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“… For over a thousand years, Prague has set itself apart from any other city in any other place. You have known war
and peace. You have seen empires rise and fall. You have led revolutions in the arts and science, in politics and poetry.
Through it all, the people of Prague have insisted on pursuing their own path, and defining their own destiny. And this city
- this Golden City which is both ancient and youthful - stands as a living monument to your unconquerable spirit.
When I was born, the world was divided, and our nations were faced with very different circumstances. Few people would
have predicted that someone like me would one day become an American President. Few people would have predicted that
an American President would one day be permitted to speak to an audience like this in Prague. And few would have
imagined that the Czech Republic would become a free nation, a member of NATO, and a leader of a united Europe.
Those ideas would have been dismissed as dreams.
We are here today because enough people ignored the voices who told them that the world could not change. We are here
today because of the courage of those who stood up - and took risks - to say that freedom is a right for all people,
no matter what side of a wall they live on, and no matter what they look like...
… When nations and peoples allow themselves to be defined by their differences, the gulf between them widens. When
we fail to pursue peace, then it stays forever beyond our grasp. To denounce or shrug off a call for cooperation is an easy
and cowardly thing. That is how wars begin. That is where human progress ends.
There is violence and injustice in our world that must be confronted. We must confront it not by splitting apart, but
by standing together as free nations, as free people. I know that a call to arms can stir the souls of men and women
more than a call to lay them down. But that is why the voices for peace and progress must be raised together. Those are
the voices that still echo through the streets of Prague. Those are the ghosts of 1968. Those were the joyful sounds
of the Velvet Revolution. Those were the Czechs who helped bring down a nuclear-armed empire without firing a shot.
Human destiny will be what we make of it. Here, in Prague, let us honor our past by reaching for a better future. Let us
bridge our divisions, build upon our hopes, and accept our responsibility to leave this world more prosperous and more
peaceful than we found it.”
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Ó ba máme Obamu
Stejně tak jako 19. ledna tohoto roku
v Praze, sedím i necelé tři měsíce poté,
5. dubna v Melbourne přilepena
k televizní obrazovce a tajím dech.
Opět podléhám obamismu.
Když sledoval Barack Obama během
své inaugurace v Bílém domě
slavnostní průvod, kráčeli hned v jeho
čele žáci střední školy havajského
Punahou a na Havaji narozený
prezident opětoval své bývalé škole
zdravici „Hang loose“ gestem,
mávnutím palce a malíčku, které mají
‚locals‘ - havajští domácí za svůj vžitý pozdrav. Symbol
pohody, přátelství a lásky – Aloha. Začátky emigrace jsem
prožila právě na tomto kousku světa, je docela možné,
že jsem tenkrát, před pětadvaceti lety mohla natrefit
v Punahou (předměstí Honolulu) na nějakého kluka, který je
dnes nejmocnějším mužem světa. Každopádně mne to
„Hang loose“ hřálo u srdce podobně jako pohled
na dvacetitisícový zástup lidí na Hradčanském náměstí
pod sochou Tomáše Garigua Masaryka ono slunné jarní
ráno 5. dubna, kdy poprvé od své inaugurační řeči promluvil
nový americký prezident veřejně k celému světu.
Napadlo mne to triviálně obecné leč omnipotentní –
Jak jsme všichni a se vším propojeni a jakým zázrakem.
Obama mluvil v magické Praze zejména o zázracích.
O zázraku, kterým byl vznik svobodného Československa
díky vizi a úsilí Masaryka, o zázraku pádu totalitního režimu
a železné opony (díky dalším velkým mužům), také
o zázraku přežilého rasismu, o zázraku revolucí
bez krveprolití, o zbourání zdí, včetně té berlínské... To vše
byly svého času jen pouhé sny. Při pohledu na vlajky ČR,
USA a EU na nádvoří Pražského hradu se ovšem jasně
a prokazatelně zázraky dějí. Zázrakem byla i teleskopická
měděnková kopule Svatého Mikuláše, která rámovala
a snad i žehnala dalšímu právě vyřčenému idealistickému
přání Obamy o světě bez jaderných zbraní.
Bez jaderných zbraní - ale jak? Že by to bylo krásné,
víme všichni – tedy ví to Obama, já, čtenář Čechoaustralana, každý dobrý člověk této planety. Že je to dnes
nemožné, víme také. Natož pak přesvědčit darebáky
a raubíře tohoto světa. Představa, že Obama přemluví
vlídným slovem a svým charismatickým úsměvem
korejského Kim Čong-lia nebo zapůsobí přátelsky na Írán,
Pákistán, Indii a Čínu je samozřejmě směšná. O Izraeli
snad nemá ani smyslu uvažovat, rozumný člověk ví, že by
v Izraeli museli být padlí na hlavu, aby uposlechli Obamovu
přání.
Mnoho reálně uvažujících lidí pohlíží tak na Obamovu
mírovou řeč kriticky. Já však nevěřím, že by si moderní
americký prezident obklopený týmem nejschopnějších
politických poradců dovolil jen tak ‚plácat‘ populistické
řečičky a sdílet s celým světem nějaké vlastní naivní
pacifistické představy. To by byl jen další ‚trapas‘ velkých
Spojených států amerických po již nemalé profanaci
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předchozím kazisvětem. Myslím, že mnozí
pochybující si z Obamovy řeči vytáhli pouze ten
„I have a dream“ aspekt a o něj se opírá pochopitelná
nedůvěra k celé myšlence.
Obama však nemusí být poučován, že jaderné
zbraně v arzenálu demokratických zemí jakými jsou
USA, Velká Británie a Francie jsou zárukou světového
míru a důraznou výstrahou zločinným režimům. Mezi
řečnickou rétoriku zařadil i fakta, která naznačují,
že své předsevzetí zasloužit se o svět bez válek myslí
vážně. Jeho plán zahrnuje dojednání nové smlouvy
s Ruskem do konce letošního roku, přijatelně
zdůvodnil potřebu existence radaru v Čechách
a připomněl, že vlastních jaderných zbraní se zbaví
přirozeně až ve chvíli, kdy je nebude mít k dispozici
nikdo jiný. Lhůta zabezpečení veškerého jaderného
materiálu není ale jasná. Obama ji stanovil nepříliš
reálně do čtyř let, připustil také, že se doby úplného
odzbrojení nemusí ani dožít. Doufejme, že to nemyslel
tak, jak o tom spekulují mnozí sýčkové obávající se
o jeho život.
Věcná podstata Obamova projevu byla jistě
projednána dopředu s hlavními jadernými mocnostmi,
americká administrativa si je dobře vědoma,
že striktnější pravidla a zejména větší vůle pro jejich
prosazování jsou v podstatě v zájmu všech těchto
zemí. Téma zamezení dalšího šíření atomových zbraní
je přitažlivé pro Rusko, Čínu i evropské mocnosti,
které přivítají americké vedení v této oblasti. Pražská
výzva Baracka Obamy pravděpodobně nezmění
přístup Íránu a některých zemí k jejich ambici získat
jaderné zbraně, dokáže ale snad vyvolat širokou
politickou podporu konkrétním akcím na omezení
šíření jaderných zbraní a zároveň spojit úsilí jaderných
velmocí proti těmto ambicím zasahovat. Jak
poznamenal Václav Havel, tato iniciativa není zas až
tak nová.

Nová je v tom, že se za ni postavil v této chvíli
nejmocnější muž světa a oblékl ji do nové, přitažlivé
podoby. A proto mu dnes na rozdíl od všech skeptiků,
kritiků, cyniků a posměváčků tleskám. Napsal-li o něm
někdo, že „umí dělat jen kejkle se slovy“, ráda bych
připomněla, že právě ony „kejkle se slovy“ dokáží
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často neuvěřitelné věci. Kejkle se slovy uměl Hitler
i Lenin, dali je do služeb zla, které rozdmychalo
apokalypsy lidstva nepředstavitelné člověku do doby než
bylo těmito řečníky vysloveno. Dá-li někdo „kejkle
se slovy“ do služeb dobra, je nanejvýš žádoucí jej celým
srdcem podpořit. A věřit v zázrak, který se jednoho dne
stane skutečností.

Chtěla jsem vlastně psát v květnovém vydání
Čechoaustralana o něčem jiném a nebo vlastně
podobném. Opět s tím souvisejícím. Matka a dítě.
Největší lidský zázrak. Mother and child, Maman et bebé,
Mutter und Kind – nejkrásnější pojmy v každém jazyce.
Rodičku s děťátkem u prsu těžko napadne, že dala světu
Adolfa, Vladimíra Iljiče či Čingischána. Jak se tedy rodí,
kde vzniká zlo?
„Zlo se nerodí někde ve hvězdách, zlo funí blízko nás“ říká text jedné písně. Zlo se rodí z nectností, opak zla,
dobro, z ctnosti. Už řečtí myslitelé Sókratés, Platón
a Aristotelés se zabývali otázkou dobra a zla. Sókratés
říkal, že dobrému – ctnostnému člověku nelze uškodit.
Pokud není ctnost vyvrácena, hodnotný život zůstane
zachován. Díky ztotožnění hodnotného života
s ctnostným charakterem, který nemůže být uzavřen sám
v sobě, ale musí se projevit ve skutcích, je zaručeno to,
co v moderní době nazýváme duševním zdravím.
I vstupující vnější okolnosti, jako je náhoda a další vlivy,
které nelze ovlivnit či jim zabránit, může člověk podle
starověkých myslitelů přijímat se ctí a důstojností – a takto
je uchovat v prostoru dobra.

Lidské emoce dávají však zelenou zlu, rozněcují závist
a nenávist, lakotu a mamon, hloupost, lež a zradu
a nejhorší hnací sílu zla - touhu po moci. Touha po moci
stojí za všemi sociálními, politickými a kulturními bitvami.
Z hlediska touhy po moci bychom mohli popsat celou
světovou historii.
Ke společenskému zlu patří i nečinnost a lhostejnost.
Prostředí, které je nečinné, nic nedělá a nechrání své
hodnoty, vlastně podporuje vznik zlých skutků a zlého
chování. Kromě pachatelů zla existují vždy ti, kteří vědí,
co se děje, přesto nepomohou, neodporují zlu a místo
toho, aby zlu odporovali, svou nečinností je podporují.
Obě evropské totality potvrdily naprosto jasně tuto
skutečnost, lidé, ač věděli o zlu, proti němu nevystoupili
a pokud ano, tak tiše, způsobem, že jejich skutky nebyly
definovány jako skutky stojící proti zlu.
Dějiny se točí stále dokola, i dnešní svět zůstává
lhostejný k rodícím se zlům. Kolik Čechů si v republice
povzdechlo při srovnání amerického státníka s českými
vedoucími politiky: -„Bylo jich tam víc (českých politiků
pod tribunou Obamy), které jsme zvolili, aby promlouvali
za nás a teď zděšeně zíráme na upachtěné fotry, kteří
se zuby nehty snaží udržet na výsluní, aniž by měli byť
jen špetičku noblesy, kterou ukázal ten americký
prezident...“ stálo na jednom z blogů iDnes.
V ty samé dny, kdy se Česká republika konečně
dostávala alespoň na pár okamžiků na čelné pozice
ve světě, vláda podrazila sama sebe v malé české hře
o moc, slávu a peníze. Po několika hodinách, kdy
Obama vyzdvihoval celému světu český triumf
nad totalitou, konzultoval prý Jiří Paroubek, předseda
ČSSD, který stál za svržením vlády, s předsedou KSČM,
Vojtěchem Filipem vytvoření vlády nové v podobě
nabídky na účast lidí nominovaných komunistickou
stranou.
To snad není možné.
Říkávám hrdě, že jsem od Sametové revoluce
z osmdesáti procent Čecho-, ze sedmnácti –Australana ze třech, vzhledem ke své naturalizaci, -Američankou.
Je mi smutno z toho, že nepostaví-li se český národ opět
případnému hrozícímu zlu, nezbude nám, hrdým
ČECHO-Australanům než muset se percentuálně znovu
přehodnotit.
Barbara Semenov
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Svátek matek
Jana Rich
Nedávno byly Vánoce, ne to byly přece Velikonoce,
prostě ten čas letí a člověk to pomalu nestačí sledovat.
Je ovšem datum, nebo spíše datum květnové neděle,
které přehlédnout nemůžeme. Letos to datum je
desátého května a bude to druhá neděle v tom měsíci,
neděle Svátku matek. U nás v rodině se Svátek matek
slavil, Mezinárodní den žen jsme ignorovali. Tyhle
komunistické náhražky jsme prostě nepřijímali. Byl to
ovšem můj tatínek, který ještě když jsem byla docela
malá mně pro maminku vždycky něco koupil.
Samozřejmě jsme také jezdili na hřbitovy s kytičkou
pro babičky. Tatínkovu maminku si ještě pamatuji, moc
dobře si ji pamatuji, zemřela když mi bylo sedm let.
Druhou babičku jsem poznat nemohla, moje maminka
osiřela, když jí bylo 16 let. Byla v Praze sama a nejbližší
příbuzné měla až v Plzni.
Maminka mi vždycky vyprávěla, že když již byla sama,
našla jednou v novinách báseň o matce. Měla ten
výstřižek z novin založený v památníku a když jsem
měla dovoleno prohlížet ty staré památky, vždycky jsem
tam ten výstřižek viděla.
Potom v tom nepěkném roce 1968 jsme s manželem
a šestiletým synkem opustili republiku. Trvalo to celých
šest let, než nás mohla maminka přiletět navštívit.
Myslím, že jsem si tehdy plně neuvědomovala, co ta
cesta pro ni znamenala. Nikdy neletěla letadlem
a nemluvila anglicky ani slůvko. Až po mnoha letech
jsem si uvědomila tu nekonečnou mateřskou lásku, která
jediná jí na té cestě byla oporou. Když směla přiletět
podruhé, byla jsem již hlasatelkou českého vysílání
v Sydney. Soudruzi z StB si maminku zavolali
a připomněli jí, jakou nepěknou práci proti socialistické
republice v Austrálii dělám a řekli jí, že má povinnost
mně domluvit a až se z návštěvy vrátí, oni si ji zase
zavolají a zeptají se na výsledek. Maminka chudák
myslela na ten pohovor s nimi celou dobu její návštěvy.
Soudruzi si ji již nikdy nezavolali, ale jistě měli
zlomyslnou radost, jak se jim podařilo jí tu návštěvu
přece jenom trochu pokazit.
No odbočila jsem
od Svátku matek, ale ne
tak docela.
O té básni z novin jsme
s maminkou již nikdy
nemluvily, ale když jsem
se s ní v roce 1995
přiletěla do Prahy
rozloučit naposled, našly
jsme se sestrou tu
báseň. Byla stále
založená v památníku.
A tak pro všechny z vás
čtenářů, kteří máte
maminky daleko, nebo

Velvyslanectví České republiky:
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
již na tom nejvzdálenějším jiném světě, přikládám to,
co napsala babička do památníku mamince
a maminka později mně. Je jedno jak jsme staří,
maminka nám bude vždycky chybět.

Ta moje zlatá česká máma mně sem do té dálky
v jednom z posledních dopisů napsala – „Dívčičko,

budu vždycky s Tebou, když si budeš pamatovat,
k čemu jsem Tě vedla, co jsem Tě učila“.
BOOKSHOP
Marta Pelikánová
Regály plné krásných knih
těžko uhádnout
co je v nich.
Já sama sobě přiznám stáří
vím přesně
co jsem měla v slabikáři.
Pamatuju si obrázky i písmena
ta knížka
byla jedna jediná.
„Máma má mísu“ zní jak kouzlo
pod oční víčka
náhle vklouzlo.
A slzu tlačí mezi řasy
co dělá
moje máma asi?!

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
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Česká výstava – Czech Gems
Dorazila do Brisbane! Byla důstojně umístěna na dobré
adrese v Parlamentu Queenslandu - Anexi. Dokonce i jeden
nebo dva členové parlamentu byli přítomni. Je dobře, že se
Země Koruny České zase představily, vždyť ti staří Češi
v Austrálii už odcházejí, ale těch mladých přijíždí stále dost.
Výstava obsahuje přes 30 plakátů – fotografií – s krátkým
anglickým textem. Po první zběžné prohlídce mne něco
trochu zarazilo: výstava se koná u příležitosti předsednictví
České republiky v Evropské Unii, které se posouvá každého
půl roku z jedné členské země do další. Jaká to báječná
příležitost, šťastná náhoda, ale – kde to je? Kde je nějaká
zmínka o jasnozřivosti českého panovníka čtyři staletí před
EU? To přece není možné, aby to bylo přehlédnuto?
Palackého Dějiny (IV, str. 401 aj.) k nám hovoří
o „geniálním instinktu“ českého krále v druhé polovině
15. století: „... knížata měli (sic) napotom scházeti se
dohromady, bráti záležitosti mezinárodní do rukou svých
ke společnému rozhodnutí...“, kdo jiný než český král,
husitský král, král Jiří Poděbradský! Ale nic, ani zmínka.
Pro pánakrále někdo v Praze zmeškal vlak; nebo co?
Taková příležitost! Takové červené eso v ruce!
Na zpáteční cestě ve vlaku jsem si vzpomněl, jak někdy
počátkem třicátých let minulého století, když se hrdina
Wagnerova Tannhausera chystal vstoupit do labutě a odplout
z jeviště Národního divadla v Praze, labuť náhle odplula
za jeho zády – bez něho. Naštěstí hrdina měl dost
duchapřítomnosti, obrátil se zpět k divákům a zapěl: „V kolik
hodin odjíždí příští labuť?“ Nedovedete si představit, jak
v té chvíli vypadalo hlediště naší Kapličky nad Vltavou.
Zřejmě i teď někdo zmeškal v Praze vlak nebo labuť – a král
Jiřík na výstavě českých klenotů také vyšel na prázdno.
A kde je TGM, „Starý pán“? Další blesk hlavou starce.
Bylo mi řečeno – žádný politik tu není. Ale Starý pán nebyl
přece jen lecjaký politik, byl v první řadě filosofem, byl to náš
Prezident Osvoboditel! Vždyť nebýt jeho sotva bychom měli
první republiku a leckterý politik nebo byrokrat by si dnes
nerozvaloval zadek v pohodlném křesle někde v Praze.
Chyběl mi na výstavě i Karel IV - nezaložil ten pan král
a navíc císař mimo jiné v roce 1348 českou univerzitu
v Praze ke slávě... a aby...? A dokonce i proti hospodářské
krizi měl recept, když dal stavět Hladovou zeď. Veřejné
práce – ve 14. století a bez Johna Maynarda Keynese taková drzost!
Ani fotografie korunovačních klenotů na mne nikde
nevyjukla za olomouckými syrečky. Zlato i diamanty mají
svoji vrozenou krásu a přitažlivost a jejich dnešní hodnoty
hospodářská situace jen podtrhuje. Samozřejmě jsou to jen
zpracované suroviny matky Země, ale navíc jsou však naše
české korunovační klenoty klenoty historické! Teprve
ze Seiferta (Všecky krásy...) jsem se naučil dívat na tyto
suroviny tak, jak je viděl on. „O obrazech...“ později
gestapem popraveného V. Vančury Seifert napsal: „(Historici)
dodali snad Vančurovi kov, ale klenot z něj udělal jen sám
Vančura“.
Je velký rozdíl mezi materiálem a dílem. Na české
korunovační klenoty můžeme být právem hrdí. Švédové sice
„znárodnili“ ve třicetileté válce v Praze naši Bibli, jak bylo

Mikoláš Aleš Jiří z Poděbrad
vžitým válečným zvykem, ale „naše“ klenoty jsou
„doma“ a můžeme se s nimi tedy pochlubit. Češi
i zahraniční turisté se na ně chodí na Hradčany dívat,
ale na výstavě bohužel také nebyly. Další zmeškaná
labuť.
Ale nedaleko Vizovické slivovice přece našel
na výstavě místo Učitel národů – Jan Amos
Komenský - Comenius. Zaplaťpámbu, řekl jsem si,
vždyť jsem ho studoval v minulém století
i na Queenslandské univerzitě. Takže aspoň někteří
kantoři i pod rovníkem už o něm slyšeli a tady si ho
připomenou. Aspoň jeden opravdový klenot
z českých dějin.
Karel Čapek bohužel také vyšel trochu zkrátka:
vynalezl(i) (Čapci) sice jméno robot, což pochází
od slova "robota" čili nucená práce, vysvětlila nám
výstavka. No dobrá. Ale nic o tom, že Karel Čapek
napsal trochu víc než R.U.R. ani o tom, že v letech
1937/38 mu byla nabídnuta Nobelova cena
za literaturu ALE s podmínkou, že nebude psát nic
co by mohlo pohoršit napjatou situaci v Evropě.
Čapek odmítl s tím, že jako svobodný spisovatel
takovou podmínku nemůže přijmout a že bude psát
co mu svědomí káže. V té době pak ještě stačil
napsat několik posledních výstrah: Bílá nemoc,
Matka,... Potom zemřel včas, než si pro něho nacisté
přišli.
Nedávno vyšla v Praze kniha s titulem: „Jeden
ze zapomenutých mužů“. Na obálce je fotografie
bombardéru Wellington Mk.1C Třistajedenáctky.
311. peruť byla jedna z československých perutí
v Anglii. O československých letcích ani o žádných
„Zápaďácích“ nebo „Svobodovcích“ (z východu) není
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ve výstavě zmínka. A to je škoda, protože to budí dojem,
že v Praze nevědí, že posledních 10 nebo 20 let je
o veterány v Austrálii vzrůstající zájem. Vždyť bojovali
a umírali, abychom my a naše děti mohli žít svobodně
a v demokracii. Nejen veteráni nýbrž i jejich potomci
včetně jejich školních dítek jsou dnes takříkajíc populární
v tom nejlepším slova smyslu a pokud bude výstava
otevřena (do kdy?), třeba by se některý Australan zastavil
před takovou fotkou, přečetl by si to a řekl by si „A hele,
tak i Češi bojovali za války s námi, vždyť to je anglický
bombardér... teď si vzpomínám, že děda říkával, že s nimi
bojovali nebo létali i Češi, Poláci, Francouzi, Holanďani
a jiní.“ „Společný jmenovatel“ – něco co nás spojuje...
Škodu by to neudělalo a myslím, že čeští veteráni by
i v poměrně malé výstavce zastoupeni být měli. Třeba
i místo té kladrubské kobylky. Leč nejsou.
Rozumějte: nemám nic proti olomouckým syrečkům,
kladrubským hříbátkům ani jejich babičkám, a rozhodně
ani ne proti slivovici (Prazdroji či Modranskému).
A na fotografii tenisového dvorce bych raději četl o Ivanu
Lendlovi nebo o Čechoameričance Martině Navrátilové,
které zná australská veřejnost mnohem lépe než Zátopka.
Brožura, která provází výstavu je dobře vypravena,
informativní, slovem pěkná. Ve srovnání s brožurou
a s popisem a vysvětlením, které tato poskytuje, vnucuje
se mi pro ohodnocení výstavy samé jediné slovo: je laciná.
Příliš laciná. Třicet plakátů respektive fotografií s textem
nedělá čest historii, potencionálu ani krásám naší země.
Během posledních 20ti let navštívilo Českou republiku
dost Australanů, nemluvě o jiných cizincích, kteří ji alespoň
trochu poznali; právem budou očekávat a zaslouží si
kvalitnější obsah, výpravu a provedení. I já jsem to čekal.
Jsme už v 21. století, o čemž svědčí i předsednictví
Evropské Unie. A kvůli tomu tu vlastně výstava je.
Nejde mi o to, abych kritizoval českou výstavu, jsem rád,
že tu je a doufám, že ta příští bude brzy a že bude
úplnější, zkrátka lepší.
Kniha M. Ciglera (Czechs in Australia) dokládá,
že v Austrálii žili Češi i Slováci od samých začátků kolonie
nejen jako ‚trestanci‘ nýbrž i jako misionáři, jakási historie
nás s touto zemí váže už nějaký čas. Čeští sportovci byli
známí už ve dvacátých letech minulého století díky
návštěvě fotbalistů Bohemians. Vzpomínám, že komunistické Československo dokázalo poslat do Austrálie nejen
pana profesora Hromádku neslavné paměti, ale i Českou
filharmonii, hudebníky, dirigenty a zpěváky. Dokonce
i zuřivý český reportér E. E. Kisch na sebe upoutal
pozornost už před druhou světovou válkou, i když
poněkud svérázným způsobem.
Je mi jasné, že kultura stojí peníze. Ale tyto a podobné
podniky nejsou jen otázkou „kudos“, jsou především
kulturní investicí. Je stále třeba pokračovat v šíření české
kultury v Austrálii i po celém světě. I proto aby lidé
konečně pochopili, že není celá východní Evropa jako
„Východní Evropa“ a že odedávna existuje a existovala
Střední Evropa. Pěkná brožura to nastiňuje a slibuje
mnohem více než ukazuje tato výstava. Ukažme to příště
lépe.
Zdeněk Volek

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
Vážení krajané,
Dovolte, abych Vás touto
cestou oslovil a podělil se s Vámi
o několik novinek a praktických
informací. Nejprve chci
poděkovat především našim
studentům a sydneyským
krajanům za účast na akcích
pořádaných konzulátem u příležitosti předsednictví ČR
v Radě EU. Velký ohlas sklidila jak výstava grafiků
Studia Najbrt, tak filmový festival. Film Davida
Ondříčka Samotáři promítaný v letním kině na Bondi
Beach dokonce přitáhl rekordní počet návštěvníků.
Předsednictví ČR v EU ovšem vedle kulturní
prezentace využil Generální konzulát také k jednání
s australskými orgány ve věci uznávání českých
řidičských průkazů. Je potěšitelné, že místní úřady
během vyjednávání přiznaly, že stav, kdy jsou řidičáky
tzv. starých členských zemí Unie uznávány a řidičáky
nováčků nikoli, je neudržitelný. Věřím, že spolu
s delegací Evropské komise se podaří tuto otázku
spravedlivě vyřešit a odstranit dosavadní diskriminaci.
V oblasti konzulární chci upozornit na to, že
Generální konzulát opět přijímá žádosti o vystavení
českého pasu. Novinkou je, že do cestovního dokladu
přibyly další digitální údaje, a to otisky prstů. Rovněž je
znovu v provozu rozšířený systém CzechPOINT, který
umožňuje získat na konzulátu obratem např. výpis
z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů či podat
žádost o živnostenský list.
Další dobrou zprávou budiž zájem České televize
vysílat zprávy v češtině na kanálu SBS. Generální
ředitel ČT, který navštívil Austrálii, jednal s vedením
televize SBS o možnostech spolupráce. Australská
televize vyjádřila velký zájem o českou dramatickou
tvorbu a dokumenty a jednání o možnosti zařazení
českého zpravodajství budou pokračovat.
Na konci měsíce dubna navštíví Austrálii biskup
Petr Esterka. Mši svatou bude sloužit 25. dubna
v Canbeře, 26. dubna v Sydney, 2. května v Adelaide
a 3. května v Melbourne.
Rád bych také upozornil na volby do Evropského
parlamentu. Krajané, kteří budou pobývat 5. a 6.
června v České republice a mají zájem volit, naleznou
veškeré informace na webových stránkách konzulátu
(www.mzv.cz/sydney). Vzhledem k tomu, že není
možné volit v zahraničí a vzhledem k odlišnostem proti
volbám všeobecným, doporučuji každému, aby
v případě zájmu hlasovat kontaktoval GK v Sydney.
Vít Kolář
generální konzul

Advokátní kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street, Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FM o 22:00
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♠ Před několika lety byla udělena jakási forma
honorárního doktorátu těm studentům, kteří byli
♠ V Praze vychází bible v novém z politických důvodů vyloučeni z českých vysokých škol.
Ministerstvo školství nyní oznamuje, že vysokoškoláci
českém překladu pro generaci
čtenářů v 21. století. V podstatě je diskriminovaní v letech 1948 – 1956 mohou požádat
o odškodnění ve výši sto tisíc Kč. Generální konzulát ČR
založená na Bibli kralické
a informace říká, že bude přijatel- v Sydney by měl podat příslušné informace.
ná všem lidem dobré vůle. Je také ♠ V Paříži žijící dubnový osmdesátník Milan Kundera
dostupná na internetových strán- vydal minulý měsíc novou sbírku esejů Une rencontre,
raději bych přeložil “Setkání“ než “Střetnutí“. Zamýšlí se
kách: www.bible21.cz.
o velkých otázkách literatury i světa. O loňském obvinění,
Březnové číslo v Praze vydávaného Bulletinu Čsl.
že na začátku padesátých let v obdivu ke komunismu
ústavu zahraničního uveřejnilo článek o melbournské
udal Státní bezpečnosti ze Západu vyslaného aktivistu,
Šumavě a vzpomnělo na jejího zakladatele P. J. Peksu. důstojníka čsl. armády, mlčí. Ten pak dostal trest smrti
V severočeském Mostě probíhá výtvarná výstava,
změněný na doživotní žalář, po 14ti letech byl
jeden exponát tvoří osm fotografií s názvem “Reportáž
amnestován. Kundera tvrdí, že si nepamatuje.
ze Šumavy u Melbourne v Austrálii“.
♠ K nejslavnějším exponátům Muzea hlavního města
♠ Slováci uspořádali v březnu v jednom melbournském Prahy patří Langweilův model Starého města pražského
parku piknik, ‚gulášovú partiu‘, za účasti 150 lidí. Krátce i s Malou Stranou a Hradem z roku 1837. Je to dva tisíce
na to jejich sdružení podniklo opět velmi úspěšný
domů vypracovaných do nejmenších podrobností
dvoudenní autobusový zájezd do Lorne. V květnu
s každou věžičkou a domovním znamením. Komínů je
ochotnické divadlo s hrou o udržení slovenského
na modelu přes 9 tisíc. Nyní má i 3D digitalizovanou
jazyka odjede do Sydney, kde se pochlubí s tímto velmi podobu, podívejte se na webovou stránku
dobře přijatým nastudováním. Slovenské mužstvo
www.langweil.cz.
porazilo Čechy v kopané i v hokeji. Na Slovensku
♠ Britský deník The Times informuje o výzkumu
proběhly prezidentské volby a ti, kteří tam nežijí, mohli
univerzity v Readingu, že lovci mamutů žijící před 20ti
svůj názor vyjádřit emailem, Ivan Gasparovič bude
tisíci lety by se domluvili s dnešními Angličany. Mamuti
hlavou státu na dalších pět let.
se vyskytovali i na Moravě. Uvažuji tedy, zda by se tehdy
♠ Koncem roku 2007 vyšla v brněnském nakladatelství moravští lovci mamutů domluvili s těmi za Kanálem.
Stilus (Červinkova 15, 612 Brno) téměř pětisetstránČesky by to asi nebylo, spíše anglicky, jak to nakonec
ková publikace Petra Hrubého Nebezpeční snílci –
dokládá současná čeština zbytečně se hemžící
australská levice a Československo. Nemusím se ani
anglickými výrazy. Podle pražské televizní stanice “Cool“
zmiňovat, je nabitá pro nás zajímavými informacemi.
jde o “validní trend“. Pro mne invalidní.
O jedné se zmíním, Hrubý v kapitole o E. E. Kischovi
♠ Bývalý analytik KGB Igor Panatin, dnes politolog
(dočetli jste se o něm v minulém Č/A) píše, že státní
vychovávající v Rusku budoucí diplomaty, prohlásil,
archiv v Canbeře dosud neodtajnil příslušné dokumenty. Možná, že by se spis otevřel, kdyby někdo z nás se
o to pokusil. Leccos by se vysvětlilo, že byl celý život
bolševikem ovšem víme.
♠ V londýnské koncertní síni Barbican symfonický
orchestr BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a sólisty
Magdalenou Koženou a Williamem Burdem provedli
operu Jullieta neboli Snář Bohuslava Martinů
k padesátému výročí jeho úmrtí. Anglický tisk o tomto
Manufacturers of
koncertě referoval s nadšením. V jevištním provedení
se tato opera také hraje v Brně ovšem ve zcela jiném
Precision Industrial
obsazení. Na celoaustralské ABC FM zazněla první
Diamond Tools.
dubnovou neděli Dvořákova Rusalka v provedení
Národního divadla v Praze. V Číně je zase na programu politicky korektní muzikál na text Kapitálu Karla
14 Shearson Crescent
Marxe. Na českém elektronickém zpravodajství
Aktuálně.cz (ze dne 4. 4. t.r.) se objevila fotografie
MENTONE VIC 3194
Kevina Rudda s čínským prezidentem Wen Ťia-paem,
Phone: 9584 5566
oba se srdečně smějí, připojený článek je doslova
nadepsán: „Čínští špioni napíchli počítač australského
Fax: 9583 9339
premiéra“.

Diamond Plating
Co. Pty. Ltd.
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Generální konzulát České republiky,
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

že Spojené státy čeká osud SSSR. Marx-lenismus se
podle něho přežil ve 20. století a proto se stalinský kolos
rozpadl. V USA je to prý paralelní s kapitalismem. Panatin
se domnívá, že Havajské souostroví připadne Manile, žije
tam 20% Filipínců. Americká pevnina se pak rozdělí
na čtyři části, tichomořské pobřeží připadne Číně, texaská
zóna Mexiku a sever Kanadě. Atlantická část se silnou
etnickou skupinou Evropanů vstoupí do Evropské unie.
Vševěd Panatin tvrdí, že Obama Ameriku nezachrání ani
s G20. Mladá Fronta Dnes okamžitě po odjezdu Obamy
z Prahy napsala, že zklamal. A to “hořce – představil se
jako zoufale nerozhodný muž, který umí dělat jen kejkle
se slovy“.
♠ Koncem března byla v Brně založena Dělnická mládež,
odnož neonacistické strany. Jde o ultra-pravicové
seskupení, o zrušení Dělnické strany se vláda před časem
marně pokoušela. Program této strany se opírá o tři body:
víru, národ a půdu včetně silného náboje antisemitismu.
S tím vším již mají Češi trpké zkušenosti.
♠ V Berlíně bude v dubnu otevřena velká výstava
věnovaná české architektuře doprovázená přednáškami
předních českých architektů a teoretiků. Současně běží
v Národní galerii v Praze expozice “Fenomén Baťa –
zlínská architektura“ věnovaná období 1910 – 1960,
Zlín bylo jediné funkcionalistické město v Evropě.
♠ Dovídám se, že ve francouzském La Plaque český
skikrosař Tomáš Kraus, bývalý dvojnásobný mistr světa,
obhájil první místo ve Světovém poháru. Problém je ten,
že nevím, co je to za sport. Snad nějaké lyžování a možná
i na sněhu. Dvojnásobná mistryně světa v krasobruslení
v letech 1949 a 1950, dnes 77letá exulantka Ája Vrzáňová
se dočkala velké pocty, byla zapsána v Síni slávy
v Colorado Springs. V roce 1998 tam toto uznání bylo
uděleno Josefu Dědičovi, místostarostovi Mezinárodní
bruslařské federace.
♠ Koncem března přijel na pozvání jedné melbournské
univerzity minulý íránský prezident, což vyvolalo bouři
nevole. Íránu se také zastal anglikánský biskup
v Melbourne. Česká republika kritizuje Írán zejména
pro pronásledování aktivistek bojujících za ženská práva,
za omezování občanské svobody, vyjadřování, sdružování
a volného pohybu. Obama hospodářské sankce proti Íránu
prodloužil.
♠ V České republice dojde v říjnu k předčasným volbám,
do té doby v tzv. překlenovací vládě, bude úřednická, jako
premiér nastoupil Jan Fischer, šéf českého statistického
úřadu. Byl členem KSČ v letech 1980-1989.
♠ Na Liberecku se v březnu nezaměstnanost vyhoupla
nad 10 procent. Ve Valašském Meziřičí měli jiné starosti,
kdo vyhraje závody v pomalém kouření lulky. V soutěži
nazvané „O starostovu dýmku“ se stal šampionem Jan
Vacek, tři gramy tabáku mu stačily na 1 hodinu, 16 minut
a 23 vteřin dýmání. Na Letné v Praze se zase šířila vůně
jitrnic a ovaru, Národní zemědělské muzeum uspořádalo
tradiční českou zabijačku, čuník na to položil život a tak se
dostalo údajně na dvaapůl tisíce hladovějících, jako v Káni
galilejské.

IP

Československý ústav
zahraniční pokračuje
i v tomto roce ve významné
pomoci krajanům
roztroušeným po celém světě
na západ i na východ
od bývalé vlasti.
V uplynulých měsících podpořil Československý
ústav zahraniční finančně například aktivity belgického krajanského spolku Beseda. V nejbližších plánech
ČSUZ je vybavení kateder bohemistiky ve Lvově,
Kyjevě a Petrohradu literaturou pro výuku, knižním
fondem a nosiči DVD. Podpořil také vydání českoukrajinského slovníku.
ČSÚZ realizuje pravidelné kurzy češtiny spojené
s kulturním a vlastivědným poznáním České republiky. Účastníci těchto kurzů jsou mladí posluchači
bohemistiky z Ruska, gymnazisté z české školy
Školského spolku Komenský ve Vídni a z gymnázia
z Daruvaru. Zájemci o kurz se hlásí i ze Spojených
států amerických.
Ústav podpořil i nezávislý celoaustralský krajanský
list Čechoaustralan vydáváný měsíčně v Melbourne.
ČSUZ se tak přibližuje znovu odkazu svého
zakladatele T. G. Masaryka v roce 1928, který chtěl
u příležitosti 10. výročí vzniku republiky poděkovat
všem krajanům, kteří mu pomáhali v zahraničí
při jeho práci pro vznik samostatné České republiky,
a povzbuzuje opět návaznost dřívějšího spojení
krajanů i exulantů se starou domovinou.

HLEDÁ SE...
Vážená redakce Čechoaustralana,
obracím se na vás s prosbou o pomoc při pátrání
po našem spolužákovi. Odešel po roce 1968
z Československa a poslední zprávu podal v roce
1970 z Austrálie. Tehdy uvedl následující adresu:
7 HUGH ST, ASHFIELD 2131, SYDNEY, N.S.W.
Dále jsme od něj neměli žádné zprávy
a na uvedené adrese se nenacházel.
Protože budeme za dva roky mít 50 let
od promoce a připravujeme setkání, rádi bychom
věděli něco o našem spolužákovi a jeho životní
pouti. Promoval v roce 1966 v Brně na Vysoké
škole zemědělské, fakultě zahradnictví
a sadařství. Pochází ze Slovenska –
Ing. Marius Wagner a ve škole měl přezdívku
Džuso. Předpokládali jsme, že se krajané mezi
sebou stýkají a jejich prostřednictvím by mohl být
náš spolužák upozorněn. Bude-li mít zájem dát
o sobě zprávu, tak ať se ozve na kontaktní
adresu mirka.ca@volny.cz
Děkuji za pomoc při pátrání. Za bývalé spolužáky,
Mirka Cardová – Štěpánková, Brno

= zajímavé internetové stránky www.krajane.net,
určené k získání a výměně informací
týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

KVĚTEN 2009

9

ihned se přihlásil jako hrdina a nechal se i vyfotografovat na lůžku. Moji matku požádali, aby se postavila
(Při „Pražské operaci“ padlo celkem asi 26 rudoarmějců, vedle hrdiny a matka znechucena odešla.
I tak vznikali „ hrdinové z barikád“. Někteří vylezli
naproti tomu několik dní před tím v bitvě o Cheb padlo
ze
sklepů, sebrali padlým Němcům zbraně a šli se
10 amerických vojáků z 1. pěší divize a 36 vojáků z 97.
nechat
zapsat jako bojovníci. Můj otec opravdu
pěší divize. Kolik bylo v Praze zmasakrováno a zákeřně
na
barikádě
bojoval a byl tam zraněn do hlavy
postříleno vojáků z ROA - Ruské Osvobozenecké
Armády generála Vlasova, to se už asi nikdy nedozvíme.) střepinou německého granátu. Když ho potom pustili
z nemocnice, vzal si bandasku s meltou, kus chleba
a šel do práce na dráhu na Žižkov.
Přátelé, chtěl bych vám předat něco ze vzpomínek
S Vlasovci to však bylo úplně jiné. Hned 9. května,
mé matky, která byla očitým svědkem a účastníkem
po
příjezdu Rudé armády do Prahy, se její průzkumné
Pražského květnového povstání a protože před třemi lety
oddíly
dostaly až do nemocnice. Protože vojáci
zesnula, budu její slova tlumočit sám. Když mi tyhle
generála
Vlasova co tu leželi ranění, měli jako ostatní
příběhy vyprávěla poprvé, byl jsem ještě kluk a byla
nad
sebou
ceduli se jménem, neměli Sověti moc práce
padesátá léta. Musel jsem jí slíbit, že to nebudu vykládat
ve škole a ani svým kamarádům. Snad už nastala doba, je najít. Přes protesty doktorů i sestřiček je vytáhli
kdy se o květnovém povstání může mluvit pravdivě. Moje z postelí a pod samopaly je vyvlekli na dvůr nemocnice. Matka a ostatní personál se mohli jen dívat z oken,
máti by před svou smrtí nesouhlasila, aby o ní někdo
psal, protože se necítila být nějakou dějinnou postavou. jak je se strhanými obvazy a s krvácejícími ranami
stavějí ke zdi. Lidé na ně pokřikovali, ať je nechají,
Jenom v té době dělala svou práci zdravotní sestry
že
nám pomohli, že nás zachránili před Němci, ale ti
v nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Zde jsou její
jen
něco zakřičeli, mávli rukou a začali střílet.
vzpomínky, které jsem dnes poprvé vyslovil nahlas.
Tak
jejich vlastní lidé skoncovali se svými vojáky.
Když 5. května začalo povstání a Československý
rozhlas volal o pomoc, pokusila se vyjet se šoférem
Frank Nykl
sanitky a s doktorem na místa bojů. Bohužel se daleko
nedostali, všude byly zátarasy a němečtí ostřelovači
po nich začali střílet z oken. Vrátila se zpátky na operační
sál a začala pomáhat ošetřovat raněné. Pak ale nastal
problém, naproti nemocnici stála budova Vysokého učení
technického, kde se usadili Němci. Dalekohledem
pozorovali okna nemocnice a jakmile se tam něco
zablýsklo, považovali to za zbraň a začali střílet. Když
několikrát vystřelili i do oken operačního sálu, matka
s dalšími sestřičkami začaly uvazovat nablýskané bubny
se sterilními nástroji na provázky a přitahovali je
k doktorům. Všichni pracovali v předklonu a v případě
střelby si museli lehnout na zem. Němcům nevadilo,
že střílejí na nemocnici, už viděli že je konec a tak jim
bylo všechno jedno.
Ranění se přiváželi ze všech stran a nikdo nezjišťoval,
kdo je náš a kdo nepřítel. Každý se musel ošetřit a tak se
také stalo, že jeden zraněný odmítal a zuřivě se bránil
svléknout se do půl těla při ošetření průstřelu ramene.
Nakonec však bolestí omdlel a lékař zjistil proč, měl totiž
v podpaží vytetované číslo krevní skupiny se znakem SS.
Na protější straně, v budově Vysokého učení se začalo
divoce střílet a pak nastalo ticho. Němečtí zabijáci byli
mrtví. Hned potom začali přivážet i podivně oblečené
raněné Němce v dlouhých kabátech, kteří mluvili rusky.
To už se rozkřiklo, že jsou z armády generála Vlasova
a že obrátili zbraně proti svým německým spojencům.
Mezi jejich raněnými byli i ti, co vyhnali Němce z protější
budovy. Přiváželi i poraněné zbloudilými kulkami a jako
příklad postačí jakýsi strýc, který u svého domku
okopával zahrádku, když se mu kulka zabořila do hýždí.
Při ošetření to nepopíral, ale pak za pár dní, když bylo
po všem a přišla komise co sepisovala raněné bojovníky,
Diplom Statečnému obránci z barikád

O Pražském povstání v květnu 1945
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„Nikdy skutečně neporozumíte lidské povaze dokud
nepochopíte, proč dítě na kolotoči při každé otočce zamává
své matce - a ta mu vždy zamává nazpět!“

ŽIVOT JE JEN NÁHODA
- jak velkou osudovou roli v jeho životě hrála
Francie, líčí autor Ante Schott
Velká zarámovaná fotografie prezidenta De Gaulla
jak potřásá mou rukou a pozadí s velkým nápisem
„La Tchécoslovaquie“, kterou udělal jeden z účastníků
naší výpravy, visela na stěně kanceláře našeho
pyšného předsedy Svazu jenom do dne toho únorového
komunistického puče. Kde a jak skončila nevím, ale já
skončil okamžitým vyhazovem jako známý antikomunista a obdivovatel Západu. A jako nezaměstnanému
třídnímu nepříteli mi hrozilo, že se brzy octnu v táboře
„politického přeškolení“. Na záchranu mi nečekaně
přispěchal švagr Toník Rollo, o deset let starší než má
manželka, o kterém jsem věděl, že je členem „strany“.
Jak mi později přiznal, stal se ve dvacátých letech
v mladistvém nadšení dokonce jedním ze zakládajících
členů komunistické strany v ČSR. Stalin se prý postaral
o vyprchání jeho nadšení. Jako zručný mechanik
prováděl ve své dílně za vlastním domem v Kobylisích
opravy všeho možného druhu, které mu vynesly
mnohem víc, než kdyby byl někde zaměstnaný.
Mne přihlásil jako svého prvního zaměstnance
se skromným platem. Když jsem ho varoval, že jsem
technický analfabet, ujistil mne, abych si nedělal
starosti, že má pro mne jinou práci. A jak se brzy
ukázalo, pro tu „práci“, kterou měl na mysli, jsem byl
vlastně dobře vybaven. Během první návštěvy jeho
dílny se mi svěřil, že už delší dobu připravuje vlastní
výrobu jakéhosi dlabacího nástroje nezbytného
pro stavební tesaře, který je dovážen z Francie, protože
jej zatím nikdo v ČSR nevyrábí. Důvod proč, zjistil

Eva Jančík
z bývalé Bohemia Travel
si dovoluje oznámit,
že nyní pracuje v cestovní kanceláři

488 Centre Road, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122, Mob: 0413 499 321
Email: eva@bentleigh.net

teprve nedávno, když byl dovozcem a distributorem
upozorněn, že francouzský výrobce obdržel pro ten
nástroj ochranu celosvětově registrovaným patentem.
„Já ten jejich ‚patent‘ rozhodně nějak obejdu a ty mi
s tím musíš pomoct“, prohlásil rezolutně švagr Toník.
„A navíc jsi právník a mluvíš francouzsky“, dodal.
Ač s tím mluvením tehdy moc pravdu neměl,
písemná franština mi potíže nedělala a tak po obstarání patentního textu, jeho překladu a vysvětlení
Toníkovi právních nejasností, pustil se švagr
do práce za mé denní asistence. Byl vytrvalý,
zkoušel nové a nové přístupy k obejití patentu, ale
nakonec to vzdal. K velkému zklamání nás obou.
V této době mé dočasné ‚polozaměstnanosti‘
a spousty volného času jsem se téměř denně stýkal
se svými dvěma starými židovskými kamarády
Milanem a jeho sestřenicí Hanou, kteří oba zázračně
přežili nejen řadu koncentračních táborů, „pochod
smrti“ a nakonec i tyfus. Hana, jejíž manžel a otec
skončili v plynu, prokázala svoji vitalitu brzkým
návratem ke své předválečné herecké kariéře.
V Realistickém divadle poznala a brzy se provdala
za talentovaného kolegu Jiřího Pravdu. Mladší bratr
mého spolužáka, Milan Platovský, který jediný
z rodiny se vrátil, převzal po krátkém zotavení
ve svých 26ti letech velkou rodinnou továrnu za války
zabranou nacisty, která se za jeho vedení úspěšně
vracela k výrobě speciálních klimatizací pro téměř
výhradní export do Francie (!). Po únorovém
znárodnění neunikla ani velká továrna Milanova a on
byl smířen s tím, že rozmnoží jako ‚kapitalista‘ řady
nezaměstnaných. Ale stalo se něco nečekaného.
Mladistvý Milan byl zřejmě u zaměstnanců tak
oblíbený, že závodní rada si ho zvolila jako továrního,
nekomunistického ředitele! Na můj údiv, že to přijal,
prohodil: „Mám plán, uvidíš.“ A já opravdu uviděl.
Ředitel Milan s mou občasnou a slušně
honorovanou pomocí navázal písemný styk s velkým
předválečným zákazníkem v Dijonu, který navrhl
projednání a podepsání kontraktu ve Francii. Jediný,
koho tam mohla závodní rada vyslat byl francouzsky
korespondující Milan, za jehož návrat se rada plně
zaručila, takže dostal měsíc platný pas. Plán mu
dokonale vyšel. Když jsem se s ním u Pravdů loučil
během balení malého kufříku s pyžamem, holením
a francouzským slovníkem, prohlásil odhodlaně:
„Já vás tu Hano a Jirko nenechám tady dlouho trpět
pod komunistickým režimem. Já vás už nějak
dostanu ven za mnou do Paříže!“ Že ti „trpící“ herci
Pravdovi na to nadšeně nereagovali mě nepřekvapilo, oba v té době už byli členy KSČ. A jako herci
a sportovci se stali národní smetánkou. Jirka zrovna
dostal 50 tisíc za filmovou roli a i příslib angažmá
do Národního divadla a Hana na pomocné brigády
herců venkovu posílala místo sebe služebnou.
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Vzpomínku drahým maminkám
na Svátek matek a nejen v ten den...
Zatímco já jsem už skoro tři měsíce dostával
skromný plat či charitu od švagra Toníka, tisíce
lidí stále ještě utíkalo z komunistického ráje
ilegálním překročením hranic ač to bylo stále
riskantnější. Pro mou rodinu se dvěma malými
dětmi (4 a 1 rok) byl únik touto cestou naprosto
vyloučený a já viděl svou budoucnost beznadějně
černě. Plný deprese jsem se na ulici málem
srazil se spěchajícím, hromotluckým kamarádem
z mládí, inženýrem Hromasem.
„Promiň, málem jsem tě porazil“, omluvil se
rozjařeně. „Ale pospíchám na pasový úřad podat
pro naši rodinu žádost o emigrační pas
do Izraele“.
„Ale ty přece nejsi...“
„Žid, chceš říct“, přerušil mě.
„Nejsem, či vlastně nebyl jsem,
ale rabín v Kolíně ze mně Žida
udělal“.
Deprese pominula, když mi
Hromas řekl detaily o tom
zázračném rabínovi.
Když jsme den nato s Lolinkou
klepali na dveře kolínské synagogy, uvítal nás
přátelský rabín Feldman slovy: “Mnozí z vás
křesťanů jste nám pomáhali za nacistů a my teď
máme možnost vám to odplatit“. A vystavil nám
potvrzení, že naše rodina přestoupila na židovskou víru. Na jinak povinné obřízce netrval.
„S tím v Praze jděte na Centrálu Židovské obce,
která vám vydá členský průkaz. A na pasovém
úřadě si pak podáte žádost o vystěhovalecký pas
do Izraele, i když třeba skončíte jinde.
Ti komunističtí blbci nevidí rozdíl mezi rasovým
původem a náboženstvím“.
Měl pravdu, pas byl slíben za tři měsíce.
Jenže osud znovu zasáhl.
Pokračování
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Český jazyk pro dospělé - mírně pokročilé
Každé úterý, 18:00 - 20:00 Cena 1 lekce $10
Místo výuky - 454 Glenferie Rd, Kooyong, Victoria
v budově Vision Australia
- vede Vlasta Šustková (od roku 2002)
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

17.2.2009
14.4.2009
21.7.2009
8.9.2009

-

31.3.2009 (7 lekcí)
14.4.2009 (7 lekcí)
25.8.2009 (6 lekcí)
27.10.2009 (8 lekcí)

Pro více informací volejte 0408 088 167
nebo zanechte zprávu.
Noví studenti vítáni!
Polovina školného je věnována
instituci Vision Australia
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objednávejte na adrese strizovska@seznam.cz
v Austrálii k objednání také na adrese Jana Růžička
82 Cardwel Str., Arakoon, NSW 2431
e-mail: Ruzickajana@yahoo.com.au

Glosa Miloše Ondráška

PŘEVÁŽNĚ O PŘEŽVÝKAVCÍCH
Pod pojmem “glosa“ rozumím časopisecky živě pojatý komentář aktuálních událostí anebo poznámku
k okolnostem, které nás zajímají. Není to odborná rozprava. V minulém čísle Čechoaustralana se ozval čtenář,
kterému nebyla jasná fyziologie většiny přežvýkavých zvířat související s vytvářením plynu zvaného methan
v jejich zažívadlech. Čtenáři se nelíbilo, že připouštím tuto přirozenost jako podíl na nárustu skleníkových
plynů, které dnes panující hysterie pokládá za důvod budoucí zkázy planety. V glose O počasí (Č/A březen 09)
jsem neměl v úmyslu se pouštět do popisu mikrobiologie obsahu předžaludků a střev u přežvýkavců. Chtěl
jsem pouze naznačit pokrytectví politiků a nejrůznějších vizionářů, kteří se vyhýbají diskutovat o tom, že chov
skotu ovlivňuje globální oteplování, v Austrálii a jistě i jinde by to nebylo příliš populární téma. Je pohodlnější
obviňovat jiné zdroje s návrhy svítit úspornými žárovkami, zkrátit dobu sprchování a jezdit na kole. Pokud
ovšem jsem v březnové glose úmyslně neuvedl alespoň základní skutečnosti, mohu posloužit.
Methan produkovaný domácím skotem se podílí na emisích skleníkových plynů 18ti
procenty, celosvětová doprava 13ti procenty! Odbornící zjistili, že methan je v množství
znečisťujících příměsí dostávajících se do ovzduší 62x aktivnější než oxid uhličitý.
Veterinář musí tyto okolnosti znát, to ovšem neznamená, že by zamýšlel likvidovat
zvířata s plynatostí zažívadel, jak jsem byl v minulém Č/A nařčen. Najít přijatelné řešení,
jak omezit u přežvýkavců produkci a vypuzování methanu je velmi obtížně řešitelný
oříšek. Před časem byl publikován směšně nepraktický návrh opatřit krávy a býky
trubicemi napojenými jímači, zachycený plyn by se pak využíval k topení farmářských obydlí. Lamy, alpaky
a vikuně methan nevytváří, uvažuje se přenést mikroflóru těchto velbloudovitých zvířat do zažívacího traktu
domácího skotu. To zní přijatelněji, zvláště když uvážíme, že na chovu dobytka závisí nejméně jeden bilion
často těch nejchudších lidí na světě. Maso představuje zdroj jedné třetiny bílkovin, které potřebujeme k životu.
Hledají se možnosti týkající se celého spektra emisí. Jak se vám zdá reálný návrh vytvořit “slunečník“
z rozprašovaných aerosolů síry do atmosféry? Část slunečního záření by se tak odrážela zpět do vesmíru
a část dopadající na zeměkouli by měla změněné vlastnosti, globální oteplování se tak omezilo. Tato teorie
vyšla ze skutečnosti, v roce 1991 došlo k erupci sopky na Filipínách, která vychrlila kolem 15ti milionů tun
dioxidů síry. Následkem toho se snížila průměrná teplota Země o 0,6 stupňů C po dobu téměř dvou let.
Před dvěma miliony lety, kdy se štěpily větve homidů, pravěkých tvorů, ti, kteří zůstali býložraví, zůstali
ve stromech. Z těch, kteří hledali potravu v mase, se vyvinul člověk. Nedá se nic dělat, to je potvrzená
skutečnost, nejen vzhledem k bílkovinám živočišného původu obsahující všechny nutné vitamíny a stopové
prvky, ale i činnosti mozku a vývoje intelektu vedoucí ke schopnosti k lovu, domestikovat zviřata, využít živé
samičí zvíře jako zdroj mléka, k tahu a obdělávání půdy a po porážce zvířete k výživě i oblečení lidí. Tím ale
nechci ublížit dnešním vegetariánům a veganům, pokud mne nebudou přesvědčovat, že porážka masného
zvířete je vražda. Vyrukoval s tím Peter Singer z Melbourne, profesor bioetiky na univerzitě v Pensylvánii. Hrob
jeho prarodičů můžeme najít na jednom brněnském hřbitově. Pod některé ze Singerových postulátů se mohu
s klidným svědomím podepsat, týkají se utrpení a týrání zvířat jak domácích, tak divoce žijících a laboratorních.
Jeho hledisko, že zvíře je rovné člověku ale neberu. I když je vynikajícím filosofem, některé jeho názory jsou
neslučitelné s obecně přijatou morálkou, např. nenamítá proti obcování člověka s ovcí či klisnou. Je vegetarián
s míněním, že porážka zvířete na maso je nepřijatelná brutálnost. Dostává se tak do sporu s přísnými jatečními
opatřeními v civilizovaných zemích. Vyvolává odpor a protestní průvody hubení polních a skladištních škůdců
či švábů v domácnostech? Před několika dny jsem na televizi viděl hromadnou akci v oblasti australských
třtinových plantáží – odchyt a usmrcení tisíců škodlivých ropuch obrovských. Zákožky vyvolávají svrab, moskyti
malárii, krysy paratyf a žloutenku, necháváme je škodit? V Austrálii se hubí králíci střelnou zbraní, dynamitem,
jedem, baktériemi a viry. Dinga farmáři střílí na potkání. Morální dilema? Jestliže někdo odmítá jíst maso,
protože mu nechutná, působí mu zažívací potíže anebo má jiný osobní důvod - respektuji jako plné
individuální právo. Nerad ale poslouchám v rozhlase nebo čtu v novinách agresivní vnucování, co mám
a co nemám, jaký má být můj jídelníček a jak jsou “zvířátka přítulná“. Člověk nemá v živočišné říši konkurenta
přes jakoukoliv inteligenci delfínů a šimpanzů. Pocity, radosti, bolesti člověka můžeme srovnávat jen s těmi
u lidí. Z vlastní zkušenosti ale vím, že pes je věrný a nikdy nelže. Takže ho nemohu srovnávat s člověkem.

Muzeum českého a slovenského exilu 20.stol., Štefánikova 22,
Brno 602 00, Email: muzeumexil@muzeumexil.cz
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napřed tak 20 kilometrů jen kamenitá poušť. Kameny
jsou hnědé a dost jsem se divil, kolik se mezi těmi
kameny živilo papoušků. Kameny byly vybroušené,
- volné pokračování z deníku Vlastíka Škvařila,
lesklé. To větry a jemný písek je tak vybrousily během
upraveno pro Čechoaustralana
miliónů let. Potom velmi náhle všechno zazelenalo
a vypadalo to skoro jako krásná louka. A těch různých
„... Dobíhám do Innamincky, kde končí Strzelecki
květů!
Ani se mi tomu nechtělo věřit. Pak se zase
Track. Jméno Innamincka prý pochází z aboridžinské
objevily
krásné červené duny a pak zase ten písek.
řeči, někteří tvrdí, že to znamená „tvůj přístřešek“, jiní
Přebíháme
hranice Queenslandu, tato část cesty
zase, že je to „hluboká tmavá jáma“. Innamincka se
až do Thurgomindah se jmenuje “Adventure Highway”,
nachází v oblastní rezervaci, která má rozlohu 1.3
miliónu hektaru. Je tady dost zajímavostí, ale to hlavní, neboli “Silnice dobrodružství.” Dobrodružství to
čím je Innamincka proslulá je tragická expedice při níž opravdu je! Konečně jsme dorazili do kempinku
u “Dig Tree”. Cooper Creek, který tady protéká, vypadá
zahynulo v těchto místech několik jejích účastníků.
spíše jako řeka. K mému velkému překvapení na něm
20. srpna 1860 se vypravili Burke a Wills
plavalo i několik pelikánů. Jsou tady nádherné stromy,
z Melbourne s 27 velbloudy, 40 koňmi, 4 vozy
dívám
se na ten strom, kde byl vyrytý vzkaz
a 21 tunami zásob. Skoro za dva měsíce dorazili
pro
Burkeho
a jeho společníky s návodem, kde kopat
do Menindee. 19. října se Burke s polovinou výpravy
vydal směrem na Cooper Creek, kde byla trvale voda. pro zásoby a tak nějak prožívám jejich nešťastný osud.
Ta jejich odvaha pustit se do takové pouště a přitom
Měsíc poté tam založili kemp číslo LXV. 13. prosince
nevědět, jak to tam vypadá, to se prostě musí ocenit.
se Burke rozhodl, že spolu s Willsem, Kingem
A to nám také dodává sílu překonat nějaké ty
a Grayem budou pokračovat v průzkumu směrem
poměrně nepatrné problémy, které se občas vyskytnou.
na Gulf of Carpentaria na severu Austrálie.
A přitom si připomínám, na co tady vlastně jsme
Předpokládal, že další část výpravy dorazí ke kempu
a
na odvahu těch mladých lidí, kteří trpí rakovinou
LXV během několika dnů. Ale Brahe, který v kempu
a
přesto se snaží žít normálním životem.
zůstal, čekal celé tři měsíce marně na jejich návrat.
Večer jsme obdivovali nádherný západ slunce
Po 57 dnech byli Burke a jeho společníci konečně
u cíle, ale to už spotřebovali dvě třetiny zásob. Cestou a po setmění oblohu plnou hvězd. To člověk doma
nevidí tak jasně, když jsou všude kolem světla
zpět je chytily deště, bláto a zničující vedra je
civilizace. Jižní obloha má přitom mnohem více hvězd
zpomalila a vyčerpala. 17. dubna zemřel Gray, trvalo
celý den než mu vykopali v kamenité půdě hrob. Toto a jsou blíže než na severní polokouli. To se musí vidět,
aby se tomu dalo věřit.
zdržení se stalo osudným. Další čtyři dny jim trvalo
Vstáváme opět brzy ráno, ještě jeden poslední pohled
překonat 112 km přes Sturts Stony Desert (kamenitou
na
strom “Dig Tree”, který byl před 150ti lety svědkem
poušť) a když konečně dorazili do kempu, našli
takové tragédie, na Cooper Creek lemovaný téměř
tábořiště opuštěné. Jak se později ukázalo, Brahe
artisticky zakřivenými stromy - “Coolibah”, pod jakými
odcestoval ten samý den, jenom asi o osm hodin
seděl tulák v písničce “Waltzing Matilda” a už jsme zase
dříve! Než odejel, zakopal tam nějaké zásoby a vyryl
na cestě, tentokrát 350 kilometrů do Thurgomindah,
do stromu vzkaz: ”DIG 3ft n.w” - “Kopejte 90 cm
mezitím nic...“
na severovýchod.”
To je ten “Dig Tree”, o kterém se mluví. Burke, Wills
Pokračování
a King se pokusili v zoufalosti hledat útočiště podél
potoka a dostat se do Blanchewater, byli ale příliš
vysíleni na to, aby pokračovali dále a tak se zase
vrátili. Tam potom Burke a Wills po necelých dvou
měsících zemřeli, King to přežil s pomocí místních
aboridižinců. Našla ho ve velmi zuboženém stavu
po několika měsících až následovná výprava. Další
ironie byla v tom, že Burke zanechal u toho stromu
vzkaz, ale když se Brahe po dvou týdnech znova vrátil,
aby zjistil situaci, tak je minul, protože se pokoušeli
pokračovat kolem potoka, než se vrátili zpět. Brahe
jejich vzkaz nenašel. Prostě jim osud nepřál, bylo tolik
možností je ještě zachránit, ale žádná z nich nevyšla.
Strzelecki Track máme sice za sebou, ale čeká nás
ještě asi 150 kilometrů prašných cest a pak ještě
hodně dlouho, než budeme zase v civilizaci. Dost
trpím při běhu přes ty šutry, ale nějak jsem to překonal
i bez prášků. Krajina byla zase velmi zajímavá,
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Australské lovy Václava Židka

bohatým smyslem pro humor, který byste jen těžko
očekávali od bývalého, vysoce postaveného policisty
Zdeněk Rich
ve státě Victoria.
Převzato z Pozitivních novin
Mimochodem, na jeho nedávný článek o tragických
(upraveno pro Čechoaustralana)
požárech v tomto státě jsme upozornili mnoho našich
přátel v České republice a hned následujícího dne
Hned na začátku bych chtěl zbavit laskavého čtenáře
jsme dostali mnohou odezvu na tento příspěvek.
hrozivé představy šéfredaktora Pozitivních novin, Václava
O několik málo dní později otiskly Pozitivní noviny
Židka, plížícího se vyprahlou australskou buší, s ostře
jiný článek na toto téma, tentokrát od dalšího autora,
nabitou kulovnicí, střílejícího klokany a jiné australské
který drápkem uvízl ve Václavově síti, od Stanislava
vačnatce. Skutečností je, že přítel Václav loví na dálku,
Moce. - Standa Moc, industriální chemik v Sydney,
obvykle však pomocí internetu a dobrého slova a jeho
stockman (v Americe se tomu říká cowboy)
kořistí jsou různí autoři-protinožci, původem ale ze země
v Severním Teritoriu i vzdělavatel aboridžinců
pod Řípem. A zde se musím přiznat, že nejednu z těchto
v Západní Austrálii, kde učil domorodce číst a psát.
obětí jsem mu pracně naháněl do jeho sítí já sám. Budiž
Během toho se mu ještě podařilo úspěšně vychovat
mi odpuštěno.
dva syny a jednu dceru. Jeden z jeho synů slouží
Kořisti nebudu jmenovat ani podle abecedního pořádku,
v RAAF (Royal Australian Air Force), čili v australani podle věku (nebo vlastně mládí), snad jen podle
ském letectvu a jako takový byl poslán na jeden
pravidla, že dámě se má dávat přednost, bych se zmínil
termín do Iráku. Mezi tím vším, jaksi mimochodem,
o Václavově kořisti poslední, paní Barbaře Semenov,
Standa napsal a vydal asi půl tuctu čtivých knížek.
šéfredaktorce časopisu Čechoaustralan, který začala
Mezi australské přispěvatale PN patří i muzikolog
vydávat začátkem minulého roku v australském
Jaroslav Kovaříček, který po mnoho let pracoval
Melbourne. Tato zkušená novinářka nejen že obohatila PN
v oddělení rozhlasové stanice ABC-FM, která vysílá
několika svými články, ale uzavřela s Václavem Židkem
pouze klasickou hudbu. Jaroslav nejen připravoval,
přátelskou dohodu o vzájemné výměně článků mezi PN
ale i uváděl svoje pořady a je docela dobře možno
a Čechoaustralanem.
říci, že pro popularitu české hudby v Austrálii udělal
Ovšem díky úspěšným internetovým lovům čilého
více než kdokoli jiný.
šéfredaktora PN se měli čtenáři možnost seznámit
Ovšem rezolutně musím prohlásit, že já sám
s vášnivým cyklistou, Ivanem Kolaříkem, nadaným
nepatřím k Václavovým úlovkům, spíše by se dalo říci,
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„Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou,
že jim život později uchystá zklamání.“ Boris Pasternak

že je tomu naopak. Jak k tomu tedy došlo. Moje žena Jana
(která také čas od času pošle článek do PN a do Čechoaustralana) vydávala po dobu šesti let časopis Spectrum,
který se rozvinul z jakéhosi původního oběžníku o čtyřech
stránkách pro členy Artspectra, nevýdělečné organizace,
která sdružovala malíře, sochaře a jiné výtvarné umělce,
narozené v Československu. Tento oběžník se postupně
stal drobným časopisem, jenž našel i mnoho čtenářů mimo
Austrálii a současně přinášel články od dopisovatelů
z různých zemí za mořem. A tehdy, před více jak deseti
lety, nás upozornila spisovatelka Blanka Kubešová, žijící
ve Švýcarsku a která do Spectra také přispívala, na Václava
Richarda Židka, žijícího v Kolíně nad Rýnem. Došlo
k výměně dopisů a Václav se stal nejen odběratelem,
ale hlavně přispěvatelem Spectra.
I když jsem tedy Václava znal z jeho příspěvků, byl to
vztah do jisté míry neosobní. Potom nám Václav poslal jako
dárek svoji knihu „Sám ve víru zdymadel“ pojednávající
o pro mě nepochopitelné vášni, plavání na dlouhé tratě
ve studené vodě (brrrr). Pokud jsou na světě dvě věci,
bez kterých se klidně obejdu, potom je to teplé pivo
a studená voda na koupání. Mám nastavenou regulaci
mého bazénu (prosím jako zdroj používám laskavé
australské slunce) na příjemnou teplotu mezi 30 a 32 stupni
Celsia a při teplotě pod 28 stupňů už drkotám zuby a ten
masochista Václav, podle jeho vlastních slov, nevstoupil
do vody teplejší než 12 stupňů. Úplná hrůza.
A tak, zatímco jsem relaxoval v teplé vodě bazénu,
„sesumíroval“ jsem si dopis Václavovi. V první řadě jsem
ho ubezpečil, že se mi jeho kniha velice líbila (a byl jsem
opravdu upřímný) a sdělil jsem mu, že jsem se rozhodl
následovat v jeho stopách a také plavat ve studené vodě.
Aby to však nebyla příliš veliká změna, slíbil jsem, že každý
rok snížím teplotu vody v bazénu o jeden stupínek, až se
za nějakých těch osmnáct, nebo dvacet let dostanu na těch
dvanáct stupňů.
Musím přiznat, že jsem tento slib nedodržel, naopak díky
vnoučatům a nyní hlavně pravnukům, nechávám sluníčku
jeho povinnost ohřívat vodu na hodnotu „kafíčka“. Dostal
jsem tehdy, pokud si pamatuji, od Václava Židka odpověď,
která mne přesvědčila, že oba sdílíme stejný druh humoru.
Václav mi sice můj „plán“ srdečně schválil, ale hned mě
upozornil na drobnou skutečnost, že vzhledem k naší
geografické poloze, budu muset, v létě více, v zimě méně,
přidávat do bazénu ledové kry, abych tak dosáhl
požadované teploty (tedy vlastně studenosti) vody. Touto
výměnou dopisů ovšem začalo naše dnes již dlouholeté
přátelství, které nás, Janu a mne, s Václavem spojuje.
Po dlouhou dobu to však bylo přátelství pouze
prostřednictvím dopisů (dva z nich mám před sebou, byly
založeny společně s hrstkou fotografií od Václava v jeho
knize „Sám ve víru zdymadel"), později, jak vývoj techniky
pokračoval mílovými kroky, jsme byli ve vzájemném styku
pomocí faxu. Při této příležitosti si vzpomínám na samý
začátek používání faxu k výměně dopisů, případně
Václavových článků pro Spectrum.
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Milý Václav si nějak špatně vypočítal časový
rozdíl, který dělí Kolín nad Rýnem od Gosfordu
(v letních měsících jsme o deset hodin napřed,
v zimních o pouhých osm). Bylo kolem třetí hodiny
ráno, když se náš fax hlasitým zvoněním probudil
k životu a začal pomalu chrlit, s příslušným
akustickým doprovodem, jednu stránku za druhou
a bylo jich, pokud si vzpomínám, víc jak tucet.
Faxovací přístroj sice už měl celou zprávu
v paměti, neodeslal však ještě zpátky přes oceán
potvrzení, že depeše úspěšně došla, a Václav,
domnívaje se, že neuspěl, prohnal všechny
stránky jeho faxem ještě jednou.
Stál jsem rozespalý zděšeně před touto lavinou
hrnoucí se z faxu a nakonec jsem to vyřešil tím, že
jsem proklínaný přístroj vypnul ze sítě. Je docela
možné, že jsem nějakou tu kletbu poslal
i do Kolína. Ovšem naše faxové období netrvalo
na štěstí příliš dlouho a začali jsme komunikovat
pomocí internetu. To má ovšem opět jeden háček.
Mám dojem, že stejně jako údajně čert, tak ani
Václav Židek nikdy nespí. Kdykoli mu totiž
pošleme po internetu depeši, během nejbližších
pěti minut máme od něho spěšnou odpověď. Totéž
ovšem očekává i od nás a pokud nepotvrdíme jeho
e-mail téměř okamžitě, hned nás upomíná. Myslím
si, že je to, při těch stovkách mailů, co měsíčně
dostává, úplně na místě a je dobré mít jistotu,
že každý odeslaný e-mail našel svého adresáta
a neskončil někde v té obrovské, internetové síti.
I když o sobě s Václavem víme od druhé
poloviny devadesátých let minulého století, poprvé
jsme se s ním osobně setkali až v roce 2004, kdy
jsme navštívili s Janou Prahu a Václav si
načasoval jeho pobyt ve stejném městě tak,
že jsme se mohli několikrát osobně setkat.
Jen si vzpomínám, že při našem prvním setkání
(šli jsme společně do malé, útulné vinárničky
někde na Vinohradech) přinesl Václav, který věděl,
že Jana sbírá „žáby“, dva další exempláře do její
sbírky, oba překrásné, skleněné a na smůlu
i nesmírně křehké. Jedna, ta menší žába, s námi
opatrně cestovala letadlem na zpáteční cestě
do Austrálie. Tu druhou, mnohem větší, jakousi
„vele-žábu“ potom manželčin švagr, úplný umělec
co se balení objektů týče, pečlivě zabalil a poslal
poštou. O jeho baličských kvalitách potom svědčí
to, že žába cestu přes oceán bez úhony
absolvovala a denně na nás hledí ze skříňky,
kde přebývá a připomíná přítele Václava Richarda
Židka tam daleko za mořem.
Měli jsme to potěšení se s Václavem setkat
znovu při naší loňské cestě do České republiky
a i když pro nedostatek času z obou stran jsme se
s ním sešli pouze jednou na několik deci bílého,
bylo to setkání nanejvýše milé.
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„Být dobrou mámou není nikdy lehké.
Kdyby to bylo lehké, dělali by to muži.“

Vzpomínka na máj, lásku, cyklistický závod
a policajty
Ivan Kolařík
Byl pozdní večer - první máj Večerní máj - byl lásky čas…
Jak, panečku, nádherně
dovedl Karel Hynek Mácha
navodit náladu jara a jím
probuzené lásky!
Máchův “Máj” jsem nejenom velice rád četl potichu
sám sobě, ale i recitoval
komukoliv, kdo mě byl
ochoten poslouchat na veřejMyslbekův Pomník K. H. Máchy
nosti, protože to je úžasná
báseň, která ve mně pokaždé na Petříně
vyvolávala a dodnes vyvolává
hluboké emoce. Nejraději jsem však vybrané sloky potichu
šeptal do uší krasavic, které se mi podařilo v květnu vylákat
na rozkvetlý Petřín. Musím se přiznat, že jsem to dělal
s postranními úmysly a s vervou hlavně proto, aby dívky
patřičně zjihly, staly se povolnějšími a já potom mohl utvrdit
jarem probuzený velký cit na šeříkem provoněné stráni
nabízející čarokrásné výhledy na pavilónek americké
ambasády a božskou Prahu. Poezie obyčejně pracovala
v můj prospěch. Pakliže jsem ovšem nenarazil na nějakou
sveřepou matikářku v brýlích s čočkami tlustými jako dna
od sodovky, které se v mé po lásce prahnoucí náruči podařilo
zamlžit teprve po horečném vychrlení Pythagorovy věty.
Když štěstí stálo při mně, tak zamlžování brýlí a milostné
vzdechy obyčejně vyvrcholily ve žhavý polibek. K ničemu
jinému jsem se bohužel na Petříně, hemžícím se milenci,
nedostal.
Jen jednou, po oslavě maturitního večírku, jsem se
pod vlivem alkoholických nápojů bezhlavě v kašně na Petříně
sápal na stejně ovíněnou spolužačku. Za neustálého
povzbuzování spolužáků se mi po chvíli podařilo odstranit
část oděvu, který my muži stejně pokládáme za zbytečnou.
Když jsem bílou podprsenkou vítězoslavně zamával
nad hlavou, sklidil jsem od spolužáků bouřlivý potlesk, který
způsobil, že spolužačka vystřízlivěla, uvědomila si, že je
spořádaná dívka a vlepila mi takovou facku, že jsem klopýtl
a za doprovodného smíchu přihlížejících jsem upadl do vody.
Takže jsem ostrouhal mrkvičku, ale zato si s kamarádkou,
která shodou okolností také žije v Austrálii, dodnes na tuto
roztomilou příhodu milerádi zavzpomínáme.
“Pamatuješ na maturitní večírek?” je moje vítací fráze
pokaždé, když se vidíme.
“Abych nepamatovala. Byl jsi ale číslo,” zní obvyklá
odpověd ve stáří záhadným způsobem ještě více než
za mlada vyvinuté spolužačky. A člověk si uvědomí, jak bylo
mládí nevinně krásné a jak rychle uběhlo…
Máj a Petřín však nebyly spojeny pouze s probuzenými
touhami po dívčích vnadách. První máj a kopec Petřín
ve mně vyvolávají vzpomínky na policejní brutalitu, kdy
komunistický režim tvrdě zakročoval proti komukoliv, kdo se

opovážil oslavovat Majáles. Petřín… stráň lásky se
stala kopcem úprku před bolševikovými obušky, které
tvrdě ztrestaly studenty a vůbec kohokoliv, kdo
nadšeně skandoval: “Ať žije Majáles.” Pod rouškou
tmy docházelo k bezohlednému pošlapávání lidských
práv. Nejeden student na oslavu doplatil modřinami,
nedobrovolným ukončením studií, polepeným
kádrovým posudkem a začátkem nejistého života.
Na tyto akce spojené s májem vzpomínám zrovna tak
nerad jako na nucené jásání v prvomájových
průvodech a stupidní projevy našich představitelů…
Květen má naštěstí pro mě i jiné, příjemnější
vzpomínky, tentokráte spojené s mým milovaným
sportem - cyklistikou. V květnu se totiž tradičně koná
na hladkých silnicích, které lemují smíchovské
nábřeží, slavný Cihlářův memoriál. Toto kritérium
jsem jezdil už jako vyzáblý chlapec, kdy jsem závodil
za mladší dorost, potom, když jsem trochu zesílil
a povyrostl, tak jsem ho jezdil za dorost starší a když
se konečně ze mne stal chlap, tak jsem tento
populární závod jezdil za muže. A vždycky pro mě
Cihlářův memoriál něco znamenal. Zvláště pak, když
jsem se s ním potýkal na vojně v dresu Dukly.
V květnu obyčejně již bývalo také trochu tepleji,
závod se jel večer a byl hojně navštěvován
cyklistickými fanoušky, kteří nás povzbuzovali
k větším výkonům. Díky perfektnímu silničnímu
povrchu a tomu, že se závod jel na naprosté rovině
se během závodu dosahovaly neuvěřitelné rychlosti.
Vyhrát Cihlářův memoriál bylo snem každého
závodníka. Mně se to bohužel nikdy nepodařilo,
i když jsem jako vojenský bažant v roce 1965 k tomu
neměl daleko.
Tenkrát se jel “Cihlářák” na plné pecky.
V té rychlosti lidé, zrovna tak jako okolí, splývají
v jeden šedivý celek a závodník stěží vnímá,
co se děje kolem něho. Snaží se soustředit

MUDr Alžběta Gazdíková
a MUDr Přemysl Kunz
si dovolují oznámit, že ordinují
v Medical and Dental Centre
490-524 Springvale Rd. Forest Hill 3131

Ph. 88041900
No appointments necessary,
Medicare bulk billing
Ordinace je otevřena 7 dnů v týdnu
Po-Pá 7.00-22.00 So-Ne 8.00-22.00
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na zatáčky a spoluzávodníky, aby díky nepozornosti nezavinil pád.
“Jste ujetý,” řvaly na mě a mého kamaráda
z Dukly, Průška davy diváků. “Jsme ujetý,” zařval
na mě Průšek a šlápl ještě s větší vervou do pedálů. “Jeď, jsme ujetý,” zakřičel jsem tentokráte já
na kamaráda, zalehl do řídítek a jel co to dalo.
Vidina vítězství, přinejhorším druhého místa, mně
dodala sil, o kterých jsem neměl ani zdání. A tak
jsme zběsile kroužili ulicemi a vzájemně se
ujištovali, že máme náskok před pelotonem, teteleli
jsme se vzrušením a jeli kolo za kolem o sto šest.
“Jsme ujetý,” zařval jsem už po několikáté
na Průška očekávaje jeho odpověď, potvrzujícící,
že je tomu skutečně tak. Tentokráte se však
Průškova odpověď nedostavila. Místo ní jsem
za sebou slyšel cyklistům tolik známý a tolik obávaný rachot kola, které se střetne s asfaltovým
povrchem silnice. Rychle jsem se ohlédl a viděl
pouze jiskry od pedálů ubohého kamaráda, který
ještě s nohama v klipsnách kola dělal kotrmelce
do davu užaslých diváků. Chudák Průšek si zřejmě
v zatáčce škrtnul pedálem a šel, jak se řekne
cyklistickou hantýrkou, “na hlavu” nebo-li
“na čepici”. Prostě lehnul a tím závod pro něj
skončil. A já na to byl po zbytek závodu sám.
S nikým se již nedalo střídat na špici, nikdo nemohl
v závodě pomoci, šlo o to vydržet sám do konce.
Což se mi s neuvěřitelným vypětím sil podařilo
a cílovou pásku jsem projel se zdviženýma rukama
vítěze. K mému nemalému zklamání se však
neuvěřitelné nestalo skutkem. Nevyhrál jsem!
V zápalu závodu jsme si totiž s kamarádem
Průškem neuvědomili, že i když jsme byli ujetí, byli
jsme jenom ujetí před hlavní skupinou, před
pelotonem. Ještě před námi však byli doopravdy
ujetí čtyři jezdci. Takže jsem vlastně dojel až pátý
a sen o vítězství se zhroutil jako domek z karet.
Chtělo se mi tenkrát zklamáním a tím, že jsem si
připadal jako blb, brečet. Jen s maximálním
vypětím vůle se tomu tak nestalo.
Kdo však plakal bolestí byl Průšek, který si sedřel
kůži na boku a zadnici téměř na kost. Po závodě
mně se slzami v očích vysvětlil, co zapříčinilo jeho
nešťastný pád. Ne, neškrtnul si v zatáčce pedálem,
jak jsem se mylně domníval. Před kolo mu
vstoupila nepozorná babka, která to odnesla zrovna
tak jako Průšek. A navíc jí postihnul závodníkův
hněv, když se na ni celý zkrvavený s pumpičkou
v ruce hnal s úmyslem o ni pumpičku přerazit.
Takové bylo jeho zklamání z toho, že naše ujetí
nemohl proměnit ve vítězství. Zachránili ji tenkrát
diváci, kteří mu zadrželi ruku. Jedině jim mohla
babička děkovat za přežití a Průšek za to,
že nestrávil zbytek vojny ve vojenské věznici.
Ten den v máji se i přes moje celkem přijatelné
umístění v závodě přece jenom nevydařil.
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Po závodě totiž následovala návštěva hospody
na Újezdě, kde jsme my, vyčerpaní a hlavně dehydrovaní
závodníci museli doplnit ztracené tekutiny. Moje drahé,
milované kolo jsem pečlivě před hospodou zavřel
na zámek a oddal se usilovnému oslavování celkem
úspěšného závodu. A každou chvilku jsem vyběhl před
hospodu kolo překontrolovat, jestli ho náhodou někdo
neukradl. Nakonec se stalo to, čeho jsem se celou dobu
popíjení bál. K mému zděšení mi opravdu někdo kolo
ukradl! Dokonce i se zámkem! Krve by se ve mně
nedořezali, když jsem krádež zjistil a tenkráte s očima
plnýma slz nad ztrátou nenahraditeného kola jsem se
téměř vrhnul pod kola policejní Volhy, jejíž příslušníky
jsem roztřeseným hlasem obeznámil se situací.
Zakabonění orgáni zapnuli houkačku a Volha vyrazila
do tmy hledat zloděje.
Zatímco hlídka konala svoji povinnost, já v restauraci
plakal do půllitrů. Utápěl jsem žal nad ztrátou až do té
doby, než se v lokále objevil spokojeně vypadající
policajt, který mi sdělil, že zloděje mého kola zadrželi
nedaleko od hospody, když si to s kolem na rameni
mazal po Petříně směrem ke studentským kolejím
na Strahově.
“Tak ho máme, hajzla, vojíne. Však si tu krádež
na okrsku vypije a vy budete zase moct závodit,” procedil
příslušník mezi zuby a vyzval mě, abych ho následoval
na stanici sepsat protokol.
Na stanici Veřejné bezpečnosti mě přivítal vzduch
zatuchlý od potu a cigaret, horko ze sálajících musgrávek
a otylý polda, který se mnou jedním prstem na stařičkém
psacím stroji naklepal prohlášení plné pravopisných
chyb.
Náhle se otevřely dveře a v místnosti se objevil
pobledlý chlapec nesoucí moje kolo. Za ním vešel
zatýkající orgán, který mě mrknutím oka pozdravil
a přes rameno zahulákal směrem k zavřené místnosti:
“Vstávej Franto, mám tady pro tebe prácičku.”
Za malou chvíli se ve dveřích objevila rozespalá gorila,
která si na obrovské ruce navlékla kožené rukavice,
vzala studenta za flígr a hrubě ho hodila do své kanceláře. Pak už jsem slyšel přes zavřené dveře jenom: “Tak
kvůli tobě, ty hajzle studenskej, sem musel vstát. To ti
tedy přijde draho ty grázle zlodějská.” A pak už byly
slyšet jenom duté rány, úpění a pláč. A mě v té chvilce
nic jiného nenapadlo než si připomenout kolik slz bylo
už za tento májový den prolito.
Nakonec jsem sebral svoje kolo a bez poděkování jsem
ze stanice vypadnul. Venku jsem se zhluboka nadýchnul
svěžího nočního májového vzduchu a začal jsem
zvracet. Neblil jsem z vyčerpání po těžkém závodě
ani po nadměrném pití, což se může snadno stát. Místo
toho abych byl rád, že mám zpátky kolo, bez kterého
bych na vojně nemohl existovat, se mi udělalo špatně
nad tím, čeho jsem byl svědkem. A můj den, kdy jsem
téměř vyhrál slavný Cihlářův memoriál,
byl dokonale zruinován…

ČECHOAUSTRALAN
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„Celá pýcha tohoto světa je dílem matek“

Ivana Snaidr uvádí

„Beethoven
- Největší z velikánů“
nedělní odpoledne komorní hudby
Marta Majka - klavír
Grania Burke - klarinet
Ivana Snaidr - cello
Stephanie Andrews - flétna

24. května v 15 hodin v Národním domě
497 Queensberry St., Nth. Melbourne
Vstupné 20 dolarů

Vážení krajané,
rádi bychom Vás informovali o Mezinárodním krajanském festivalu, jehož třetí ročník se bude konat
ve dnech 16. až 20. září 2009 v Praze. Organizátorem festivalu je Občanské sdružení Sedm paprsků;
spolupořadateli Stálá komise Senátu České republiky pro krajany žijící v zahraničí, dále Folklorní
sdružení ČR a Středočeský kraj.
Pořadatel zve krajany k účasti na festivalovou přehlídku pěveckého a tanečního umění. Součástí
festivalu bude rovněž výstava fotografií a artefaktů připomínající život prvních přesídlenců. Vítány jsou
tedy i Vaše fotografie z rodinných alb a další památky z života Vaší krajanské obce. Účastníci festivalu
se budou moci zúčastnit mnoha výletů a exkurzí, prohlédnout si expozici nazvanou „Středočeský kraj –
srdce Evropy“, zhlédnout přehlídku dokumentárních filmů o krajanech v zahraničí, společně ochutnat
tradiční českou kuchyni a v neposlední řadě se připravuje setkání se zajímavými osobnostmi
kulturního a politického života České republiky.
Po skončení festivalu bude možné si zakoupit záznam festivalové přehlídky na DVD nosičích.
Účinkující krajanské spolky mají zajištěné ubytování po dobu trvání festivalu.
Vyplněné přihlášky (formulář naleznete na http://www.sevenrays.cz/kfest2009.htm) je potřebné zaslat
do 20. června 2009 na adresu:
Občanské sdružení Sedm paprsků
Spořická 328, 184 00 Praha 8, Česká Republika
nebo faxem na číslo + 420 233 543 760, nebo emailem na adresu info@sevenrays.cz
Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách občanského sdružení Sedm paprsků
www.sevenrays.cz.
Se srdečným pozdravem,
Vít Kolář
generální konzul
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FILMOVÝ MÁJ
Byla jsem opravdu natěšená na DVD filmové adaptace Máchova „Máje“, které jsem si přivezla nedávno z Prahy.
Čekala jsem na správnou chvíli pohody a klidu a teprve o Velikonočních svátcích se mi podařilo shromáždit rodinu
u obrazovky k téměř povinnému sledování dlouze očekávaného videa. Slibovalo požitek a podívanou
srovnatelnou s filmovou básní z hororových květů K. J. Erbena, za kterou získal snímek „Kytice“ v roce 2000
tři České lvy. Filmová „Kytice“ mně tehdy učarovala. Sedm vypjatých příběhů, které se mohly odehrát kdekoliv
a kdykoliv a mohou se přihodit i dnes (tedy s trochou fantazie), protože jsou o lidských láskách a vášních,
o touhách, posedlostech a sobectvích, které se staletími nemění. Taková byla „Kytice“.
Film na motivy básně Karla Hynka Máchy má však s úspěšnou „Kyticí“ společného pouze kameramana
F. A. Brabce. Brabec je mistr kameramanského vidění, do scénáře a režie „Máje“ se ale pravděpodobně pouštět
neměl, zejména ne pak sám. V porovnání „Máje“ s „Kyticí“ vyniká umělecká režie „Kytice“ Juraje Jakubiska.
A básnické pojetí kinematografa režiséra, které nemusí být totožné s byť sebelepším filmovým kameramanem.
Již během první půlhodiny sledování filmu se nabízí otázka:- je vůbec vhodné Máchův „Máj“ zfilmovat?
Tento český literární skvost má sice jistou shodnou charakteristiku s Erbenovým poetickým „thrillerem“, není
ale tak jako „Kytice“ přímočarým vyprávěním příběhů. Verše Máchova „Máje“ se nesou převážně v obrazech.
„... básně jest oučel hlavní, slaviti májovou přírody krásu, tím snadnějšímu dosažení oučelu tohoto jest
postavena doba májová přírody proti rozdílným dobám života lidského... Pověst tedy čili děj básně této nesmí se
co věc hlavní považovati, nýbrž jen toliko z děje toho v báseň přijato, jak daleko k dosažení oučelu hlavního
nevyhnutelně třeba...“ - tak zní původní výklad tohoto vrcholného díla českého romantismu. Je nasnadě,
že každý čtenář si proto tlumočí vysoce emotivní „Máj“ po svém, každý má své vlastní obrazy, představy,
asociace, svůj vlastní výklad naznačeného příběhu vsazeného do krásné české přírody.
Kdyby snad Brabec zůstal u poetické kamery, která dokáže mistrně zachytit nálady české krajiny a dodal příběh
toliko co šafránu, „Máj“ by byl dokonalou filmovou básní. Brabec si však vytvořil „svůj“ příběh, který jaksi dále
vnucuje i divákovi. „Máj“, který jsem četla já, bude působit jinak v mých představách než v představách vedle
mne sedícího díváka a jinak než v představách tvůrce filmu, který dává důraz na příběh a předkládá mi jak jej vidí,
chápe a dokreslil právě on.
Pro mne byl „Máj“ vždy především o náladě májové krajiny, české krajiny. Vlastenecky laděné verše Máchy:„... tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou!“ – vstoupily do české literární historie stejně tak
jako popis májového večera, který je ztotožněním s láskou a touhou muže a ženy. Brabec však tyto emoce vidí
spíš v kontextu s voláním přírody a sexuálními podněty. Láska je v Brabcově převyprávění spíš erotikou, touha
spíš chtíčem a vášeň, vášeň tu vlastně ani není.
Máchova báseň je tragická v naznačeném příběhu až příliš nešťastně osudového trojúhelníku – jaká to musela
být síla a vášeň, která dala zbloudit myslím a duším hlavních protagonistů. Leč z filmu nic podobného
nepociťujeme. Je nám prezentován rebelující mladík Vilém, milování chtivá Jarmila a chlípný mlynář Hynek,
kupodivu jediný herecky věrohodně ztvárněný stárnoucím leč stále excelentním Jurajem Kukurou. Představitel
Viléma, Matěj Stropnický je sice mladý muž fešný po svém dědečkovi Zdeňku Borovcovi, ale k hereckému umění

Vážení a milí čtenáři,

děkuji všem, kteří již zaslali PŘEDPLATNÉ $40 na kalendářní rok 2009.
Ostatním si je tímto dovoluji opět připomenout!
Vaše předplatné, laskavé dotace a platba inzerce jsou použity na tisk listu a poštovné.
Děkuji za Vaši přízeň Čechoaustralanu a pokračující podporu v jeho vydávání.
Barbara Semenov
Šeky nebo peněžní příkazy - Money orders na účet CECHOAUSTRALAN zasílejte
prosím na adresu redakce ČECHOAUSTRALAN P. O. Box 1008, Hawksburn, VIC 3142
Můžete platit i elektronicky bankovním převodem:Bankovní spojení: EisBlue Holdings Pty Ltd, CECHOAUSTRALAN ACCOUNT Account #: 813753720
National Australia Bank - BSB: 083-004, 330 Collins Street, Melbourne 3000, Australia
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svého otce Martina má zatím ještě daleko. Paradoxně nejhůř herecky vychází vizuálně nejhezčí postava
Jarmily, kterou hraje jednadvacetiletá neherečka Sandra Lehnertová. Vidíme sice postupně vše – její paže,
prsa, boky, hýždě, zadek, ale jinak v rámci uměleckého záměru nepromluví ani slovo. Což by ani tak
nevadilo, kdyby hrála svými výrazy a krásnou postavou. Brabec ji však režisérsky vede k výmluvnosti jen
ve smyslu chtíče. Její milostné city pro otce či syna se zdají být přinejmenším dost omezené.
Verše krásně recituje Jan Tříska, který ovšem velmi přehrává, jak je mu vlastní a nikterak na škodu
na divadelní scéně. Ve filmu působí ale jeho přehrávání nepřirozeně až nepříjemně. Jediným přirozeným
a lidsky charakterem přijatelným je farář Vladimíra Javorského. Další postavy ‚matky‘, loupežníků,
venkovanů jsou zbytečné, vytvořené zřejmě ve snaze filmaře akčně podpořit děj.
Kamera je stále okouzlující, i když osobně nejsem fanouškem digitálních „domalovánek“ – blesků, barev
atd., jak je obdobně rád používá i australský filmový tvůrce Baz Luhrmann, ani obrazových klišé –
dívka s vlajícím bílým šálem, pahýl stromu na pahorku,
loďka na jezeře... - to vše přestává být ve stálém
opakování poetické a stává se nudným nastavováním
filmové metráže.
Nejlepším dojmem působil na DVD zařazený hudební
videoklip „Byl pozdní večer, první máj“ dnes v České
republice oblíbené hudební skupiny podivného jména
Support Lesbiens, která se postarala o hudbu celého
filmu. V několikaminutovém dramatickém sestřihu - jakési
„best of“ - záběrů bylo více gradů než v 70ti minutách
celého filmu. V bonusech nosiče nechyběl ani obvyklý
„Film o filmu“, ve kterém sympatický představitel Viléma,
Matěj Stropnický s jistou odevzdaností konstatoval,
že filmový „Máj“ je vlastně „Májem“ pana Brabce.
Atraktivní obal DVD obsahuje i útlou knížečku s kompletní
básní Karla Hynka Máchy na křídovém papíře a s barevnými fotografiemi. Znovu jsem se do ní začetla a odložila ji
až s posledním veršem:- Večerní jako máj ve lůně pustých
skal (- ano, to bylo ve filmu); na tváři lehký smích, hluboký
v srdci žal (ne, to tam nebylo). Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
Vymyslela bych scénář panu kameramanovi jinak,
vykládala bych ten příběh jinak... Ale to by asi právě
každý z nás. (sem)

Po modrém blankytu bělavé páry hynou,
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko – v daleké kraje
bílé obláčky dálným nebem plynou,
a smutný vězeň takto mluví k nim:
„Vy, jenž dalekosáhlým během svým,
co ramenem tajemným zemi objímáte,
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,
v tiché se slzy celí rozplýváte,
vás já jsem posly volil mezi všemi.
Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,
i tam, kde svého naleznete břehu,
tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou!“
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