
stvo, zvířata a člověka. Stupeň tohoto stresu se pak odrazí 
na celé pospolitosti a její přizpůsobivosti k takové zátěži. 
Projekce klimatických podmínek se u Křováků projevuje 
v několika směrech. V první řadě je to otázka výživy, nejen 
v aspektu k životu nutného množství, ale i pestrosti. S tím 
také souvisí časové a fyzické nároky k obstarání tekutin  
a potravy, zejména během prodlouženého sucha je tato 
činnost mnohem obtížnější. Pouštní divoce žijící zvířata 
mají vrozený migrační instinkt a pohyb stád a v době sucha 
i rozptýlení stád ovlivňuje životní strategii nomádů, lovců.  
To vyžaduje i jakousi společenskou reorganizaci křovác-
kých tlup, pokud jsou početnější. Křováci jsou na přírodní 
podmínky vyvolávané suchem výjimečně přizpůsobení,  
lidský organismus má ovšem svůj limit, ať již se týká příjmu 
bílkovin, uhlohydrátů anebo vody. Kojící matky a děti jsou 
velmi zranitelní.  
   Mne ovšem zajímalo, jak na sucho reagují zvířata.  
Ta divoce žijící v oblasti Kalahari jsou na přírodní podmínky 
dobře přizpůsobena, bez vody ovšem nemohou přežít. 
V mé době naštěstí ke katastrofálnímu suchu nedošlo.  
Domácí dobytek je na tom lépe, na všech farmách byly vy-
budovány studny zajišťující potřebný přívod vody. Čerpá se 
z hloubky až tří set metrů. Hydrogeologové stále vedou uče-
né debaty o původu těchto kalaharských podzemních vod. 
Radioaktivní testy potvrdily, že některé tyto zdroje jsou staré 
až neuvěřitelných třicet tisíc roků. Hlavolamem zůstává to, 
proč tyto vody jsou jednak sladké a vhodné k pití a jednak 
slané. Vyvstává otázka, co se stane na Kalahari, až tyto 
rezervoáry budou vyčerpané. Vrátí se život v této poušti  
do doby kamenné? V této poušti byla nalezena bohatá lo-
žiska diamantů a jejich těžba vyžaduje obrovskou spotřebu 
vody. Příroda a způsob života původních obyvatel, kočovní-
ků, jsou ovlivněny. Kolem státem budovaných studní  
se usazují lidé, otevře se škola, obchod a někde i malá 
ošetřovna. Přes všechen rozvoj zůstává otázka, proč zde 

stále zůstává podvýživa  
a hlad. Ve většině afric-
kých zemí je vyživovací 
situace kritická, stále se 
zhoršuje a nyní je ještě 
komplikovaná silným 
výskytem AIDS.  
Hic sunt leones  
Půda je na Kalahari 
písčitá, bohatá na že-
lezo a jeho okysličování 
dalo zemině červenohnědé zbarvení místy přerušova-
né bělavými vápenci a ložisky rozsivkových hornin. 
Krajina ale nemá ráz pouště, ekologický charakter 
spíše připomíná savanu nebo step. Přežvýkavci se 
pasou na tuhých a řídce rostoucích travách, které  
české botanické názvosloví označuje jako štětkovka, 
aristída a milička, nebo na listí trnitých keřů. Z nízkých 
stromů si zvířata utrhnou tobolky a lusky. Ty, které  
na stromech zůstanou, se po vyzrání se otevřou,  
voňavá semena posypou zem a jsou na Kalahari  
vyhledávána téměř vším živým. Tak jako některé  
trávy zbělí v době sucha, tak i uschne a do běla  
změní barvu listí některých stromů, zdálky jsem míval 
absurdní dojem, že vjíždím do rozkvetlého třešňo- 
vého sadu. A na této pastvě jsou závislí divoce žijící  
i faremně chovaní přežvýkavci. Dochází k pastevní  
konkurenci. Vzhledem k tomu, že užitkový dobytek  
(v mém obvodu bylo 170 tisíc kusů skotu, ovcí a koz 
málo) je podporován člověkem, některé druhy divoce 
žijící zvířeny se stahují do odlehlejších končin. Dochá-
zí také k jejich oslabení nebo i vyhynutí. Na nedosta-
tek vody je však většina druhů zvířat v těchto semi 
aridních podmínkách dobře přizpůsobena. Slony již  
na Kalahari nepotkáme, vymizela antilopa modrá  
a další turovití jako lesoň, chocholatka nebo antilopa 
koňská. Má je na svědomí rančerské hospodaření, 
jakkoliv sporadická doprava a ruch spojený s těžbou 
diamantů. Nesmírně nákladná ochrana africké přírody 
je plná protikladů s převládající a předem zodpověze-
nou otázkou, zda má přednost člověk nebo v přírodě 
žijící zvíře. Je pravda, že vymření i jediného zvířecího 
druhu představuje nenahraditelnou ztrátu – zoologic-
kou, ekologickou i kulturní. 
   Nedostatek vody a vysokou teplotu tolerují kalahar-
ští kopytníci obdivuhodně. Nepotí se a tak podstatně 
snižují ztrátu tělních tekutin. Jejich fyziologie je napro-
gramovaná na snižování tělesného metabolismu a tak 
omezování úniku vlhkosti při dýchání, produkce moče 
a odchodu fekálních tekutin. Velký a volně spadající 
krční lalok, jako má např. antilopa oryx a hrbatý skot 
afrického původu, tlumí aktivní hyperémii. Přes tuto 
adaptaci zvířata se potřebují napít. Zdá se, že některé 
antilopy nepijí, živí se listím některých stromů či keřů 
a ty obsahují jisté procento vody, které těmto zvířatům 
postačuje. Novou zkoušku přizpůsobivosti představuje 
moderní člověk a jeho činnost, někdy hlučná a prová-
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zená různými pachy, toto vše je zvířatům na Kalahari cizí. 
Některé druhy si zvykají na přítomnost lidí a jejich zvířat, 
využívají napajedel, přilepší si na kukuřičném políčku a tak 
prosperují. Někdy na úkor lidské investice, práce a užitku. 
Tuto míru adaptability jsem si uvědomoval, když jsem  
potkával stáda přímorožců šavlorohých, různých druhů  
antilop, gazel, bůvolců káma a pakoňů gnu. Mezi větvemi 
akácií si mne prohlížely žirafy síťované, při jízdě autem se 
mnou závodili pštrosi s kuřaty většími než husy. Cestu mi 
přebíhal šakal čabrakový nebo prase bradavičné. Jako lis-
tování v zoologické příručce. Hrabáč takarú, je podivné 
zvíře, Búrové mu říkají zemní prase, systematicky patří 
mezi exotické luskouny a prachobyčejné hlodavce. Starší 
česká přírodovědná literatura nazývala hrabáče kuťošem 
nebo jamoškrabem a pokládala ho za jakéhosi trpasličího 
koně. Jeho drápy připomínají spíše kopyta, zuby nemají 
kořeny a tvoří se ve tvaru šestibokých hranolků, jazyk  
má dlouhý jako mravenečník a rypák jako vepř. Termity se  
také živí dikobrazu příbuzný osinák africký a stále se vedou  
učené spory, zda při obranné akci může vystřelovat ostny.  
Na severu země jsem viděl cibetky africké. Vylučují cibet, 
látku používanou v lidovém lékařství a voňavkářství, mají 
navíc atraktivní kožešinu. Tyto šelmičky mají sestřenice – 
ženetky, které podle staré bajky egyptští faraonové použí-
vali při lovu krokodýlů. Zvířátko skočí ještěrovi do chřtánu  
a útrobami se prokouše do konečníku a zahubí ho.  
Na poušti je hojná promyka surikata živící se hmyzem,  
pavouky, kořínky a snad i plazy. Vídával jsem skupiny,  
jak panáčkují u svých nor. Místní lidé se domnívají, že  
po případném uštknutí jedovatým hadem si vyhledají kořen 
jakési rostliny jako protijed. Pravda to asi není, mrštné,  
ne více než jednokilové promyky se dovedou útočníku  
vyhnout. Bylo ale potvrzeno, že představují rezervoár 
vztekliny. Příroda stavy zvěře čas od času krutě reguluje.  
V mé době uhynulo v sousední Namibii na padesát tisíc 
velkých antilop kudu na vzteklinu přenášenou ze zvířete  
na zvíře způsobem, o kterém jsem dříve nikdy neslyšel – 
lízáním. 
   Medem kalaharských včel se živí syslovitý medojed  
kapský, ke včelím hnízdům jej a také meduchtivé domorod-

ce přivede datlovitý pták medozvěstka křiklavá. 
K africké avifauně patří také medosavka, je ve sva-
tebním šatě nádherně opeřená. Šavlovitým zobáč-
kem vybavení strdimilové se živí květním nektarem 
a šťávami ovocných plodů. Před domem, ve kterém 
jsme v Ghanzi bydleli, rostla mohutná stále zelená 
moruše, hnízdilo na ní pár strdimilů nachových, byli 
tam k naší potěše domovem. Mezi další podivné 
ptáky, které jsem pozoroval a pokoušel se fotogra-
fovat, patřili zoborožci, jejich zobany bývají přemě-
něny do podivných tvarů různými hřebeny, štíty  
či násadci. Tok rudozobý má zobák navíc ještě  
krvavě zbarvený. Vdovka dominikánská není větší 
než kanárek s černými křídly a světle okrovým bříš-
kem, sameček má ale čtyři ústřední ocasní péra 
dlouhá dobrých 25 centimetrů, která jsou zakonče-
na atraktivními praporky. Vdovky jsou vidět vždy 
poblíže nevelkých ptáčků zvaných motýlci – motý-
lek rudouchý je oblíbeným exotem pražských cho-
vatelů klecových ptáků. Snovačovití jsou příbuzní 
vrabců, hýří ale sytě žlutými nebo oranžovými 
barvami. Hnízda si staví z ohebných travních stébel 
a zavěšují je ve tvaru koulí a křivulí jako lampiony 
na samých koncích větví, aby se do nich nedostal 
újedník. Snovač bělozubý vybírá klíšťata ze hřbetní 
kůže turovitých zvířat a tlustokožců, tuto sanitární 
službu provádějí také klubáci a volavka rusohlavá. 
Prokazovat takové dobrodiní krokodýlům má odva-
hu jen čejka ostruhatá. 
   Krokodýl nemá potní žlázy, a když se vyhřívá  
na slunci, leží s široce otevřenou tlamou, jejíž  
sliznicí se tak odpařuje a ochlazuje. Plinius tvrdil, 
že někteří ptáci vybírají krokodýlům ze zubů hnijící 
kousky masa a ještěři si je nechají vlézt hluboko  
do chřtánu, aniž by jim ublížili. Co bylo pravdou  
za starého Říma, by mělo být pravdou i nyní, příro-
dovědci však tyto informace o zubní hygieně brali 
s výhradami. Nedávno však jeden biolog viděl čápa 
marabu, jak se činí na krokodýlím chrupu, dentistu 
nafilmoval a bylo po ptákách, nikoliv po čápovi. 
Krokodýl štítnatý je menší než jeho nilský bratra-
nec, vídával jsem ho na severu Botswany v Okava-
ngo deltě a uvažuji, proč se tak obludné a šeredné 
zvíře dostalo do tolika zkazek a symboliky. V době, 
kdy jsem žil Brně, se mladí i staří chodívali dívat  
na Starou radnici s brněnským drakem. Jednou, 
když jsem v Okavango bažinách stanoval, po desá-
té večer začala milostná hra krokodýlů a samec 
vyluzoval zvuky, kterými by zahanbil i bubeníka 
Kmochovy dechovky. Se srovnáním s Kalahari jsou 
bažiny Okavango zcela jiný svět plný rákosí a pa-
pyrových ostrůvků mezi proudící vodou, která přité-
ká z Angoly, vsakuje do půdy a zcela zmizí. Oblast 
Okavango sousedila s mým pracovním rajonem, 
platí za jeden z posledních zachovalých afrických 
rájů zvířat. Nebahní se tam jen bahnivci, ale i buvol 
kaferský, slon africký či hroch obojživelný.  
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Jsou tam zebry, nosorožci, z turovitých vodušky, chocho-
latky, lesoni a  damani - příbuzní slonů. Neváží více než 
pět kilogramů. Z opic se tam hemží paviáni, kočkodani  
a mnoho jiných druhů zvířat. Stanující turisté by měli být 
opatrní, pavián dovede rozepnout stan a podívat se 
dovnitř, co je tam k snědku. Pokud na zapínání nestačí, 
celtu roztrhne tak jako péřový spací pytel a tábořištěm lítá 
všechno, co má peří.  
   Na severním okraji Kalahari se nalézá jezero Ngami, 
které bývá většinou zcela vyschlé a jen jednou za několik 
let se zaplní vodou přivedenou z angolského povodí.  
Břehy jezera se pak zabarví hejny plameňáků růžových, 
přiletí sem zejozob i nesyt a možná i čápi od Dyje.  
Na březích se usadí vlhy a rybaříci, v mělké vodě se brodí  
člunozobci a kolpíci. Při západu slunce přelétávají lžičouni 
a kladivouši. 
   Soumrak je krátký, noc překvapí africkou buš rychle, tak 
jako nakonec všude v tropech. Hvězdná obloha se rozsvítí 
zářivěji než v planetáriu brněnské hvězdárny na Kraví  
hoře. Od horizontu po nadhlavník má mléčná dráha jakost 
prvotřídní plnotučné smetany. „Na nebi je hvězdic jak roz-
seto“ říkám si s Nerudou. S jasností soupeří souhvězdí 
Jižního kříže, maják to mořeplavců a cestovatelů, 
s Lovcem se prohání po obloze celá zoologická zahrada – 
Vodnář, Páv, Mečoun, Medvěd či Velryba. Noc je plná 
zvuků, sarančata a cvrčci vyhrávají ve fortissimu, moskyti 
zlověstně bzučí. Všekazové jsou čilí ve dne v noci.  
V buši jsem potkával čtyřmetrové krajty, které si troufají  
i na středně veliké antilopy. Těchto škrtičů jsem se nebál, 
ale kobrám jsem se uctivě vyhýbal. Mamby mají nejhorší 
pověst, jejich jed sice není tak virulentní jako kobří, jsou 
ale velmi rychlé a jejich neurotoxin paralyzuje nervový sys-
tém oběti. Na jedné farmě jsem viděl uštknutého domorod-
ce, během několika minut přestal dýchat a srdce ještě pra-
covalo. Sérum proti uštknutí, musí se držet v lednici, jsem 
bohužel neměl k dispozici. Kobra černokrká pomocí dvou 
zubních trysek spolehlivě doplivne na více než dva metry  
a to zcela přesně na cíl – do lesknoucího se oka oběti,  
ke vstřebání jedu dochází okamžitě. Zmijovitým jsem  
se vyhýbal také, ať již to byla ošklivá zmije růžkatá nebo 
zmije útočná, která signalizuje bleskový útok tak, že se 
nafoukne jako automobilová vzdušnice a zasyčí jak při 
jejím propíchnutí. Před spaním ve stanu jsem jej vždy peč-
livě prohlédl a zkoumal spací pytel, zda v něm neodpočívá 
stočený a velmi nežádoucí návštěvník. (pokračování) 

♠  „Ne, konec není! Byť to 
stokrát znělo z úst vítězových, 
konec ještě není... Porážkou 
skončil jeden zápas denní, leč 
na věky se slunce nezatmělo. 
Vyjde zas a v prach sražené 
čelo ten setře prach a krví 
potřísnění se muži zvednou 

v nové zápolení! Neb duši nezabil, ten kdo zabil 
tělo! A byť i šiky unavené v boji tu ležely jak trupy 
v omráčení, duch odporu tu věky otužilý stojí.  
Ne konec není! Už z větších obrů zůstaly  
jen vraky... Pad´ orel Habsburků i zrůda třetí říše, 
krvavé Moskvy hvězda padne taky!“ 
Tento výkřik jsem našel na pozvánce k jubilejní 
oslavě 50 výročí vzniku Československé republi-
ky. Byla v Melbourne uspořádaná 26. října 1968 
místními exilovými organizacemi. Na splnění pro-
roctví melbournského básníka jsme ale museli 
čekat dalších 21 let! Krásně vypravené pozvání  
se mi dostalo do rukou téměř po půlstoletí od jeho 
rozesílání Čechům a Slovákům žijícím ve Viktorii. 
Slavnost byla uspořádána v divadle Melbournské 
univerzity. Akci připravilo 15 krajanů a v programu 
jich účinkovalo dalších 25 a navíc soubory zpěvu 
a tance. Jako součást slavnosti byla uspořádána 
národní večeře ve společenských místnostech 
v předměstí Caulfield. Toto všechno považovaly 
za nutné dnes řídnoucí řady poúnorových exulan-
tů. Ve svém volném čase a často ze skromných 
finančních prostředků! Příslušnici posrpnové vlny 
projevovali daleko menší míru takové obětavosti. 
Krajané, kteří mezi nás přicházejí po roce 1989,  
ji snad neprojevují vůbec, i když jsou podporováni 
z Prahy Ministerstvem zahraničních věcí a Sená-
tem České republiky! Kdo v Melbourne připomněl 
nastolení Havlovy vlády? Ta nám otevřela mož-
nost se po desítiletí v exilu podívat do vlasti bez 
ponižující omluvy poslané na adresu prezidenta 
Husáka. 
♠  Světové ekonomické fórum se sídlem v Davosu 
sestavilo žebříček šedesáti zemí, vede Německo 
před Kanadou, Česká republika se umístila na 36. 
příčce, mezi Egyptem a Panamou. Hodnotila se 
kvalita života, občanská úroveň, úplatkářství,  
ekonomická, politická a vojenská síla. Písnička 
Ivana Mládka Brno je zlatá loď přináší pro podda-
né Ječmínkova království jakousi úlevu, server 
Numbeo.com sestavil pořadí 127 měst spokojené-
ho života, Canberra se umístila první, Melbourne 
šesté, Brno je na 46. místě, Praha 58., Moskva 
127. 
♠  Je to rok, co prezident Zeman prohlásil, že novi-
nář Ferdinand Peroutka byl fascinován nacismem 
a v době narůstající nacistické moci v Německu 
napsal do časopisu Přítomnost článek s názvem 
„Hitler je gentleman“. Již jsme o tom psali, dotklo 

„Nedopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírnosti;  
neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností.“   
                                                                               Karel  IV   

Přímorožec šavlorohý 
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www.bez-komunistu.cz    
Obroda duchovních a společenských hodnot 
Obrana svobody a demokracie 
Odstranit komunisty z veřejného života 

se nás to, Peroutka strávil téměř celou válku 
v koncentračním táboře, po únoru 1948 emigroval 
a působil v rozhlasové stanici Svobodná Evropa 
v Mnichově. Navíc, až do smrti posílal zcela pravi-
delně svoje politické úvahy do exilového čtrnácti-
deníku Hlas domova vydávaného téměř třicet let 
v Melbourne. Nevím o tom, že by lidé spjatí s tímto 
časopisem anebo s exilovým hnutím v době čsl. 
totality se proti tomuto Zemanovu pomlouvačnému 
nařčení ohradili. V republice protestovali někteří 
novináři a zejména Peroutkova vnučka Terezie 
Kaslová. Již loni podala na stát žalobu, (prezident 
podle ústavy soudně obžalován být nemůže),  
žádá, aby se Zeman omluvil. Ten však tvrdí, že 
takový Peroutkův článek četl, a kdyby neexistoval, 
podá smírnou ruku. Peroutku degradující text se 
však přes úsilí nenašel, Zeman se neomluvil ani  
po ročním pátrání. Zapojil do něj i zaměstnance 
Kanceláře prezidenta. V lednu došlo u obvodního 
soudu pro Prahu 1 k pokusu o smír, bezvýsledně, 
právní zástupce prezidentské kanceláře s žádným 
ústupkem nepřišel a slovo „omluva“ ani nevyslovil. 
K soudu má dojít v březnu. 
♠  Prezident České republiky Miloš Zeman začát-
kem roku prohlásil, že masovou emigraci ze zemí 
Blízkého východu podporují někteří evropští politici 
a je organizována společenstvím Muslim Brother-
hood. Tato organizace byla v Egyptě založena 
v roce 1928, rozšířila se postupně do celého arab-
ského světa. Jejím cílem je podporovat vznik států 
respektujících zákony Islámu zvané šária. Egypt 
toto sunitské společenství postavil mimo zákon 
v roce 2013.  
♠  Mnozí z nás si vzpomenou, že v socialistické 
ČSSR patřili ti, kteří měli přístup k nedostatkovému 
zboží nebo ke službám, za dobře situované.  Být 
řezník, zelinář nebo automechanik bylo tehdy  
terno. Maso, pomeranče, banány, anebo i některé 
léky, byly dostupné jen za odpovídající všimné. 
Razilo se heslo “kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“. 
Sedm set tisíc lidí volilo v ČR při posledních vol-
bách komunisty, nejméně další dva miliony občanů 
se domnívá, že za socialismu se jim vedlo lépe. 
Škodovka tehdy stála 26 průměrných platů, nehle-
dě již k nutnému bezúročnému vkladu k nákupu  
i po 3-5 letém čekání. Dnes jde o deset platů. Za-
čátkem roku1989 se za průměrný měsíční příjem 
natankovalo 300 litrů benzinu, dnes pět set litrů. 
K cestě na Západ bylo zapotřebí povolení zaměst-
navatele, souhlas místní organizace revolučních 
odborů a komunistické strany. Vyžadoval se devi-
zový příslib na 5 dolarů, což mělo na cestu stačit. 
České dámy nosily igelitku ze západu jako módní 
doplněk.  

 
IP 

MARIE JELÍNEK  
– BRUSLIT JSEM ZAČALA V PRAZE 
 
Martina Fialková 

 
Celé tehdejší Československo jásalo. Znali je všichni. 
Když sourozenci Jelínkovi, Marie a Otto, v roce 1962 
vystoupili na stupně vítězů a dostali na krk zlatou 
z Mistrovství světa v krasobruslení ve sportovních  
dvojicích, bylo to národní pozdvižení. Jak by také ne. 
Do Prahy totiž přiletěli z Kanady, za niž závodili jako 
potomci české rodiny, která v roce 1948 emigrovala. 
Když pak jeli svoji exhibici, celý stadion bouřil a lidé 
doma měli přilepené nosy u prvních televizorů.  
Krasobruslení bylo v těch dobách vysoce sledovaným  
a populárním sportem. 
Životní cesty jsou někdy spletité, a tak se stalo, že bratr 
Otto, s nímž Marie toho vítězství dosáhla, v Kanadě 
později vyráběl sportovní potřeby, mj. brusle značky 
Jelinek, pak se stal poslancem, ministrem sportu,  
posléze financí a dnes v Praze působí jako kanadský 
velvyslanec. A paní Marie sem z Kanady každoročně  
a velmi ráda zajíždí. Tak i loni před Vánocemi, kdy náš 
rozhovor vznikal.  
 

Když jste odešli s rodiči z Československa, bylo 
vám teprve šest let. Kde jste vlastně začala chodit 
do školy?  
Tady v Praze, první třídu mám českou. Ale pak jsme 
strávili rok ve Švýcarsku a tam jsem mluvila francouz-
sky a teprve potom jsem se v Kanadě začala učit ang-
licky.  
Tím víc mne překvapuje vaše výborná čeština!  
Ale ne, omluvte mne, moc často česky nemluvím. 
Vlastně už jenom, když přijedu jednou za rok sem.  
Pak to vždy trvá pár dní, než se to zlepší. Ale zkouším 
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to vždy znovu. To víte, kdysi doma s maminkou a tátou 
jsme mluvili jen česky. Rodiče hubovali, když jsme 
s bratry mezi sebou mluvili anglicky. Ale teď už nemám 
s kým češtinu pěstovat.  
Kde jste začala s bruslením?  
Také tady v Praze, už když mi byly čtyři roky. Ottovi bylo 
šest a tak jsme se už od začátku drželi spolu a pomáhali 
si. Ale já jsem byla tehdy hrozně malá a on měl zpočátku, 
když jezdil nějaké závody nebo revue, jako partnerku 
Jindru Kramperovou (později úspěšná krasobruslařka  
a zároveň vynikající pianistka). Ale když jsem pak aspoň 
trochu vyrostla, bruslili jsme už jen spolu.  
Co jste ještě dělali kromě bruslení, měli jste vůbec 
čas na cokoli dalšího?  
Ale ano, tehdy to ještě nebyl takový dril. Nikdy jsme ne-
seděli doma, dělala jsem i gymnastiku, lyžovali jsme celá 
rodina, hráli fotbal – já taky.  I když tenkrát dívky fotbal 
nepěstovaly, ale já jsem byla jako kluk. Chtěla jsem držet 
se čtyřmi bratry krok a dělala všechno jako oni.  
Začali jste rychle vyhrávat všelijaké soutěže. Jak to 
bylo?  
Bruslili jsme moc rádi od začátku. V Kanadě už nám bylo 
sedm a devět, ale to byla spíš ještě legrace. Rodičům se 
ten sport moc líbil, sami sice nebruslili, ale dělali s námi 
různé jiné sporty. A když tehdy vyhrávala různé šampio-
náty Kanaďanka Barbara Scottová, říkala maminka 
vždycky: To by bylo krásné, kdybyste s Ottou také jednou 
takhle vyhráli. To přání jsme jí několikrát splnili. Měla  
velkou radost. Jako první jsme také prováděli několikaná-
sobnou rotaci. 
V roce 1961 jste zvítězili na mistrovství USA a Kana-
dy a měli jet do Prahy na mistrovství světa. Co tomu 
říkali rodiče?   
Měli radost i obavy, protože jsme opravdu nemysleli,  
že se sem někdy v životě vůbec dostaneme. Nejprve 
jsme ani nedostali víza, ale Mezinárodní krasobruslařský 
svaz československé vládě pohrozil, že když nevpustí 
všechny nominované závodníky, přeloží mistrovství  
do Vídně. To se hodně probíralo v tisku a ještě to zvýšilo 
naši popularitu. Rodiče se ale o nás báli. Nebylo jisté, 
jestli nás tu jako děti emigrantů nezavřou a tak nás ne-
chtěli pustit. Ale trenér naléhal, že jet musíme, a tak nám 
vyřídili různé papíry, kde jsme dostali z Československa 
jakousi záruku, že nás nechají odjet zpět do Kanady. Pak 
jsme měli letět do Prahy stejným letem jako Američané, 
ale náš trenér, narodilo se mu totiž právě dítě, na posled-
ní chvíli let přebukoval. Tím nám zachránil život, protože 
letadlo s nejlepšími americkými závodníky havarovalo 
před přistáním v Bruselu a nikdo nepřežil. My jsme  
do Prahy doletěli a dozvěděli se to až tam. Byla to velká 
tragédie a mistrovství v Praze bylo z toho důvodu zruše-
no. Konalo se až za rok a tak jsme se sem vrátili znovu 
v roce 1962. Rodiče sem ale opravdu nemohli, i když  
by moc rádi. Museli zůstat ve Švýcarsku a tam sledovali 
průběh mistrovství. Ale pro nás s Ottou to byl ohromný 
zážitek.  
A pak jste získali zlatou a vyhráli před sovětským  
párem. Vím, že je spousta pamětníků, kteří si na to 
slavné vítězství pamatují. Jak byli lidé ve sportovní 

hale nadšení a bouřili, když jste bruslili na Dvořáko-
vu a Smetanovu hudbu, a pak přišlo to úžasné hod-
nocení. A znovu při exhibici, kdy jste bruslili 
v kostýmu, který připomínal český kroj.  
Ano, to byla krásná atmosféra. Tu nám vždy pomáhali 
vybírat rodiče, oni měli českou hudbu moc rádi a vy-
znali se v ní. Trenér, ten jenom pak určil části, které  
se použijí.  
Viděla jsem dokonce filmový záznam, který tehdy 
natočili v československém Krátkém filmu. Sestřih 
z celého tohoto slavného mistrovství. Jsou tam  
zaznamenaní i další jeho vítězové, sourozenci  
Romanovi, Donald Jackson, Karol Divín… Pohledy 
do zázemí, různé exkurze, kam vás vodili, setkání 
s tehdejšími politiky. Jak se k vám organizátoři 
chovali, když jste byli ti emigranti – a paradoxně 
zároveň vítězové?  
Chovali se dobře. Ale zpočátku, než mistrovství začalo, 
tak o nás tisk moc nechtěl psát, nevěděli jak. Až když 
jsme potom vyhráli, tak už se psalo. Lidé byli velice 
hodní, ale bylo vidět, že někteří mají strach s námi  
komunikovat. Dneska je to jiné a to jsme moc rádi.  
Po tomto mistrovství jsme si řekli, že uzavřeme naši 
závodní kariéru, protože nic lepšího už přijít nemůže. 
Ale pak jsme ještě několik let jezdili po Kanadě a USA 
s lední revue. A to bylo také krásné, ale i těžké. Každý 
týden jsme byli někde jinde, bruslili i třikrát týdně.  
Ale konečně jsme si vydělali nějaké peníze. Tehdy se 
ve sportu, ani v tom vrcholovém, ještě zdaleka takové 
netočily jako dnes. Většinu z výloh na naše trénování, 
soutěže i cesty předtím platil tatínek.  
Co vlastně dělali vaši rodiče v Kanadě?  
Maminka byla s námi dětmi doma, vždyť nás bylo pět. 
Žili jsme zpočátku v Quebeku, protože jsme už trochu 
mluvili francouzsky, ale pak tatínek našel moc krásné 
místo u Lake Ontario, a tam se dalo dobře bruslit. Už 
náš dědeček měl v Československu továrnu na výrobu 
korkových zátek. Ovšem tu nám v roce 1948 znárodnili. 
Otec měl kontakty v Portugalsku, odkud se korek  
do naší české firmy dovážel. A ti Portugalci pak  
pomohli, když otec v Kanadě začal s podnikáním  
znovu. Jsem moc ráda, že se nyní rodinnou firmu  
znovu podařilo vrátit i sem, do Československa.   
Vede ji teď mladší bratr Jindřich.  
Když jste tak dlouho bruslila s vlastním bratrem, 
jak jste spolu, stále na cestách, vycházeli?   
To víte, že jsme se hodně i hádali, jak jsme byli pořád 
spolu. Ale je to hezké, mít takového bratra – a vůbec 
mít tolik bratrů. S Ottou obzvlášť jsme si velmi blízko, 
jak věkem, tak i tím, co jsme spolu prožili. Už od doby, 
kdy jsem ještě byla úplně malá, on na mne vždy dával 
pozor – a to trvá dodnes.  
Kam vás život zavedl potom, kdy jste ukončila  
i lední revue?  
Chtěla jsem ještě dál studovat, tak jsem na univerzitě  
v Michiganu vystudovala francouzštinu a němčinu.  
Také mne vždy zajímala móda, na pár let jsem si ote-
vřela malý butik. Pak už přišla rodina a děti. Ale ještě 
jsem nějakou dobu dělala dětskou trenérku v bruslení.  

„Zdravé tělo je velké bohatství a spokojené srdce 
velká radost.“ 
                                                            Karel IV 
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„Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství;  
k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady 
moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování.“  Karel IV 

A vaše děti?  
Mám tři syny. Když jsem byla malá, chtěla jsem mít vždy 
sestru, a to se nestalo. Tak jsem pak samozřejmě chtěla 
mít dceru, ale přišel první kluk. Pak druhý, a i třetí byl 
kluk. Takže ani dceru nemám. A potom: první vnuk – kluk, 
další kluk…a až nakonec, sláva, i vnučky.  
Vaše postava prozrazuje pohyb. Co teď děláte nejra-
ději?  
Dělám jógu a hraju golf. To mne moc baví, být často  
venku, v přírodě. Už asi pět let hraju skoro každý den.  
A včera – to jsme byli na jedné párty, a tam jsem tančila 
celou noc (směje se). 
To by byl titul rozhovoru! Protančila v Praze celou 
noc… Kolik střevíčků?   
Ale opravdu, první jsem začala a tančila jsem až do konce 
(smějeme se obě). My tady totiž máme takové velké  
rodinné setkání, je nás tu v Praze asi 80. Jelínkovi  
a Žižkovi, všichni příbuzní po tatínkovi i mamince. Je tu 
celá moje rodina, rodiny mých bratrů – z Kanady, z USA  
i další příbuzní, co žijí tady v Česku.   
Takto se scházíte každý rok?  
Kdepak, to je výjimečná událost a dalo hrozně moc práce 
setkání zorganizovat. Postarali se o to můj bratr a jeho 
žena, kteří žijí v USA, v Coloradu. Ale i já a Otta jsme  
pomáhali, i Jindřich. Bohužel chybí náš nejstarší bratr 
František, před rokem zemřel, ale i jeho rodina je tady. 
V Praze je to krásné. Máme pro všechny připravený  
bohatý program. Jdeme se podívat i do domu v Kanovnic-
ké ulici, kde jsme tehdy žili s našimi rodiči před emigrací, 
dnes je tam rakouské velvyslanectví.  Taková akce se 
nedá dělat každoročně, ale jsme moc rádi, že se to takto 
podařilo.  

Jacksonskates.com 

MARMELÁDOVÁ KRÁLOVNA 
 
Dagmar Honsnejmanová 

 

Není to tak dávno, co jsme u nás v Mokrém přivítali 
marmeládovou královnu Blanku Milfaitovou.  
S napětím jsme očekávali, jaká asi bude, a všichni 
jsme se moc těšili na její „Příběh opravdové vášně“.   
A jak jsme poznali, vášeň to je veliká, bez ní, silné 
vůle a pracovitosti, bychom nepoznali ženu, která  
s marmeládou dobyla svět.  
   Nedá se přesně popsat vyprávění životního pří-
běhu o jedné holce z lesa, která šla za svým snem. 
Příběh o vaření těch nejlepších marmelád na světě, 
o životě na Šumavě, o rodině, o cestování po ce-
lém světě, o milých lidech i naopak. To se prostě 
musí slyšet. Druhou možností je si přečíst knihu 
Příběh opravdové vášně a zalistovat na webových 
stránkách příběhy a zážitky paní Blanky a její rodi-
ny. 
   Blanka Milfaitová je trojnásobnou mistryní světa 
ve vaření marmelád z roku 2013, 2014 a 2015. 
Blanka je ale také žena s velkým odhodláním,  
neuvěřitelnou pracovitostí a vůlí překonat nemalé 
překážky na cestě za svým snem. Je dvojnásobnou 
maminkou. Její dva malé poklady jsou Eliška a Mia 
Ronja, která se narodila v únoru, na začátku Ost-
rovní expedice 2016, na Sicílii. Eliška pro změnu  
v Praze na Barrandovském mostě.  
   V roce 2010 otevřela Blanka na šumavském  
Srní Slunečnou kavárnu s cukrárnou, a v roce 2012  
založila malou rodinnou manufakturu, spíše mini 
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manufakturu, kde vyrábí dobroty podle receptur původ-
ních českých, ale i nových receptur z dánských plání, 
francouzských, italských či švýcarských horských farem, 
anglických samot… či Eolských ostrovů, s ručně psaný-
mi etiketkami vázanými lýkem, a do exkluzivních sklenic 
s těsnící gumičkou a skleněným víčkem, sklenic navo-
zujících atmosféru starých dobrých časů. 
    V manufaktuře a kavárně nechybí moderní výrobní 
zařízení, splňují přísné normy certifikované výrobny. 
Zpracovávají zde ovoce převážně z Novohradských hor, 
jedné z nejčistších lokalit nejen naší země. Pro nejlepší 
exotické ovoce pak pravidelně zajíždí až na jihoitalské 
trhy. Zpracovává se zde šumavský med a pak také  
všelijaké byliny ze zahrádky na Pohoří; do některých 
marmošek přidávají ty nejlepší koňaky, Bourbony, port-
ské, také grappu či vyhlášenou moravskou slivovičku. 
   Vaření marmelád není vůbec nic jednoduchého, jak 
by se na první pohled mohlo zdát. Spousta českých 
hospodyněk si doma marmelády vaří, včetně mne, ale 
popravdě, je to spíš taková rychlovka. Málokdo vaření 
marmelád věnuje ten správný čas, spíš využívá moder-
ních způsobů. Uvaření klasické marmelády však trvá 
několik hodin, výsledek je pak ovšem famózní. K tomu 
také patří sběr toho nejlepšího ovoce a dalších ingredi-
encí. A tady zase musí být ta správná fantazie a smysl 
pro chuť kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. To se 
paní Blance určitě podařilo. Její marmelády již ochutna-
ly tisíce lidí, včetně britské královny. Marmeládu však 
není možné jen tak někde získat, jediné místo, kde se 
dá koupit je Šumava, Slunečná kavárna na Srní - 
www.slunecnakavarna.cz.  
   Blanka se od roku 2013 účastní různých gurmánských 
soutěží, EXPO výstav a se svými marmeládami sklízí 
jeden úspěch za druhým. Dne 17. 10. 2013 si v Senátu 
ČR převzala cenu Česká chuťovka, kterou získala viš-
ňová marmeláda, a také cenu Dětská chuťovka. Tou se 
pyšní jablíčkový extra džem s karamelem a brusinkami. 
   Od pořadatele nejslavnější světové gurmánské soutě-
že GREAT TASTE AWARDS 2013, která po měsících 
trvání, hodnocení, posuzování a vyřazování vyhlásila 
výsledky: Marmeláda Citronová čistá, z bio citronů  
pocházejících z jihoitalského Amalfi (vlastní sběr),  
ta, která obdržela dvojitou zlatou medaili na Worlds 
Marmalade Awards, získala v této soutěži dvě zlaté 
hvězdy. Dvě zlaté hvězdy získala i Marmeláda Višňová. 
   Pár čísel, jak náročná je soutěž GTA: 
- Soutěží mezi sebou cca 10 tisíc vzorků všech mož-
ných potravin a pochutin z celého světa. 
- Nesoutěží se o nejlepší kus v kategorii, ani mezi  
sebou napříč kategoriemi, ale jen a pouze o nejvyšší 
gurmánské ocenění od 450 porotců.  
- Soutěž probíhá pět měsíců. 
- Dvouhvězdičkový úspěch si domů odnáší pouze pět 
procent soutěžících.  
   Na své první expedici European Marmalade Expediti-
on, od listopadu 2013 po 365 dnů (v 38 zemích Evropy 
a Afriky), vařila Blanka Milfaitová exkluzivní marmelády 

přímo na místech, kde 
dozrává to nejlepší 
ovoce. Dne 29. října 
2014, obdržela Cenu 
hejtmana Jihočeského 
kraje za mimořádné 
činy - Zlatou šupinu - 
cenu za netradiční propagaci a dobré jméno jihočeské-
ho regionu. Koncem roku 2014 titul Osobnost Českého 
Goodwillu, která se nejvýraznějším způsobem zasadila 
o celkové šíření dobré vůle ve svém okolí, je skuteč-
ným lídrem ve svém oboru a silným pozitivním vzorem 
pro ostatní. Souběžně mezi několika sty konkurenty 
vyhrála krajské kolo respektované soutěže Živnostník 
roku 2014. Z celorepublikového finále Živnostník roku  
v Praze na Žofíně si odvezla stříbro za druhé místo. 
Rok 2014 uzavřela nominací a umístěním v prestižním 
klubu Češi roku. V roce 2015 se stala vítězkou jihočes-
kého titulu Žena regionu. 
   Dne 22. listopadu 2014 uvařila spolu se sedmdesát-
kou pomocníků NEJVĚTŠÍ MARMELÁDU NA SVĚTĚ, 
která váží 108 kg.  Se svojí knihou Příběh opravdové 
vášně se Blanka Milfaitová stala laureátem Výroční 
ceny nakladatelství Mladá fronta: NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
KNIHA ROKU 2014! Na podzim roku 2015 podepsala 
smlouvu s nakladatelstvím MF na druhou knihu, která 
má pracovní název Příběh psaný do vody. Kniha vyjde 
na podzim letošního roku, bude mít 350 stran a přes 
400 fotografií.  
   V prosinci 2015 odjela na další expedici, tentokráte 
"ostrovní" EUROPEAN ISLANDS EXPEDITION / 
BLANKA MILFAIT RALLYE 2016. Za devět měsíců 
chce navštívit dvanáct ostrovů v Evropě, Africe a Poly-
nésii. Cestou bude z místních surovin vařit a následně 
prodávat své vyhlášené marmelády, psát příběhy nové 
knihy a dobrodružné zážitky nejen pro potěšení své, 
ale především nás, čtenářů. Svoji cestu zahájila na Si-
cílii, kde našla se svojí rodinou druhý domov s dědou 
Antoniem a babičkou Marií. Sicílie ji zcela okouzlila 
svojí krásou, temperamentem a přívětivými lidmi.  
   V nové knize najdete nejen voňavé recepty a příběhy, 
ale také osobitý humor paní Blanky, která svojí bezpro-
středností a také urputností mnohé zvedne z jejich še-
dého stereotypu. Ne každý však vstane, zavře knihu 
života svého a otevře zcela novou. (Více na http://
www.nase-dobroty.cz ) 
 

http://www.slunecnakavarna.cz
http://www.nase-dobroty.cz
http://www.nase-dobroty.cz
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KVĚTY TŘEŠNÍ A ČERVENÉ FAZOLE 
 
Peter Žaloudek  
  
Pod tímto nevšedním titulkem (původní název filmu je 
An) přišel do kin nový japonský film, který v roce 2015 
natočila režisérka Naomi Kawase podle románu Duria-
na Sukegawy. Nevšední název však v sobě skrývá zce-
la všední problémy kterékoli společnosti a země světa: 
problém najít dobrou práci, problém zadluženosti, sa-
moty, stigmatizace kvůli barvě pleti, nemoci či nábožen-
ství, problém akceptovat a respektovat jiné lidi takové, 
jací jsou. 
Hlavní hrdina Sentaro, kterého ve filmu ztvárnil herec 
Masatoshi Nagase, má pronajatý malý stánek, ve kte-
rém připravuje a prodává palačinky plněné fazolovou 
marmeládou. Nedělá to rád, ale je zadlužený a nemůže 
si dovolit jen tak odejít a hledat si něco jiného. Je spíš 
samotář, ale se svými palačinkami je vítanou zastávkou 
pro studentky z nedaleké dívčí střední školy i pro další 
občasné kolemjdoucí. A tak má stále co dělat, aby 
všechny obsloužil a vydělal si nějaké peníze. 
Když už na práci sám nestačí, vyvěsí inzerát, že hledá 
pomocnici. Ozvala se mu jediná, již šestasedmdesátile-
tá paní, kterou hraje herečka Kirin Kiki. Ovšem Sentaro 
nemá zájem, aby zaměstnal tak starou ženu. Teprve 
když mu jednoho dne přinese na ochutnání svou fazolo-
vou marmeládu, rozhodne se, že ji přijme, protože její 
marmeláda chutná nesrovnatelně lépe než ta jeho. Pra-
videlní návštěvníci jeho stánku okamžitě poznají rozdíl, 
nová náplň jim chutná mnohem víc, všechno se rychle 
rozkřikne a u stánku se zastavuje stále více lidí. Sentaro 
náhle jako by ožil, a ožívá i stará paní, která se mu při-
znala, že prodávat vlastní marmeládu je její celoživotní 
sen. 
Jenže to má jeden háček: stará paní bývala malomoc-
ná. (Ještě před 20 lety museli v Japonsku malomocní, 
přestože již uzdravení – od roku 1946 existuje lék proti 
malomocenství – žít ve speciálních domovech odděleně 
od společnosti.) Po nemoci má zohavené ruce. I v civili-
zovaném Japonsku to evokuje nebezpečí infikování ji-
ných. Když si zákazníci jejích rukou všimli, vyvolalo to 
panickou reakci. Jednoho dne nepřišel nikdo. Majitelka 
stánku, které Sentaro splácí dluh, zasáhla rezolutně: 
buď okamžitě propustí starou ženu, nebo sám dostane 
výpověď. Sentaro navzdory všem těžkostem soucítí  
se starou paní a propustit ji nechce, ta však sama vycítí,  
že nadešel čas jejího odchodu. Druhého dne již do prá-
ce nepřijde a Sentarovi pošle dopis. Celý život byla kvůli 

svému malomocenství stigmatizována, třebaže byla 
stejně jako další obyvatelé domova označena lékaři 
za vyléčenou. Zdraví lidé se jim vyhýbali a oni se vy-
hýbali zase jim. 
Zdrcený Sentaro, smutná stará paní… Ve filmu velice 
silný okamžik, u kterého si snad každý divák uvědo-
muje, jak krutý je někdy svět, ve kterém žijeme. Všich-
ni jsme čas od času herci nějaké živé scény, kterou 
nám narežíroval život – scény, v níž nám nezbývá nic 
jiného, než polykat slzy hořkosti a přijmout nastalou 
situaci, protože jinak nemůžeme. 
Osm let svého života jsem věnoval studiu a psaní  
knihy Aina hemolele… o kolonii malomocných na ha-
vajském ostrově Molokai. Měl jsem možnost osobně 
vyslechnout příběhy lidí, kteří byli společností stigma-
tizováni podobně jako ta stará paní za to, že jsou  
malomocní: byli vyhnaní do kolonie malomocných  
a nesměli mít žádný kontakt s jinými lidmi, včetně nej-
bližších příbuzných, nemohli mít vlastní děti, a pokud 
se toto nařízení nedodrželo, dítě bylo ihned po porodu 
odebráno a dáno k adopci. Ostatní se jich štítili, nikdo 
jim nechtěl dát práci, nikdo je nepovažoval za normál-
ní lidi. 
Dnes už vidím, že za stigmatizovanými lidmi nemusím 
chodit až na daleký Molokai. Všude kolem mne žijí 
stigmatizovaní lidé: stačí, když jsou bezdomovci, když 
jsou to uprchlíci, když jsou to Romové, když jsou to 
lidé jiné barvy pleti, lidé jiného náboženství, hlavně 
toho islámského, když jsou to lidé trpící psychickou 
nemocí, lidé trpící AIDS, některými druhy kožních či 
rakovinových nemocí, lidé bez práce, zvláště ve věku 
nad 50 let, ti mají šanci najít práci prakticky nulovou. 
Ano, jak pravdivý je tento japonský film, když nám 
připomíná realitu našich dnů tady a zde, kde žijeme.  
V něčem je však nesmírně povzbudivý a krásný.  
Ta stará paní přes veškerou stigmatizaci nezatrpkla,  
a když se jí lidé vyhýbali, nezbylo jí než naučit se  
komunikovat s přírodou: se stromy a jejich listím,  
s větrem, který si s nimi pohrává a zní to jako hudba 
velikánského orchestru. Vůně kvetoucích třešní ji  
dokázala přivést až k extázi. Naučila se komunikovat  
i se sluncem a měsícem, s vodou, skalami či kame-
ním a také s “obyčejnými” fazolemi, které musely  
vydržet žár slunce, chlad noci či bičování deštěm,  
absolvovat dlouhou cestu od svého vyklíčení až  
k okamžiku, kdy je ruka člověka otrhala, zabalila  
a poslala do prodejen, a odtamtud na cestu ke kon-
krétnímu člověku na jeho stůl. 
Tento film je plný poezie, nádherných obrazů  
a symbolů. Tak jako náš život. Jeho zhlédnutí vřele 
doporučuji. 
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VZPOMÍNKY NA JAPONSKO 
 
Vlastík Škvařil 
 
Lactos je sýrárna v Tasmánii, kterou založil náš krajan 
Milan Vyhnálek v Burnie na Tasmánii v roce 1955. Byl  
absolventem stejné mlékárenské průmyslovky v Kroměříži 
jako já. Ne ve stejnou dobu, neznal jsem jej, ale když se 
od svého spolužáka Karla Vrly, který byl mým vedoucím  
v mlékárně v Hodoníně, dozvěděl, že jsem v Austrálii,  
pozval mě, abych pro něj pracoval. Samozřejmě, že jsem 
neváhal. To bylo v roce 1970. Podrobně jsem to popsal  
v jiném povídání. Tentokrát se zaměřím jenom na vzpo-
mínky na můj pobyt v Japonsku. 
   V roce 1972 nám Milan oznámil, že se mu podařilo  
uzavřít smlouvu s největší mlékárenskou firmou Snow 
Brand v Japonsku na každoroční dodávku 1000 tun goudy 
na dobu pěti let. Bylo třeba na to postavit novou sýrárnu  
a já jsem měl tu čest mít na starosti zavedení výroby  
a vedení tohoto oddělení. 
   Požadavky Japonců na charakteristiku goudy se pod-
statně lišily od tradiční holandské goudy a tak, během  
výstavby nové sýrárny, jsem byl poslán na tři měsíce  
do Japonska, abych zjistil, jaké jsou jejich požadavky,  
a dokázal vyrobit přesně to, co od nás očekávají. Sýry  
v Japonsku byly až do nedávna prakticky neznámou potra-
vinou, v tuto dobu byla průměrná roční spotřeba sýrů  
na obyvatele jenom 0.5 kg. Většinou to byly tavené sýry  
a naše desetikilové bochníky goudy byly také určeny  
na tavení. 
   První komplikace nastala, když jsem žádal o cestovní 
doklad. To jsem nebyl v Austrálii ještě celé tři roky a tím 
pádem jsem neměl nárok na australské občanství.  Do-
klad, který jsem nakonec vyřídil, potvrzoval, že jsem oby-
vatel Austrálie, ale národnost byla uvedena jako českoslo-
venská. Československo se netěšilo zrovna velkému re-
spektu v Japonsku. Bylo známé tím, že jako komunistická 
země podporovalo a zásobovalo zbraněmi a výbušninami 
jako Semtex různé teroristické organizace a proto byl  
každý československý občan podezřelý. Potřeboval jsem  
doporučení od Snow Brand a osobně jsem musel zajet  
na japonský konzulát do Melbourne, doprovázen zástup-
cem z Mitsubishi (spolupracovali se Snow Brand na dovo-
zu sýrů), který předložil konzulovi dopis, ve kterém se  
i Mitsubishi za mne zaručovalo. Dobře to dopadlo a vízum 
jsem dostal. Už mě nic nezastaví. Ještě jsem se snažil 
dozvědět o Japonsku co nejvíce a naučit se aspoň několik 
japonských frází, abych na ně udělal dobrý první dojem. 
To je vždycky v obchodních vztazích důležité. 
   Let do Tokia proběhl hladce, po přistání to už nebylo 
zrovna tak hladké ani radostné. Přestože jsem měl platné 
vízum, jakmile uviděli v dokladu moje občanství, hned bylo 
vidět, že byli velice znepokojení. Odvedli mě do kanceláře 
a tam téměř dvě hodiny studovali, jestli mě tam mají vůbec 
pustit. Volali na různá místa, ničemu jsem nerozuměl, je-
nom tomu, že se nakonec rozhodli mě do Japonska pustit. 
Když jsem se konečně octnul v hale, nebyl tam už žádný  
z cestujících, jenom několik Japonců, kteří na mě čekali, 

aby mě přivítali. Bylo mi to velice trapné, ale oni byli 
velice zdvořilí a vůbec se netvářili, že by jim to vadi-
lo anebo že by je zajímalo, proč mě tam tak dlouho 
celníci drželi. Zavezli mě do hotelu, popřáli dobrou 
noc, bylo už hodně pozdě v noci, a jeden z nich, 
pan Oshio mi sdělil, že ráno za mnou přijde a řekne 
mi, jaký program pro mě připravili. 
   Pan Oshio přišel hned po snídani, vysvětlil mi,  
že napřed musíme do banky vyměnit moje dolary  
za jeny, protože v Taiki, kde mají sýrárnu a kde bu-
du trávit první dva měsíce, žádná banka není. Cizí 
jména zní tak exoticky a zajímavě, pokud se člověk 
nedozví jejich význam. Já jsem člověk zvídavý,  
a tak jsem se snažil zjistit jejich překlad. Oshio  
znamená moc soli neboli „přesolený“. Další jména, 
se kterými jsem se setkal, byla také dost překvapi-
vá. Shiraishi, s kterým jsem se skamarádil a udržuji 
s ním dodnes kontakt, znamená „Bílý kámen“, nebo 
Yamadera, znamená „Kaplička na kopci“. Raději to 
nepřekládat. 
   V bance jsem vyměnil za cestovní šeky natolik 
hotovosti, abych měl dost na dva měsíce na ubyto-
vání, stravu a na další útraty. Necítil jsem se moc 
dobře s tolika penězi v hotovosti v kapse, ale nedalo 
se nic jiného dělat. Kreditní karty tenkrát ještě nee-
xistovaly. Výměna peněz byl jediný úkol toho dne  
a pan Oshio mě zavedl zpět do hotelu, abych si od-
počinul a připravil se na cestu, která mne čekala 
příštího dne.  
Hotel byl uprostřed města, a tak jsem se vydal  
na výzvědy. Byl víkend, hlavní třída byla uzavřená 
pro veškerý provoz, všude na silnici rozestavěné 
stoly a židle, všechny obchody otevřené, plno růz-
ných atrakcí a lidí tolik, že když jsem vešel do ob-
rovského obchodního domu, tak jsem byl unášen 
davem a vůbec jsem neměl šanci se rozhodovat, 
kam vlastně chci jít. Nevadilo, stejně jsem bloudil 
jen tak bez cíle. Zpátky na hlavní třídě jsem zůstal 
oslněný a úplně bez dechu při pohledu na všechny 
ty neony, které pokrývaly budovy od přízemí až po 
střechy. Já jsem přece v podstatě jenom vesničan  
a něco takového jsem v životě dosud neviděl. 
   Když jsem dostal hlad, měl jsem problém se roz-
hodnout, co si koupit. Všechno takové nezvyklé.  
A navíc, jak si to objednat? Naštěstí bylo kolem 
množství malých restaurací, které měly vystavené 
porce jídel udělané z plastiku, které na talířku vypa-
daly jako skutečné. U každé porce byl nápis, které-
mu jsem samozřejmě nerozuměl, ale cenu v čísli-
cích jsem si mohl přečíst a stačilo ukázat prstem  
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na porci a bylo objednané. Myslel jsem si, že v Japon-
sku se jí převážně rýže, ale dozvěděl jsem se, že kolem 
poloviny všech příloh jsou těstoviny různých barev  
a tvarů, tak jsem si něco vybral, sedl ke stolu a jedl.  
Musel jsem samozřejmě zápasit s hůlkami, příbory tam 
nebyly, ale kupodivu jsem to zvládal docela úspěšně. 
Vedle mne seděly dvě pěkné mladé Japonky, ale neu-
dělaly na mne moc dobrý dojem, když jsem viděl a sly-
šel, jak do sebe vtahují dlouhé nudle za hlasitého srká-
ní. Později jsem se dověděl, že je to součást jejich mra-
vů u jídla. Musím si zvyknout. Jiný kraj, jiný mrav!  
   Ráno mě pan Oshio vyzvednul a jeli jsme na letiště. 
Letíme nejdřív do Sappora, hlavního města severního 
ostrova Hokkaidó. Má kolem jednoho milionu obyvatel, 
je známé tím, že se tam právě v roce 1972 konaly zimní 
olympijské hry. Také tím, že se tam každý rok v zimě 
konají velké slavnosti, při kterých mužstva z mnoha  
zemí soutěží o nejlepší sousoší z ledu.  
   Hokkaidó obsadili Japonci teprve před několika sty 
lety. Původní obyvatelé jsou Ainu, dodnes někteří žijí 
původním životem. Hokkaidó se podobá rozlohou Čes-
ké republice, žije tam asi 5 milionů obyvatel, což je veli-
ký rozdíl proti hlavnímu ostrovu Honshu, kde je namač-
káno přes 100 milionu lidi. Hokkaidó se podobá  
Tasmánii, je tam dost pastvin a právě proto tam Snow 
Brand postavili svoji největší sýrárnu, kam právě mířím.  
Ze Sappora pokračujeme vlakem do Obihiro, kde  
na nás už čeká auto, aby nás zavezlo do Taiki, vzdále-
ného asi 40 km. 
   Ubytoval jsem se v hotelu Noguchi Ryokan. Noguchi 
je jméno majitele a Ryokan znamená japonský hotel.  
A hned na začátek jsem poznal, že se mám co učit, 
abych mohl žít jako Japonec, když už jsem v Japonsku. 
Hned ve vstupní hale nastalo první překvapení. Myslel 
jsem, že jsem se ocitl u Bati. Desítky párů bot všude 
kolem a poličky plné přezůvek, všechny stejné barvy. 
Do hotelu se může vstoupit jenom v přezůvkách. Zaved-
li mě do pokoje a hned v jeho malé předsíni mě upozor-
nili, že tam musím nechat přezůvky a do pokoje už  
jenom v ponožkách. Podlaha byla pokryta slaměnou 
rohožkou, uprostřed malý stolek s polštářkem na zemi, 
velká skříň a malá výstavní skříňka s pár ozdobnými 
předměty. Jinak nic. Ani žádná postel! To se ale vysvět-
lilo později, když pokojská večer vytáhla ze skříně mat-
raci a položila ji na zem i s pokrývkami. Polštář byl po-
měrně malý, žádné peří, a podle dotyku byl naplněný 
nějakým zrním. Ale kupodivu se na něm spalo docela 
dobře. 
   Jak jsem později zjistil, s přezouváním nebyl ještě  
konec. U dveří k toaletám byla řada dalších přezůvek, 
tentokrát červených. Hygiena v Japonsku je na vysoké 

úrovni. Záchody nebyly sedací, jenom stupačky  
a při vykonávání potřeby se muselo dřepět. Mohu 
dodat, že jsem tam neviděl nikoho číst přitom noviny, 
jak jsme my někdy zvyklí.  
   Bylo už pozdě odpoledne a pan Oshio mě zavedl 
do koupelny, že se vykoupeme a potom budeme mít 
večeři s vedoucím sýrárny a dalšími důležitými před-
staviteli podniku. Koupelna byla společná a už jsem 
se musel začít učit, jak na to. Nejprve jsem dostal 
umyvadlo s teplou vodou a s mýdlem na umytí. Všiml 
jsem si ale, že někteří starší Japonci nepoužívali mý-
dlo, nýbrž drsné kameny. Následovala sprcha a pak 
do vany, ve které už sedělo asi šest dalších. Vana 
byla natolik hluboká, že jim bylo vidět jenom hlavy. 
Pan Oshio mě upozornil, že voda je velice horká. Při-
pustil tam sice trochu studené, ale stejně mi to chvíli 
trvalo, než jsem se mohl úplně ponořit. Když jsem se 
tam konečně usadil a začal si zvykat, Oshio mi dopo-
ručil, abych už vylezl, že na to nejsem zvyklý. Nechá-
pal jsem proč, když jsem se už cítil velice dobře, ale 
poslechnul jsem a pochopil, sotva jsem se vysoukal  
z vany. Zatočila se mi hlava, nohy se podlomily,  
a kdybych si hned nesednul, tak bych se asi zhroutil. 
Pak ještě jednou do sprchy a asi po hodině jsme byli 
vykoupaní. Po osušení jsme si oblékli jen tak na holá 
těla župany, kterým říkají yukata a vydali se do něja-
kého pokoje, kde už byly uprostřed nízké stolky při-
chystané pro šest osob s polštářky kolem na sezení. 
Předpokládal jsem, že se půjdeme převléci do oble-
ků, ale kdepak. Přece jsme se už vykoupali! To bylo 
vysvětlení pana Oshio. Je to možné? Za chvilku se 
objevili čtyři představitelé sýrárny, všichni v tmavých 
oblecích a kravatách, přesně takoví, jak si člověk 
představuje Japonce. A my tady v županech! To byl 
pocit! 
   Jak jsem zjistil, jenom jeden kromě pana Oshio 
mluvil anglicky. Toshio Shiraishi, v mém věku, bude 
mým hlavním společníkem po celou dobu pobytu  
v Taiki. Jídlo nám bylo přineseno na podnosech,  
na každém podnosu několik misek. Ne jak jsme 
zvyklí, napřed polévka, hlavní jídlo a pak zákusek. 
Všechno najednou a pojídalo se střídavě ze všech.  
A žádné „při jídle se nemluví“, právě naopak. Pár 
soust, hůlky se často odkládaly a přitom se nepřetrži-
tě mluvilo. Toshio mi to nejpodstatnější překládal, 
takže jsem měl přehled, o čem se diskutuje. Když 
jsem prostudoval obsah misek, nevěděl jsem, co si  
o tom myslet. Kromě polévky, která se pila přímo  
z misky, tam bylo něco neurčitého, ale co bylo jasné, 
v další misce byly nakrájené syrové ryby a v další 
kousky syrových chobotnic. No nazdar! Musím se 
překonat. Tak jako ostatní, namočil jsem kousek ryby 
do sojové omáčky a šup to do pusy. Spolknul jsem to 
co nejrychleji a zapil rýžovým vínem neboli saké. Při-
tom jsem se ale snažil přesvědčit sám sebe, že když 
to chutná tolika lidem, tak to musí být dobré. A musím 
říct, že jsem tomu za pár dnů přišel na chuť a naučilo 
mě to ochutnat cokoliv. Jak teď o mně doma říkají - 
“on sní všechno“. 

Můj hotel Noguchi Ryokan v Taiki 
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   Sedět na zemi se zkříženýma nohama bylo velice 
nepohodlné. Nedal jsem to najevo, a když mi nabízeli 
více polštářů, nechtěl jsem sedět výš než ostatní jako 
nějaký král, tak jsem to odmítl. Prvních čtrnáct dnů 
jsem dost trpěl, ale nakonec jsem si jakž takž zvyknul. 
Jak jsem později zjistil v Tokiu, mnoho restaurací mělo 
normální stoly a židle, jak jsme zvyklí, ale v některých 
typických japonských restauracích, kde se ještě stále 
sedělo na zemi se zkříženýma nohama, byly v podla-
hách díry pro nohy hlavně pro cizince, kteří nemohli 
sedět na zemi se zkříženýma nohama. Tradice spoje-
ná s pohodlím. (pokračování) 

3x LÍDA BAAROVÁ - v dokumentu, ve filmu, v divadle 
 
Veronika Boušová 
 
„Byla to naše největší hvězda, která prošla antickou tragédií,“ řekl o ní režisér Otakar Vávra. První česká filmová 
star světového formátu platila za jednu z nejpřitažlivějších hereček své doby a navzdory množství autobiografické-
ho materiálu, dokumentů a svědectví zůstává dodnes trochu záhadou. Co o ní víme? Sedmnáctiletá konzervato-
ristka, vlastním jménem Ludmila Babková, zahájila filmovou kariéru v roce 1931. O čtyři roky později ctižádostivá  
a na jazyky nadaná kráska už točila v ateliérech UFA nedaleko Berlína, „Hollywoodu Evropy“. A hollywoodské stu-
dio MGM jí nabídlo velkolepou smlouvu. Odmítla a do smrti litovala. Později filmovala v Itálii a ve Španělsku, 
v Německu ve zralém věku uspěla i na divadelních prknech. Celkem hrála ve více než 60 filmech. Muže okouzlo-
vala na potkání a oni okouzlovali ji. Vstupovali do jejího života jako spasitelé i jako nositelé zkázy. Žila se ženatým 
německým hercem Gustavem Fröhlichem, osudným se jí stal nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels. 
Vztah zakázal Hitler. Baarová nesměla točit a kvůli styku s nejvyššími představiteli nacistického Německa, české 
protektorátní vlády a společnosti kolem Miloše Havla se postupně dostala do hledáčku gestapa, abwehru, britské  
a americké vyzvědačské služby i StB. V roce 1945 skončila kvůli podezření z vlastizrady v pankrácké věznici.  
Matka zemřela u výslechu, sestra Zorka spáchala sebevraždu poté, co ji vyhodili z divadla, otec zanedbal zánět  
a přišel o nohu. Lída, zproštěná podezření, se vdala za Jana Kopeckého z loutkářské rodiny a utekla s ním do Ra-
kouska, kde se podruhé vdala za lékaře Kurta Lundwalla. Dožívala v Salcburku v dlouholetém osamění. 
Celý život čerpala sílu z obdivu a slávy a tolikrát vzlétla z popela, až přežila svoji smrt. Inspiruje stále. V lednu 2016 
o ní byly uvedeny hned dva filmy a nedlouho předtím ožila jako divadelní postava v historické fikci. 
 

Zkáza krásou - celovečerní dokumentární film 
Krása je úděl svého druhu. Aby krásná žena byla úspěšná a šťastná, musí mít pokoru, sebereflexi, asertivní jedná-
ní atd. Od sotva odrostlé puberťačky (soudě dle jejích póz a grimas při první kamerové zkoušce) to pochopitelně 
nelze čekat. Zvlášť, když ji postrkuje matka, plnící si tak vlastní sny.  
Detailní portrét Lídy Baarové od Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny „Zkáza krásou“ se zříká cizích komentářů  
a nechává promlouvat protagonistku slovem a obrazem tak, aby vynikl i kontrast mezi tím, co vnitřně prožívala,  
a dějinnými událostmi, jejichž důsledky musela nést. Formátem se životopisný dokument blíží hranému filmu.  
Příběh, jenž by vydal na seriál, je zredukován do cca 90 minut.  
Dvacet let staré záznamy rozhovorů Baarové s Třeštíkovou a s Otakarem Vávrou kombinují tvůrci s pasážemi 
z biografických knih „Útěky“ a „Života sladké hořkosti“. Ty čte Alena Šislerová, náhodně objevená paní, jejíž  
hlasový projev působí velmi autenticky.  
Mluvené slovo, jakási osobní zpověď, je komentářem k sestřihu pečlivě vybraných archivních filmových  
materiálů a fotografií. Když posloucháme, jak se do Baarové zamiloval Vlasta Burian, a jak z ní režisér Karel  
Lamač udělal ženu, na plátně sledujeme svůdnou spící královnu z Lelíčka (1932). Vyprávění o bolestném rozchodu 
s Goebbelsem zase ilustrují tvůrci scénou umírající souchotinářky z Pruského příběhu lásky (1938). Dojem z takto 
sestříhaného životopisu je o to autentičtější, že filmy byly natočeny v období, kdy se odehrály i zmíněné události. 
Naopak některé kombinace slova a obrazu si protiřečí a vytvářejí zkratku, která pomáhá pochopit Lídiny postoje  
a poukazuje na její falešnou sebeinterpretaci.  
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Pokud vám Baarová připadala průměrná a nechápete, 
proč působila takový rozruch, odpověď je nabíledni. 
Masku naivky či ikoničnost madony bourá dopředu  
a pozpátku přehrávaná sekvence kotrmelce, čertovina 
v očích, rozvernost zpívané reklamy na auto Praga  
Baby, koketérie šantánové umělkyně, ale i scény 
s erotickým podtextem (Panenství, 1937), nebo odvaha 
ukázat nahotu. Nejen výrazem sebevražedkyně 
v Turbíně (1941) nás Baarová přesvědčí o svém herec-
kém vývoji. Na rozdíl od Mandlové svou dobu nepřed-
běhla, ale držela krok, což dokazuje jako zralá žena  
ve Felliniho Darmošlapech (1953) nebo v El batallón  
de las sombras (1957). Ukázkám ze zahraniční produk-
ce vévodí ty z německého filmu Barkarola (1935), který 
Lídu v hlavní roli nejkrásnější Benátčanky katapultoval 
do výšin – a do společnosti nejmocnějších nacistů. 
V ateliérech UFA plují v kulisách zalidněných ulic  
po vodních kanálech gondoly a pompézní výprava oslní 
i dnes. 
Obrazový materiál je vůbec unikátní a zdaleka nejde  
jen o filmy. Použity jsou záběry z plesu v Lucerně,  
který Miloš Havel zastavil, aby se našel ztracený  
diamant z Lídiny náušnice, propagandistické reportáže, 
záběry Čechů hajlujících na Václavském náměstí, nebo 
herců bavících z pódia Lucerny pokrokové kádry, párty  
celebrit na Barrandovských terasách, práce v ateliérech 
a další. Při vyprávění herečky o první návštěvě u Hitlera 
sledujeme vůdce s výrazem shovívaného hostitele tak, 
jak ho v soukromí zachytila na kameru Eva Braunová. 
Poválečné reportáže ukazují umělce při manuální práci 
(takto veřejně pokořené za styky s Němci) nebo filmový 
pás se záznamem Baarové, jak se chemickým zpraco-
váním mění v „mnohem užitečnější“ krém na boty. 

K vytvoření rámce celovečerního dokumentu poslouži-
lo Ohnivé léto (1939, hrála v něm i sestra Zorka) a leit-
motivem se stala píseň „Milujeme to, co ztrácíme“, již 
zpívá femme fatale mladičkému Svatopluku Benešovi. 
Baarové patetický přednes obsáhne hloubku jejího 
pádu po útěku z Německa i bezbřehou samotu stáří, 
kterou při setkání s Třeštíkovou v roce 1995 splachuje 
Becherovkou přímo z láhve. Tou písní jakoby krvácela, 
ale na pozadí cítíme pózu exhibicionistky. Jakmile má 
publikum, je evidentně stále jednou nohou v roli. 
„Zkáza krásou je příběh dvacátého století,“ říká Třeští-
ková. „Krása, pomíjivost a pošetilost. Velká iluze. Troš-
ku o tom, že člověk se nemůže zbavit toho, co udělal, 
že prostě má nějakou odpovědnost. Pak je tam téma 
pokání. Tedy, myslím si, že v případě paní Lídy zas  
až tak velké nebylo. Dovedu si představit, že mohlo být 
větší.“ 
 

Lída Baarová – celovečerní hraný film 
Titul „Lída Baarová“ je značně zavádějící. S obsahem 
nákladného, výpravného koprodukčního snímku kore-
sponduje spíš distribuční název: „Devil´s Mistress“.  
Už z toho důvodu, že jde pouze o aféru Baarová -
Goebbels a tragédii rodiny Babkových, a že Ivan  
Hubač pojal scénář částečně jako životopisnou fikci. 
Používá sice známé citace, ale také dějové zkratky 
(odchod Baarové od Fröhlicha ke Goebbelsovi  
v jediné scéně, udělení milosti pod šibenicí atd.).  
Patrná ambice prosadit film v zahraničí nesouvisí  
s uměleckými tradicemi evropské kinematografie.  
Odpovídá současné průměrné hollywoodské produkci 
a úporná snaha tvůrců, najít k ní správný klíč, vede 
místy až k parodizování. 
Zarámovat příběh vzpomínkami zestárlé hrdinky 
(Zdenka Procházková) je jedna z možných koncepcí, 
když se však přidá scéna, kdy se sestra Zorka s rozta-
ženýma rukama chystá skočit z oblého rohu střechy 
Babkovic vily, divákovi automaticky naskočí americký 
velkofilm Titanic.  
Vstup hlavní hrdinky do německého filmu i nacistické 
společnosti se režisér Filip Renč zřejmě pokusil  
stylizovat v duchu českých filmů pro pamětníky.  
Scény, kdy se Lída učí německy, společné zážitky 
s Fröhlichem, nebo pojetí maloměšťácké matky Bab-
kové Simonou Stašovou, jakoby vycházely z komedií 
Martina Friče, přitom ale uvízly někde na půl cesty. 
Zasazení postav matky a dcery do archivních záběrů 
předválečného Berlína se jeví jako dobrý nápad,  
až na nevěrohodný moment, kdy se posmívají stráži 
SA za jejími zády. 
Nejasný režijní záměr se týká i obsazení a charakterů, 
které jsou až na pár výjimek ploché. Pro dějově bohatý 
film a krátké scény je škála propracovaných hereckých 
výrazů zásadní, tady však chybí. Přitažlivost slovenské 
herečky Táni Pauhofové těžko ohodnotím, nicméně její 
Lída střídá tři výrazy, které střih dokola opakuje. Steril-
ní, chladná kráska nasadí barvitější projev jen několi-
krát (většinou ve vypjatých situacích). To třeba Lenka 
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Vlasáková jako Goebbelsová je plastičtější. Lépe než 
Pauhofová na tom není ani rakouský herec Karl Marko-
vics v roli Goebbelse. Představitel policisty ze seriálu 
Komisař Rex sice vzhledem kulhavého ďábla připomí-
ná, ale o proslulé démonické přitažlivosti předního  
člena NSDAP nemůže být řeč, nepomyslíme-li na teorii 
o „sexy mozku“ mocných nevzhledných mužů. Renč 
ovšem dosáhl obdobné sterility i u postavy Fröhlicha 
v podání herce Gedeona Burkharda, někdejšího nejpři-
tažlivějšího muže Německa - což je na pováženou. 
Částečně za to může i nevhodný výběr dabérů (nikoli 
jejich výkon). Ostatně ani postdabing filmu neprospěl. 
Text Hany Vágnerové, zpovídající Baarovou, zazní 
v závěru tak amatérsky, až je z podivem, že takovou 
verzi někdo schválil. Nutno zmínit i obsazení Pavla  
Kříže, proslaveného komediemi o básnících, do role 
Hitlera. Fakt, že nedostal možnost postavu psychologi-
zovat, jí v Čechách ubírá na vážnosti. 
Divákova snaha pochopit tvůrčí koncepci vychází dlou-
ho naprázdno. Úlevu přináší jen několik vydařenějších 
scén, k nimž patří i židovské pogromy. Vypjaté historic-
ké momenty ale ve fádním kontextu filmu ztrácejí  
dramatičnost a nezachrání to ani košaté orchestrální 
skladby. Situace se zlepší až v poslední třetině filmu, 
týkající se poválečných peripetií Babkových a pobytu 
Lídy na Pankráci. Stylizace herců ustupuje, dramatická 
scéna výslechu Simony Stašové s Michalem Dlouhým 
odpovídá jejich hereckým kvalitám, Pauhofová bez pře-
hnaného líčení a stylizace má konečně výraz, ve vzta-
hové rovině to zajiskří i díky výkonům Anny Fialové 
(Zorka) a Martina Huby (otec). 
Představa uměleckého filmu o Lídě Baarové vznikla asi 
před patnácti lety a zdá se, že za tu dobu ztratila směr. 
Kusý životopis zesnulé herečky bez varování zkresluje 
historii a manipuluje tak veřejným míněním. Zda film 
uspěje ve světě, se uvidí. Na domácí půdě mohou být 
taková díla i nebezpečná. 
 

Pankrác ´45 – divadelní inscenace 
Divadelní hra autorky a režisérky Martiny Kinské, situo-
vaná do období národní očisty po ukončení 2. světové 
války v roce 1945, je divákům jasně prezentována jako 
historická fikce. Promyšlenými způsoby se snaží odpo-
vídat na otázku morální viny žen, které v bouřlivém dě-
jinném období skončily ve vztahu s muži, po válce 
označenými za zločince. Aby simulovala historický kon-
text, využila Kinská dobové dokumenty a vše konzulto-
vala s historikem Petrem Kourou. Do společné cely 
přivedla pětici vězeňkyň, které se ve skutečnosti takto 
nikdy nesetkaly: herečky Adinu Mandlovou a Lídu Baa-
rovou, odbojářku a spolupracovnici skupiny Silver A 
Hanu Krupkovou, Židovku Julču, kápo z koncentrační-
ho tábora, a manželku jednoho vysoce postaveného 
nacisty. Postavy Baarové a Mandlové psala Kinská 
převážně na základě jejich vlastních výroků a jejich 
charaktery na jevišti modeluje i vzájemnou konfrontací. 
Zatímco Klára Cibulková svou intonací, grimasami  
a dynamikou pohybů Mandlovou oživila v plné parádě  
a ani na vteřinu neztratíte pocit, že sledujete ironickou 

a vtipnou Adinu,  
Slovenka Réka Dersi 
nemá Baarovou tak 
načtenou. Nenapodo-
buje hereččino chová-
ní před kamerou - 
ostatně Baarová neby-
la tak svérázná jako 
její kolegyně. Dersi dodává postavě osobnostní rysy  
na základě částečně autobiografického textu. A její Lída 
rozhodně není naivní, jak to o Baarové dodnes mnozí 
tvrdí. Zná sílu svých ženských zbraní a naznačuje, že je 
umí použít i k psychickému vydírání. Má hvězdné maný-
ry, jedná egocentricky, ale ne bezcitně. Nakolik je psy-
chicky labilní (nezapomeňme, že Baarová se často hrou-
tila), a nakolik to hraje, nelze odhadnout. Každopádně 
jde o zajímavý portrét. A nemusí být nepravdivý. 
Slovní přestřelky dvou celebrit rozehrávají hlavní motiv 
inscenace: lásku k „nepravým“ mužům, za níž teď mo-
hou všechny přítomné zaplatit smrtí. Otevřou tak osudy 
dalších postav, v mnohém tragičtější. Filmové hvězdy se 
zapletly kvůli kariéře, ale Hana Krupková se stala gesta-
páckou milenkou, aby zachránila manžela. Tajemná 
manželka nacisty, lékařka a matka tří dětí, naprosto ne-
chápe souvislosti svého osudu. Ze svého úhlu pohledu 
žila normální život. A Židovka celou válku nekompromis-
ně bojovala o přežití, aby vůbec kdy mohla nějaký život 
žít. Inscenace ale polemizuje i s bulvarizací celebrit. 
Když se Baarová s Mandlovou v duchu podtitulu 
„Casting na popravu“ častují narážkami na to, kdo s kým 
spal, otvírají téma společnosti, která zaměňuje jeviště 
divadelní s politickým: z celebrit si dělá bohy i oběti, 
exemplární případy i živé štíty, což připomene  
třeba zpráva o hereckém shromáždění, vyjadřujícím  
po Heydrichiádě solidaritu říši. Za to, že mnohé z nás 
životy slavných dráždí a neustále v nich hledáme nějaké 
tajemství, si tak trochu můžeme sami. 
 

 
Koho Lída Baarová 
skutečně milovala,  
koho využila ke kariér-
nímu postupu, komu  
se vzdala z naivity, 
nakolik byla zasvěcena 
do politiky a jaké role 
vlastně sehrála mimo 
kameru? Jakýkoli vý-
klad už navždy zůstane 
jen výkladem. Nezbý-
vá, než vzít za vděk 
písní z Ohnivého léta: 
„Co je to pravda, víš to 
ty? Nikde nenajdeš 
jistoty…“. 
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KDO JSI BEZ VINY… 
 
Dana Broumová 
 
O Lídě Baarové se v poslední době napsalo mnoho, především 
v souvislosti s uvedením filmu „Lída Baarová“ Filipa Renče a dokumen-
tu „Zkáza krásou“ Heleny Třeštíkové. Oba filmy jsem viděla, ale nebudu 
je hodnotit, raději bych se chtěla věnovat samotné Lídě Baarové.  
Je zajímavé, kolik lidí se dnes k Lídě Baarové vyjadřuje a myslí si,  
že má právo ji soudit. Zpochybňují její herecký talent, inteligenci…  
a dokonce i to, že byla krásná. 
Některé články mě přímo pobouřily a tak trochu vyburcovaly, abych  
se začala více zabývat nejen osudy této nesmírně krásné ženy,  
ale i příběhy dalších umělců v kontextu doby 30. let minulého století.  
Existuje celá řada polopravd, lží, dohadů.    
Velmi mě zaujaly dokumenty Stanislava Motla, který za Lídou Baarovou 
jezdil do Salzburgu v letech 1990-97, získal si její důvěru a byl zřejmě 
nejblíže k tomu, jaká doopravdy byla.  

Lída Baarová byla nejen krásná, ale i inteligentní a vzdělaná žena, s výjimečným talentem na jazyky – mluvila per-
fektně německy, italsky a španělsky, stejně jako česky. Byla velmi muzikální, zpívala a tančila, svůj herecký talent 
umocňovala pracovitostí a pílí. 
Nástup její kariéry byl jedinečný. Ve svých 20 letech se v roce 1934 dostala do německé společnosti UFA, která 
byla právem považována za evropský Hollywood. Naučila se německy tak dokonale, že mluvila bez přízvuku. Její 
první německý film Barkarola měl velký úspěch a dobové německé kritiky se vyslovovaly pochvalně nejen o filmu, 
ale Lídu Baarovou označovaly za talentovanou herečku. V letech 1934 až 1938 natočila v Německu několik úspěš-
ných filmů a stala se hvězdou evropského formátu.  
Žila s německým hercem Gustavem Fröhlichem, ale osudným se jí stalo setkání s říšským ministrem propagandy 
Josephem Goebbelsem, který vládl německému filmovému průmyslu. Goebbels se do Lídy Baarové bezhlavě  
zamiloval. Nutno říci, že v době, kdy se stýkali, nebyl ještě válečný zločinec. Byla druhá polovina třicátých let  
a Goebbelse přijímali přední světoví politikové. Lídě Baarové muselo velmi imponovat, že muž, který má takovou 
moc a kterého se všichni bojí, jí leží u nohou. Zamilovala se. V dnešní době je to těžké pochopit, ale zřejmě měl 
v sobě určité charisma, neboť už před Lídou Baarovou měl četná milostná dobrodružství, která mu jeho žena Mag-
da Goebbelsová tolerovala. S Lídou Baarovou to bylo ovšem jiné, vášnivě se do ní zamiloval a uvažoval o rozvodu. 
To ovšem Hitler nemohl dopustit a Goebbels musel kontakty s Lídou Baarovou okamžitě ukončit.  
Je zarážející, jak někteří mohou s určitostí tvrdit, že se Lída Baarová do Goebbelse nemohla zamilovat, protože to 
nebyl žádný fešák a ještě k tomu kulhal. Znamená to snad, že by mohli být milováni pouze krasavci? A což teprve 
handicapovaní… 
Lída Baarová se vrátila do Československa a od roku 1938 se s Goebbelsem již nesetkala. Ani v roce 1940, kdy 
Joseph Goebbels navštívil Prahu, se nesetkali, neboť gestapo internovalo Lídu Baarovou na zámku ve Zbraslavi. 
Goebbels tehdy údajně proflámoval celou noc s českými herečkami a v jeho lůžkovém kupé s ním do Berlína 
odjela operetní herečka Valja Petrová (za minulého režimu - zasloužilá umělkyně).   
Po roce 1941 byla Lída Baarová v německém filmu a pro nacisty nežádoucí a ani po návratu do Prahy už žádný 
německý film nenatočila. Pro německou společnost Prag-Film, která na Barrandově točila filmy v němčině 
s českými herci, si zahráli např. Zita Kabátová (Maria von Buchlow), Hana Vítová (Hanna Witt), natáčel pro ni  
Vladimír Slavínský (Otto Pittermann) pracovali pro ni kameramani, střihači, architekti, mnoho zaměstnanců Barran-
dova. Kdo se kupodivu angažmá v Prag-Filmu vyhnul, byl Otakar Vávra a paradoxně Lída Baarová, která točila dva 
roky v Itálii. 
Největší paradox jejího života je ten, že po válce byla považována za kolaborantku.  
Lída Baarová byla v roce 1945 pronásledována a skončila na rok a půl ve vazbě v pankrácké věznici. Její  
maminka dostala při výslechu infarkt, její sestra herečka Zorka Janů spáchala sebevraždu, otec přišel o nohu. 
Lídě Baarové nebyla kolaborace prokázána a nakonec byla propuštěna bez obvinění.  
Za svůj vztah s nacistickým pohlavárem Josephem Goebbelsem Lída Baarová krutě zaplatila. Ztratila to nejcenněj-
ší – rodiče, sestru, domov. 
Mezi blízké přátele Lídy Baarové patřila rodina režiséra a producenta Ladislava Broma. Lída Baarová byla jeho 
spolužačkou na konzervatoři a později v roce 1940 ji obsadil do filmu Život je krásný, kde hrála po boku Oldřicha 
Nového.  
Když byl Ladislav Brom v roce 1941 zatčen a vězněn gestapem, byla to Lída Baarová, kdo mu pomohl na svobodu 
a po čtyřech měsících byl propuštěn. Později pak on i jeho žena Věra naopak pomohli Lídě Baarové a jejímu teh-
dejšímu partnerovi Janu Kopeckému při útěku z Československa.  
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Věra Bromová znala Lídu Baarovou velmi dobře, 
nebyla to jen náhodná setkání na večírcích. 
S Ladislavem Bromem měli čtyři děti a Lída Baarová 
byla jejich nejstarší dceři kmotrou. 
Při rozhovoru se Stanislavem Motlem vzpomíná 
Věra Bromová, že Lída Baarová nic zlého neuděla-
la, kde mohla tak pomohla, rozhodně nikoho neuda-
la, vždy se chovala čestně. A na otázku proč proti ní 
bylo tolik nenávisti, říká, že to byla hodně závist  
a dodává: „My jsme zlí, my jsme zlí celkem, když 
můžeme někoho trošičku přiskřípnout, tak ho při-
skřípneme.“ 
Lída Baarová je v mezinárodním měřítku ze všeho 
nejvíce spojována s Josephem Goebbelsem.  
Ve stínu této dvouleté aféry tak poněkud zůstává 
fakt, že jako jediná česká herečka točila po válce 
v Itálii a Španělsku s nejvýznamnějšími italskými 
režiséry Fellinim, Rossellinim a de Sicou a že jí ex-
kluzivní smlouvu nabízel i Hollywood. 

V roce 1953 si Lídu Baarovou vybral do jedné z hlavních žen-
ských rolí filmu Darmošlapové začínající režisér Federico Fellini, 
který se po několika dalších filmech zařadil mezi světovou filmař-
skou špičku. Film se dočkal velkého mezinárodního ohlasu  
a Fellinimu přinesl první Oscarovou nominaci za nejlepší scénář 
a Stříbrného lva na festivalu v Benátkách (přičemž Zlatý lev  
nebyl vůbec udělen). Lídě Baarové bylo 39 let a většinu své role 
hrála nenalíčená. Díky svým jazykovým schopnostem nebyla 
nikdy dabovaná. 
Příběh Lídy Baarové je nadčasový, krutě doplatila na svou lásku 
k nacistickému pohlavárovi. Nemyslím, že si uvědomovala  
do jakého nebezpečí se pouští. V každém případě je lehké sou-
dit zpětně, když už víme, jak se věci vyvinuly. Jedno je jisté, Lída 
Baarová byla bezesporu jediná česká herečka, která se dokázala 
prosadit na mezinárodní úrovni s takovým úspěchem. 
A na závěr, ještě něco osobního. Asi mám k Lídě Baarové trochu 
zvláštní vztah, neboť moje maminka (Marie Hamplová) byla při-
bližně stejný věkový ročník a byla jí velmi podobná. Její osud byl 
za války velmi strastiplný – i když zcela jinak než Lídy Baarové. 
Prožila válečné útrapy, bojovala ve Varšavském povstání,  
byla vězněna v koncentračním táboře, přišla o veškerý majetek, 
přesto všechno nezatrpkla a vždy byla plná lásky a porozumění, 
ale to už by byl jiný příběh… 
 

Marie Hamplová 

„I když člověk usíná v zoufalství,  
probouzí se do naděje, že svět bude jiný.“   
                                                Karel IV 



37 

 
 

NOVÁ KNIHA - PRAHA KARLA IV. 
 
Martina Fialková 
 
Než postupně začnou zahajovat největší události, spojené  
s květnovým 700. výročím narození císaře a krále Karla IV.,  
připomeňme si, za co tomuto panovníkovi vděčíme jako obyva-
telé hlavního města. Praha jako magnet již po staletí přitahuje 
krásou a dokonalostí své architektury, v níž se mísí všechny 
historické slohy. Středověký základ, na který panovník svými 
urbanistickými plány navázal, byl za jeho éry rozvinut do velko-
lepé šíře. Stavební rozvoj Prahy neměl tehdy jinde v Evropě  
obdoby. Tomuto období a Karlovým zakladatelským skutkům  
je věnována publikace Prof. Royta, PhD., která je nyní připrave-
na do tisku v nakladatelství Univerzity Karlovy, Karolinum  
pod názvem Praha Karla IV. Pojďme se podívat, co bude jejím 
obsahem.       
Po Karlově korunovaci v roce 1355 na římského císaře se stává 
hlavní město zemí Koruny české poprvé ve své historii i metro-
polí Svaté říše římské. Ale již dříve úspěšná Karlova evropská 
politika a pražská korunovace v roce 1947 dávají Karlovi motiva-
ci a příležitost k zakladatelským skutkům. Stavba katedrály  
sv. Víta a Vojtěcha, Kamenného (dnes Karlova) mostu, založení 
univerzity a vybudování Nového Města podtrhují význam metro-
pole. Vedle Karlovy vladařské pozice v Evropě se do těchto roz-
hodnutí promítá jeho západoevropská vzdělanost a kosmopolitní 
otevřenost stejně jako víra, respekt k přemyslovské tradici  
a osobní zaujetí. Do Prahy díky tomu přicházejí z celé Evropy 
stavitelé, řemeslníci, studenti, umělci a obohacují město svou 
přítomností, prací, kulturou, kterou si s sebou přinášejí. Zajíma-
vostí je, že nově založená univerzita (7. 4. 1348) nesídlila hned 
ve vlastním, přednášelo se na různých místech ve městě a do-
konce i v prostorách tehdy přebudovávaného Hradu. (Rotlevův 
palác na Starém Městě, dnes známý jako Karolinum, je darem 
Karlova syna Václava IV. univerzitě roku 1383, až po Karlově 
smrti.) Nelze se věnovat všem významným Karlovým stavbám, 
na něž se nová kniha spravedlivým dílem zaměřuje, pozastav-
me se proto jen pro příklad na Novém Městě Pražském.     
Jeho založení – udělením královského privilegia 8. 3. 1348  
a oficiálním položením základního kamene za panovníkovy  
přítomnosti 26. 3. bylo skutečně vizionářské. Karel IV. osobně 
dohlížel na přípravu plánů a pak i vlastní realizaci. Nové Město 
bylo budováno na ploše třikrát větší, než dosavadní Praha. Vel-
korysý koncept vyhovoval jeho dalšímu vývoji až do 19. století. 
Stavebníkům nových domů byly po 12 let odpuštěny daně.  
Vznikají tři hlavní náměstí – Senný trh (Senovážné), Koňský trh 
(Václavské) a Dobytčí trh (Karlovo náměstí), tehdy největší 
v Evropě. Široké ulice, vznik tří sakrálních staveb, z nichž každá 
měla svoji významovou symboliku (Emauzský klášter, kostel  
sv. Kateřiny a Chrám Panny Marie Sněžné), to vše vzbuzuje 
dodnes obdiv.  
Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Českého království  
v období vrcholící gotické kultury a umění v historických souvis-
lostech, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347–1378) 
mimořádně příznivými. Doplňuje ji kolem 130 fotografií praž-
ských památek, reálií, dokumentačních obrázků a mapek.  
Nakladatelství Karolinum avizuje vydání na duben nebo květen.    

ZAJÍMAVÝ ČESKÝ MALÍŘ  
ALFRED FUCHS 
 
Alena Klímová 
 
Tento článek vznikl ze vzpo-
mínání Pavla Kohouta (87 
let), přítele mistrova. (Pavel 
Kohout je jeden z posledních 
pamětníků praktik SS za dru-
hé sv. války a není totožný 
se spisovatelem stejného 
jména).  
 
Malíř Alfréd Fuchs se narodil 17. 2. 1925  
ve Sarrbrückenu v Německu a zemřel 15. října 
2003 v Praze. V roce 1935 se navrátil do Prahy 
a vyučil se malířem písma u mistra Valíčka  
na pražských Vinohradech. V průběhu druhé 
světové války byl vězněn v tzv. Sonderlageru, 
v nacisty zabraném prostoru, v Bystřici u Bene-
šova v Čechách. Po válce studoval na Akade-
mii výtvarných umění v Praze u prof. Rady. 
Vystavoval na četných výstavách, jak doma, 
tak v zahraničí a získal řadu ocenění. Jeho 
známková tvorba a především grafiky s figurál-
ní tématikou dětí, ale i obrazy s tématikou holo-
caustu a krajinomalby, mají vysokou tvůrčí 
hodnotu.  
   S mistrem Fuchsem se Pavel Kohout setkal 
v přetěžkém období, kdy oba byli, jako židovští 
mladíci – míšenci, uvězněni v koncentračním 
táboře v Bystřici u Benešova. Po příjezdu  
do lágru v červenci roku 1944 „bydleli“ ve stej-
ném „baráku“ č. 4 (stájového typu) v bloku A. 
Byli si věkově blízcí. Alfredovi bylo 19 let  
a Pavlovi teprve 16. Mistr Fuchs prý již v lágru 
velice pěkně maloval, byl kuřák, a tak jeho 
„uměleckým honorářem“ byly cigarety a jídlo. 
Měl okruh přátel a s těmi se bratrsky dělil.  
Za prací jezdil se svojí „arbeitsgruppe“  
na zámek Konopiště, kde sídlilo velitelství SS, 
tzv. „SS-Truppenubungsplatz Bohmen“. Byla  
tu správa neskutečně velikého, zabraného  
a vystěhovaného území. Tvořilo jakýsi trojúhel-
ník Štěchovice, Hradišťko, Konopišťský potok, 
Benešov, vystěhovaný Neveklov a vystěhova-
né všechny vesnice v tomto území včetně 
města Sedlčan. Celkem muselo z úředního 
rozhodnutí v roce 1942 „opustit“ toto území  
asi 30 000 obyvatel. 
   Bystřický lágr si vězni postavili sami. První 
práce byla zabetonovat kůly a natáhnou ostna-
té dráty… postavit plot, ale též vztyčit stany  
a vybudovat latríny. Pro mladé vězně byl  
lágr jakousi „životní univerzitou“, vlastně dnes  
už lze říci, že snad i v dobrém slova smyslu.   
Mnohdy zhýčkaní mladíci se tehdy museli hod-
ně naučit a v přetěžkých podmínkách mnohé 
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životní peripetie procítit na vlastní, často bolestně zraňova-
nou kůži. Za tři měsíce už měl lágr 1 200 „obyvatel“  
a postupně „přijížděli“ další pracovníci. Mezi nimi byla řada 
umělců, lékařů, docentů, profesorů, filmařů, důstojníků,  
podnikatelů, řemeslníků a dalších zajímavých lidí. Jen tak 
namátkově např. prof. Volavka, režiséři Makovec, Brynych 
(film Starci na chmelu), herci Miloš Kopecký, Jára Pospíšil, 
Joe Jarský atd. Naštěstí mnozí přežili. Tento tábor nebyl 
vyhlazovací. 
   Po válce se oba bývalí vězni setkali čirou náhodou v tram-
vaji č. 14 u Masarykova nádraží v Praze, kde oba v té době 
žili. Pavel Kohout byl čerstvě propuštěn z nemocnice  
po dvouletém léčení TBC levého kotníku, následku to pobytu 
v lágru, a ještě chodil o berlích. Ten den seděl v tramvaji  
na místě pro invalidy. Náhle přistoupil do vozu vysoký  
kudrnatý muž, zadívali se na sebe a… poznali se! Oba měli 
velkou radost. Potkali se po 7 letech. Vyměnili si adresy  
a domluvili první schůzku. Od tohoto dne se setkávali velice 
často a stali se skutečnými přáteli. Pavel téměř pravidelně 
navštěvoval Alfrédův ateliér v Korunovační ulici v Praze 7. 
Zde bylo umělecké středisko, kde se setkávalo mnoho jejich 
kamarádů, přátel a zajímavých lidí.  
   Ateliér navštěvovali na „kus řeči“ například malíři Jiří Hruš-
ka, Chadima, sochaři Svoboda, Zet, Jaroslav Vacek, sochař 
a medailér Milan Knobloch a další a další umělci české scé-
ny. Oba přátelé, Pavel Kohout a Alfréd Fuchs hráli velice 
často šachy a Pavel Alfrédovi pomáhal s různou administra-
tivou, případně rovněž „kritizoval“ jeho díla. Na oplátku malíř 
Fuchs zase kritizoval fotografické umění Pavlovo, které však 
doporučil přátelům sochařům. Tak se v letech 55 – 61 stal 
Pavel Kohout jakýmsi „dvorním fotografem“ děl několika 
pražských sochařů.  
   Sochaři J. Vackovi a M. Knoblochovi jejich díla uveřejněná 
později v několika monografiích fotografoval a filmoval mno-
ho let. Ještě dnes visí v bytě Pavla Kohouta veliký Fuchsův 
obraz, barevná tempera „dívka s melounem“ na rozkvetlé 
louce. Tento obraz měl umělec umístěný v tmavé chodbě 
předsíně svého ateliéru, kde barevné valéry plátna nevynik-
ly. Jednoho dne, při hře šachů se oba pánové nepohodli  
a později dostal Pavel tento veliký obraz v bílém rámu  
na usmířenou. 
   Přesto lze říci, že spíše než na olejomalby, byl Ferdinand 
Fuchs více zaměřený na pastely a jeho specialitou byly vyni-
kající, výrazně barevné, grafické listy. Nejkrásnější jsou  
obrazy dětí. Tak trochu se zdá, že na dětské modely dokázal 
umělec hledět nejen očima muže-malíře, ale že je zároveň 
jaksi podivuhodně a neuchopitelně vnímal i způsobem žen-
ským – jakoby duší okouzlené mámy. Jednou se Pavel malí-
ře ptal, proč dělá hodně věci nebarevně, černobílé, když 
dokáže používat ve své tvorbě tak velice krásné, syté barev-
né tóny? Dostalo se mu zajímavé odpovědi: „Víš, já mám 
porušený barvocit!!“ 
   Oba přátelé, tehdy už staří pánové, spolu trávili v roce 
2001 dovolenou na překrásném ostrově Ischia v jižní Itálii, 
v tom úchvatném prostředí světla a čistých barev. Počasí jim 
přálo, jak je to v této končině zvykem. Alfréd Fuchs na plném 
jižním slunci rychle a zručně zaznamenával do skicáře kouz-
lo krajiny a Pavel Kohout filmoval. Bylo prý úchvatné se dí-
vat, jak starý pán, malíř s bílou hřívou hustých kučeravých 

vlasů pracuje a tvoří. Vlastně to byl umělcův poslední 
šťastný výlet. Nedlouho po návratu upadl, zlomil si 
nohu a pomalu nastalo jeho odcházení. Pořízené 
skici z ostrova už nestačil realizovat.  
   Litografie, grafiky, ex-libris, PFka s nedostižnými 
kresbami dívenek s ptáčky na rukách či hrajících si 
nebo spících dětí, i něhou přetékajících matek 
s batolátky v náručí, ale i olejomalby dodnes pozitiv-
ně působí na lidskou duši, ale důležité je, že mistr 
zhusta pracoval i na skvělých návrzích poštovních 
známek, což se odehrávalo v jeho dobře zařízené 
dílně, v tiskárně litografií, v Praze 1, v ulici U Lužické-
ho semináře. 
   Československé a později české známky jsou 
vesměs ve světě uznávané jako umělecky vynikající 
a bezesporu reprezentují náš stát. Pěkná známka 
vypovídá v cizině o kultuře a dovednosti umělců  
příslušné země. Alfréd Fuchs byl autorem celé řady 
běžných známek, známek však vždy vysoké umělec-
ké úrovně, ale i známek „šperků“ k různým příležitos-
tem. Například aršíky PRAGA 1998 s motivem  
Hradčan a Prahy, vydané k příležitosti „Výstavy CS 
známek“ jsou nádherné. 
   Alfréd Fuchs byl také několikrát odměněn cenou  
za známkovou tvorbu. Občas si povzdechl, že porod 
takové malé potvůrky není procházka rajskou zahra-
dou, a že to dá moc a moc práce. V roce 1984 prodě-
lal dost těžký infarkt, a když ležel na JIP v brandýské 
nemocnici, tak prý mu sestřičky sklopily nad lůžkem 
malý stolek a on kreslil a vypracovával návrhy pro 
tisk. Prý tehdy termíny odevzdání stihl. Dost často si 
však stěžoval na tiskové provedení, kdy vynikající 
návrh v realizaci nedopadl dobře.  
   Pavel Kohout zavzpomínal na poslední návštěvu 
v mistrově pražském domově, kdy on už hleděl  
do jiných, snad lepších, dimenzí. Stále měl svou  
známou usměvavou tvář, jaksi mladě nažehlenou, 
zarámovanou bujnými šedými kučerami. Nestačili se 
oba rozloučit. Přesto i toto poslední setkání dlouhole-
tých kamarádů bylo vesele laděné a optimistické. 
Vřelé…  
   Na otázku, co by svému příteli Pavel vzkázal  
do té neznámé dimenze, starý muž odpovídá: 
„Vzkázal bych Alfrédovi, že jeho dílo je stále živé, 
že on, ale i každý dobrý umělec, ve svých dílech 
žije dál, a že jistě ještě dlouho bude těšit oči  
i srdce nás lidí. Vzkázal bych mu, že se těším  
na nové shledání…“.  
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Král Karel s Buškem z Velhartic  
teď zasedli si k dubovému stolu - 
ti dva už pili mnohou číši spolu  
a zapěli si z plných plic. 
"Nuž dej sem zlaté číše, páže, 
a nalej vína - dolej výš - 
dnes, pane Bušku, čehos zvíš!" 
král Karel vesel káže.  

"Zde po tom víně, Bušku, slyš, 
domácí slunce naše vloni hrálo - 
toť první víno, které v Čechách zrálo - 
aj tedy vzhůru, pijme již!" 
A pili - král však náhle prsknul -  
"To že je víno? tenhle kvas? 
Vždyť křiví ústa, láme vaz!" 
a zlostně rukou mávnul.  

"Eh - vezu révu z Burgund sem," 
král dál a dál si v zlosti svojí vede, 
"a takovouhle peluň mně z ní svede 
ta velebená česká zem! 
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, 
že sčesám trpké trnky z nich,  
a chceš-li sklidit pustý smích, 
zde růže sázet radím! 
Však jaká země - taký lid! 
Vás kdyby učit chtěli všichni svatí, 
zda všimnou si jich Češi paličatí - 
buď svatý rád, když není bit!  

Jak bych zde mlátil otep slámy! 
Nechť chci co chci, za krátký čas  
se všechno jinak zvrtne zas - 
mám já to bídu s vámi!"  

 

 

Přec zase číši k ústům zdvih 
a napiv se své velké dobré oči 
teď kradmo přes stůl po soudruhu točí, 
ten však je jak pěna tich. 
Jen - aby marně nezahálel - 
pan Bušek máčel zub a pysk 
a víno ku půnebí tisk  
a po jazyku válel.  

"Ba je to bída," děl zas král  
a rychle zavdal sobě vína znovu, 
tak rychle, jak by bránil zlému slovu; 
však kolem úst již úsměv hrál. 
"Mám žízní umřít? - Na mou víru, 
tys oslep, páže - nevidíš, 
že přede mnou je prázdná číš? - 
A dej mi správnou míru!  

Pij, Bušku - již se nazarmuť - 
a poslyš, co ti král tvůj moudrý praví: 
můj jazyk je jak známo vybíravý - 
a našel již v tom víně chuť. 
Víš - zkoumat třeba, Bušku milý, 
to víno má svůj zvláštní ráz, 
zprv trpké, ale milé zas - 
my, myslím, už se vpili!  

"Nu vidíš, králi: tak náš lid! 
Má duši zvláštní - trochu drsná zdá se - 
však květe po svém, v osobité kráse - 
teď přerušil svůj náhle klid 
hned rozveselen Vilhartice - 
"ach přibliž k tomu lidu hled 
a přitiskneš svůj k němu ret  
a neodtrhneš více!"  
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