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Byla krásná až to k víře není
prameny nocí vlasů tryskaly

a ty oči uhrančivé
ach ty oči uhrančivé
zeleň moří a dva křišťály
Byla krásná až to k víře není
sestra divizen
a to čelo slunečné

ach to čelo slunečné
v hlínu ráje vtisklý sen
Trochu posmutnělá touha za úsměvem
písnička ne ještě a už za předzpěvem

Byla krásná až to k víře není
ústa hnízdo pomyšlení

dvířka zámku nahoty
ach ta dvířka nahoty

Byla krásná až to k víře není
- František Halas: „Podobizna naší paní“
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vlasti, nám tolik vstřícné Austrálii.
Musím s potěšením říci, že tak jako na celém světě
Redakční stoly mám vlastně dva. Dnes je i v České republice jméno Austrálie spojeno s velmi
píšu ze svého pražského – kamenného. pozitivní představou. Austrálie už nezní v Česku jako
tramtárie někde na konci světa, mnozí ji navštívili, mají
Kamenného proto, že dům, ve kterém
pobývám v Praze, se skutečně jmenuje v Austrálii známé, díky svobodě a technickému pokroku
se svět nebývale přiblížil a určitým způsobem sjednotil.
Dům U kamenného stolu
Doufejme tedy, že v duchu dalšího otevírání hranic
a v předminulém století v něm měla svůj
a možností, v duchu lepšího porozumění mezi národy
psací stůl Karolína Světlá. Za okny
jedinečná panoráma Pražského Hradu. a v duchu šťastné (čínské) a osudově významné
(české, ne vždy tragické) osmičky se ponese i rok,
Od mého druhého „redakčního stolu“
na jehož prahu dnes stojíme.
v Melbourne vidím až k milovaným kopcům
Dandenongů. Není tedy divu, že inspirace k jednotlivým
Barbara Semenov
číslům Kvartu se mění podle „redakčního stolu“.
Redakčního píšu v uvozovkách, protože
předpokládám, že každý krajan ví, že se nejedná
o žádný redakční stůl. Je to prostě můj psací stůl
doma, na kterém tvořím, mezi jiným i Kvart. Nikoliv jako Ze stolu výboru Sokola
„zaměstnankyně Sokola“, jak mi psala a jak se domnívá
sokolka Eva Volná a nikoliv za finanční či jinou odměnu. Renata Capita Vankat několik dní po volbách do výboru
rezignovala z funce pokladnice. Nová pokladnice
Píšu, protože mám psaní ráda a jde mi lépe než
je Alena Špirochová a její místo člena výboru nyní
sochání či vaření či něco dalšího, co umí zase někdo
zastává Genadi Shohat. Jako účetní Genadi bude Aleně
jiný. Tak jako ona věnovala své řezbářské práce
našemu Národnímu domu, věnuji já svojí trošku psaným pomáhat v její nové funkci. Vítáme tímto Genadiho
slovem. V podobném duchu chápe své přispěvatelství mezi nás do výboru a jemu i Aleně Špirochové přejeme
hodně elánu a trpělivosti.
Miloš Ondrášek, který mi kdysi řekl, že někdo třeba

Z REDAKČNÍHO STOLU

poseče trávu na Šumavě, na což on moc není, ale zato
rád napíše. Kdybych ráda vařila, byla bych tedy třeba
za stolem kuchyňským a připravovala Švestkovou
neděli. Ale protože mi jde to psaní přece jen více
od ruky, přenechám kulinářství povolanějším a budu
se soustředit na dvacátý ročník našeho krajanského
a sokolského listu.
Práce na Kvartu je titěrná a časově náročná
a nedostanu za ní ani „šest tenkých stříbrných lžiček“...
Marcela Čechová mi napsala, že si na Kvartu chci
budovat kariéru, což je ještě úsměvnější. Takže rovnou
zkraje, milí čtenáři Kvartu, časopis dělám ráda a pro
vás, dobrovolně a bez touhy po honoráři a kariéře. Ale proč to nepřiznat, vaše pochvala mne těší a inspiruje.
Hlavni inspirací listu jste vy, krajanský život
a osobnosti mezi námi, na které bych se ráda zaměřila
tento rok. Jak už jsem psala, vím, že příběhy mnohých
z vás jsou fascinující a tak se na vás znovu obracím,
abyste se připojili k těm, kteří se s námi loni podělili
o své zážitky, vzpomínky a životní zkušenosti. Věřte,
je o ně zájem nejen v Austrálii, ale i na ostatních
kontinentech.
Kvart je časopisem Sokola Melbourne a jako takový
bude nadále přinášet zprávy a novinky ze života naší
organizace, informovat členy i českou a slovenskou
komunitu o událostech a pořádaných akcích, stejně tak
jako o programu v Národním domě.
Jako krajanský list se bude dále zabývat vašimi
oblíbenými čechoaustralskými tématy a náměty, které
vycházejí z naší národní kultury a tradic, bude se
nadále vracet k historii a exilovým otázkám a bude
reagovat na současné dění v České republice.
Podobně bude sledovat naší stálou integraci v nové

Začátkem prosince proběhlo hodnocení programu
HACC organizovaného DHS (Department of Human
Services). Výsledky byly velmi dobré a zajistily tím
pokračování dotací od DHS. Za tento úspěch musíme
poděkovat především Elišce Batty, která strávila
nesčetný počet hodin na přípravě tohoto hodnocení
a také v průběhu roku s administrativou programu
HACC.
Poděkování patří nejenom Elišce, ale všem
dobrovolníkům, kteří obětují svůj čas ve prospěch
Sokola. Bez vás by Sokol nebyl tím čím je – klubem,
na který můžeme být všichni pyšní. Moc si vaší práce
vážíme. Děkujeme.
A jak jsme v Národním domě oslavovali příchod
nového roku? Některé přemohlo zákeřné vedro
a neodvážili se vyrazit do krásné letní noci. Ale na těch
odvážných sedmdesát čekal večer plný silvestrovské
zábavy, bohatá večeře Aleny Špirochové,
neodmyslitelné a stále stejně neodolatelné Studio 4,
samozřejmě tombola a občerstvení od starostky
Markéty a jejích pomocníků. Společně jsme se tak
rozloučili s rokem 2007 a s velkým nadšením
a očekáváním jen toho pozitivního přivítali rok 2008.
Všem členům Sokola a čtenářům Kvartu přejeme hodně
zdraví a aby tento rok byl pro nás pro všechny
obzvláště úspěšný.
Výbor Sokola Melbourne Inc.
Znovu upozorňujeme na novou poštovní adresu
Sokola Melbourne Inc.:

P.O. Box 794, North Melbourne 3051.
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NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ
Je mnoho, nespočet novinářů, spisovatelů, básníků,
umělců, tvůrců a badatelů, kteří byli, jsou a budou
okouzleni fenoménem Boženy Němcové.
Mezi nimi celá řada známých jmen přes půldruhého
staletí staré minulosti – Karel Havlíček Borovský,
Čelakovský, Mácha, Neruda, Hálek, Světlá, Klácel, Dyk,
Jirásek, Frič, Hellich, Švabinský, Kašpar, Štursa, dlouhá
šňůra obdivovatelů vede přes Tilleho, Fučíka, Halase,
Seiferta, Nezvala až k současníkům Františku Pavlíčkovi,
J. A. Pitínskému ba dokonce k mladému rockerovému
hudebníkovi Noidovi, který píše v těchto dnech moderní
muzikál o hvězdné spisovatelce. Lze snad doložit na 140
hudebních skladatelů, kteří byli inspirováni Boženou
Němcovou, o počtu autorů básní, prózy, dramaticích,
historicích, výtvarnících ani nemluvě. Její jméno nesou
desítky ulic měst, odrůdy růží, jiřin, jabloní, také kráter
na Venuši a planetka mezi Marsem a Jupiterem.
Osobně jsem více než příznačným prototypem
posedlosti kultem „naší“ paní. Od svých třinácti let
obveseluji - dnes už spíš unavuji - své blízké tvrzením,
že jsem reinkarnací „Bety“ – tak zněl totiž název
poutavého románu Antonína Zhoře, ve kterém jsem se
už v raném mládí doživotně ztotožnila s názory své
hrdinky. Ostatně – i jméno Barunka jsme měly stejné.
Je pravda, že tenkrát mne, jako ostatně většinu našeho
národa, fascinovala spíš osobnost Boženy Němcové než
její bestseller Babička. Kniha, bez jejíhož přečtení
neodmaturoval žádný, se nám zdála být v časech školních
lavic nezáživnou, málokdo z učitelů dokázal vysvětlit její
krásu a mnohý státní propagandista ji dokázal přímo
znechutit. Teprve o hodně let později jsem pochopila,
že autorka a kniha jsou duchem a svou velikostí totožné.
Podstata magické síly Boženy Němcové je zašifrovaná
v knize, kterou nestačí jen tak přečíst, je třeba jí
porozumět...
Že to pro každého není tak přímočaré, jsem pochopila
při své návštěvě Prahy o vánočních svátcích, kdy jsem
vzala celou rodinu na čerstvě inscenovanou Babičku
do Národního divadla (premiéra 13. prosince 2007).
Manžela sedícího po mé straně zmáhala dřímota, prý „jet
lag“, mé v Austrálii vzrostlé dítě se marně potýkalo
s českými archaismy, naše babička hudrovala nad délkou
kusu a sestra pokukovala po divadelním baru, že by snad
umělecký zážitek spravila dvojitá becherovka. Skutečné
podstatě díla velké autorky rozuměla myslím opět jen
menšina diváků v hledišti naší Kapličky, ti ostatní přivedli
už tradičně z historické povinnosti své ratolesti
na čítankovou selanku z dávného venkova, kterou
shovívavě zažívali, zatímco děti se očividně nudily
a šustily papírky od bonbonů.
„Co toho ta Božka za tak krátký život stihla. A navíc se
k tomu tady v programu dočítám, že měla čtyři děti.“
„Tak jak se vlastně jmenovala?“, „A koho že si to tedy
vzala?“...
Takové jsem zaslechla komentáře ve frontě u šatny...
O Boženě Němcové bych mohla popsat všechny stránky
celoročního vydání Kvartu – tedy dvanáctkrát šestnáct
stran a stejně bych na ně nevtěsnala vše, co bych o ní
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chtěla říct. Neřku-li, že dnes, po 146ti letech od její smrti,
byla podrobně analyzovaná a interpretovaná každá řádka
jejího díla, každý krok jejího života.
Co bylo tak mimořádného na této ženě, která učarovala
našemu národu? Její pověstná fyzická krása byla
zachycena mnohými, nejlépe Josefem Vojtěchem
Hellichem, který portrétoval Boženu Němcovou
na vrcholu její fyzické krásy i duševní harmonie v roce
1845. Její citlivá duše byla nesmírně vnímavá
na veškeré podněty a dojmy – od těch prvopočátečních,
kterými byla právě vyprávění její babičky Magdaleny
Novotné. Dokázala neobyčejně zúročit částečné
vzdělání, za které vděčila obročnímu Chvalkovického
zámku, později pak zkušenosti manžela (ač
nemilovaného) Josefa Němce, státního komisaře
a velkého vlastence i rozsáhlé cestování s ním
po Rakousko-Uhersku. V neposlední řadě ji mocně
ovlivnila široká česká vlastenecká společnost přátel
a pražských intelektuálů, které přitahovala nejen svojí
krásou, ale právě svým intelektem a pokrokovými názory.
Tyto základy a inspirace, které padaly na úrodnou půdu
povahy a talentu Barunky, Bety, Barbory Panklové,
Němcové daly vzejít vznešenosti „naší paní“ Boženy
Němcové. Velké vlastence, spisovatelce a osobnosti,
která předběhla svou vlastní dobu. Svou dobu však
opouští příliš předčasně, ve věku dvaačtyřiceti let,
po letech fyzického i citového utrpení, strádání
a pronásledování, bolestí... „Kdybych měla volit, tedy
bych si přála narodit se znova as za dvě stě let, anebo
ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový
svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“
(BN, 17. prosince 1851)
Tragickým osudem byla vykoupena spisovatelčina
nesmrtelnost a posmrtný kult. „... Tragédie života této
mrtvé byla v tom, že byla lepší těch, kteří byli v jejím
okolí. A to je, co se nikdy neodpustí. Čest této ženě,
jejíž osud pro nás, syny vzdálené doby, má význam
dvojí: je obžalobou naší minulosti a je také její pýchou!“,
napsal Viktor Dyk k 50. výročí jejího úmrtí.

Datum jejího narození stejně jako její skutečný původ
jsou obestřeny záhadou. Ve vídeňské matrice najdeme
pouze datum křtu 5. února 1820. Poněvadž děti často
umíraly, křtily se hned po narození. Má se tedy za to,
že se dítě narodilo o den dříve 4. 2.
Jako matka je zapsána v matrice Terezie Novotná,
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které bylo v době narození dcery 22 let. Pravý otec
Boženy Němcové není znám. Asi půl roku po narození
dcery se matka provdala v České Skalici za Němce
Johanna Pankla, panského kočího, který dítě
legitimoval. Zápis do školní matriky přináší další
nesrovnalost. V roce 1824 byla Barbora zapsána jako
šestiletá, takže by se musela narodit o pár let dříve, než
je datum křtu. Může však jít o chybu ve školní matrice.
Němcová však vzpomíná na "neveselou svatbu svých
rodičů", tu by si však jako půlroční dítě nemohla
pamatovat.
Všechny tyto skutečnosti daly vzniknout myšlence,
že Panklovi jsou pouze adoptivní rodiče. Krása, nadání
a inteligence Boženy Němcové vedly bádání směrem
k jejímu šlechtickému původu. Vzniklo několik hypotéz
o případných rodičích Boženy Němcové, žádná z nich
však nebyla dostatečně věrohodně prokázána:
Kateřina Vilemína Zaháňská (kněžna z Babičky), krásná
a vzdělaná dáma, byla obletována ctiteli. Porodila sice
tajně dítě, ale bylo to již roku 1801 dítě švédského
generála a po těžkém porodu nemohla mít další děti.
Milostný poměr s rakouským kancléřem Metternichem
tedy musel zůstat bezdětný. K domněnce, že je matkou
Boženy Němcové, vedla zejména její podoba, velká
přízeň, kterou jí kněžna prokazovala, a patrně
i skutečnost, že matka Boženy Němcové neměla příliš
pěkný vztah ke své prvorozené dceři.
Nejmladší sestra Kateřiny Zaháňské Dorothea
Périgordová -Talleyrandová porodila nelegitimní dítě
snad 1816 či 1817, jeho otcem byl údajně její milenec
Karel Clam-Martinic. Později ale bylo vypátráno, že šlo
o děvče Marii Henriettu, která zemřela 1905. Pro tuto
hypotézu svědčila podoba Boženy Němcové
na známém obraze od Josefa Vojtěcha Hellicha
a Dorothey na obraze Hermanna Eichense. Zajímavé
je, že Božena Němcová pojmenovala svojí dceru
Theodora.
Pravnuk Němcové MUDr. Tomáš Němec nabízí
dokonce jako otce své prababičky Boženy Němcové
sedmdesátiletého španělského malíře Francisca
de Goyu a matkou má být španělská šlechtična seňora
Sabasa Francisca García. Usoudil tak na základě
tajemné šifry na Goyově obraze Poslední soud, který
pochází z pozůstalosti Boženy Němcové. Matkou
Boženy Němcové údajně mohla být také jedna
ze schovanek kněžny Zaháňské Klára Bresslerová
a otcem kancléř Metternich.
Barbora byla provdána v sedmnácti letech
za finančního úředníka Josefa Němce, o 15 let staršího,
který jí sice byl duševně a povahově vzdálen, ale byla
to právě jeho zásluha, že ji přivedl k národnímu
uvědomění. Němcová usilovně studovala český jazyk,
který jí nebyl mateřštinou, ale zvolila si jej k literárnímu
vyjadřování. Její čeština byla čistá a srozumitelná.
Povzbuzována vlastenci začala sbírat materiál
pro své pohádky. Ty nakonec vyšly v sedmi svazcích
pod názvem Národní báchorky a pověsti v letech
1845-1847. Část tehdejší kritiky nebyla ochotna
přijmout Němcové metodu, která jí dovolovala původní
texty upravovat samostatným způsobem. "Mně to nedá,
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když slyším pohádku, ale docela převrácenou
a zostuděnou, abych ji tak napsala, přidám, kde je
potřeba, ze svého a to nehezké vynechám," psala
Čelakovskému. To, co tehdy donutilo Němcovou
pozastavit vydávání dalších svazků, však způsobilo,
že její pohádky čteme dodnes.
K nejznámějším pohádkám Boženy Němcové patří
například Divotvorný meč, Princ Bajaja, Pyšná
princezna, Sedmero krkavců, O Smolíčkovi,
O princezně se zlatou hvězdou na čele, O dvanácti
měsíčkách, Sůl nad zlato.
Publicistická tvorba Němcové měla národopisný ráz
se silným sociálním cítěním, sympatiemi k lidovým
vrstvám a odporem k maloměšťáctvu. Studie
ze Slovenska přispívaly k česko-slovenskému sblížení.
Její stati vycházely v Květech, Moravské včele,
Moravských novinách,... Povídky z venkovského
a maloměstského života obohacené o nářeční prvky
začala psát na Domažlicku.
Přes veškerá nucená putování se však Němcová
nechtěla vzdálit pražskému prostředí, v manželství
se dále prohlubovala krize daná rozdílností povah
a představ partnerů o budoucnosti. Perzekucí
popouzený státní úředník Němec nesdílel romantické
představy své ženy, spíše by uvítal praktičtěji
zaměřenou manželku. Božena Němcová se vypravila
za manželem na Slovensko celkem čtyřikrát, pokaždé
nasbírala mnoho materiálu pro svou tvorbu, ale manžel
ji nikdy nepřiměl k trvalému nastěhování. Její třetí
návštěva na Slovensku v roce 1853 skončila tragicky.
Dopis od přátel o zdravotním stavu nejstaršího syna
Hynka, do nějž vkládala mnoho svých nadějí, - patřil
k nejlepším žákům první české reálky v Praze a začal
projevovat i malířský talent, ji zavedl do kruté reality.
Dva dny po návratu do Prahy (na cestu si vypůjčila)
jí Hynek zemřel v náručí.
Sama sužovaná nemocí, která postupně přecházela
v rakovinu dělohy se silným krvácením, živořící, závislá

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
poblíž Národního domu,
jen pár kroků od Errol Street,
kde jsou obchody, banky
a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte
na generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196
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zcela na milodarech svých přátel se koncem téhož roku
pouští do psaní Babičky.
"Začala jsem v tom pracovat po Hynkově smrti,
v nejtrapnější době mého života – když mne omrzelo žít.
Utekla jsem do toho osamělého stavení v malém
údolíčku, k nohoum milé babičky, a když jsem slyšela
její rozumná slova, její písně a pohádky -… měla jsem
za to, že jsem děvče … a zapomněla při nich na všecek
ostatní svět, se všemi jeho trampotami," napsala
Božena Němcová o vzniku Babičky.
Je tedy Babička útěkem spisovatelky od kruté reality
života k vybájené idealizaci, která prý prokazatelně
neodpovídá historickým faktům, s hlavní postavou jako
uminutě moudroslovnou, vševědoucí stařenou? Pravdu
o díle poodhrnuje ve své stati „Babičce pod kůži“
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc:-

„Němcová v žádném případě nepsala idylu. Text
Babičky plyne zdánlivě lehounce, nesen bravurním
stylem vyprávění, na první pohled se klene od jednoho
půvabně líčeného detailu ke druhému. Zkusme ale jen
namátkou vypočítat základní dějová zauzlení,
prosvítající pod tímto povrchem. Hned několikeré
překážky v lásce: mezi babičkou a Jiřím, Mílou
a Kristlou, Hortensií a malířem. Láska bez konvencí,
ale vášnivě tragická: Viktorka a černý myslivec. Palčivé
dno bídy: Kudrnovi. Nefungující a život pokřivující
společenská komunikace: sluhové obklopující kněžnu
a pro svůj vlastní prospěch před ní skrývající skutečný
život. Bezohledný mužský chtíč: Talián Pikolo,
důstojník sápající se kdysi na babičku. Snaha přivlastnit
si druhého bez ohledu na jeho duši a přání: rychtářovic
Lucka ve vztahu k Mílovi. Rodinná nedorozumění: mezi
babičkou a paní Proškovou, méně, ale přece mezi
babičkou a panem Proškem. Strach o vlastní budoucí
štěstí ve stínu hrozby nechtěného partnera: Míla
či Viktorka. Konečně šílenství, vražda malého dítěte,
válka, zmrzačení, povodeň, smrt. Každý z těchto
momentů by sám o sobě vydal na dobrý základ
tragédie.
Nejedná se přitom o pouhé koketní ornamenty
na budově idyly: konfliktní, potencionálně tragické
momenty jsou bezezbytku zabudovány do všech uzlů
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pomyslné sítě příběhu. Nevyhýbají se ani chudým ani
bohatým, starým ani mladým. Naopak, jako by se kruhem
navracely přes hranice času a osobní situace: vzpomeňme
jen na návratný motiv odvodu na vojnu u Jiřího a Míly,
na lásku k vojákovi u babičky a Viktorky – a dalo by se
pokračovat. Spíše než úplnost výčtu je ale podstatné cosi
jiného. Němcová opravdu v Babičce nestvořila idylu jako
lehký a naivní útěk od temných stránek reálného života
do iluzorní Arkádie. To, co je tu idylické, se děje přímo
uprostřed velmi drsného života, ba víc, je to v něm
bolestně vyvzdorováno. Jen jeden, klíčový příklad.
Babička vlídně vzpomíná na své mládí. Pokud bychom
ale chtěli smazat laskavý optimismus vzpomínky a napsat
román či natočit film, ve kterém by se přímo před našima
očima odehrál příběh jejího útěku, protloukání se válkou,
ztráty muže, obav a strádání plného putování se sirotky
k domovu, o idylu by se jednat nemohlo.
Neříká tedy vlastně text Babičky, že harmonická
idyličnost není automatickou vlastností světa, nýbrž
především aktivním postojem k malým i velkým tragédiím,
deroucím se k člověku napořád a jakoby odevšud? Není
harmonie něčím, co člověk nedostává, ale co si musí
vybojovat uprostřed existence, jaká je? Vybojovat nikoli
tím, že svede ze života odstranit všechno špatné, ale že
dokáže uprostřed všeho špatného konat dobré?...
Babička je polemickým protikladem „klasického“ typu
hrdiny. Za prvé typově. Není mužem, ale ženou –
v dobové kultuře se jednalo o okolnost stejně nápadnou
jako důležitou. Nevládne mocí ani silou. Dokonce není už
ani mladá a sil jí ubývá. A z formálního hlediska stojí
na okraji rodiny i společenství: co jen se zámečtí lokajové
právě nad touto okrajovostí naohrnují nos. Snad ještě
více se ale babička od „klasických“ hrdinů, jimž by
příslušelo vzdorovat životu, liší povahou svých akcí,
způsobem, kterým ovlivňuje své okolí. Jejími „zbraněmi“

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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jsou empatie a vytrvalá, vstřícná vlídnost. Právě proto
se postava babičky může jevit jako pohádková, tedy
s reálným životem neslučitelná. Zato Němcová nabízí
opakovaný pohled na zdroje, ze kterých se charakter
postavy rodí. Klíčové místo mezi nimi mají práce
a příroda. Babička prací získává své mimořádné
schopnosti - na prvém místě schopnost vcítit se
do druhých. Vnímavá citlivost tu ale není jen osobní
zvláštností. Stává se sociální kvalitou. Babička je
schopna porozumět problémům ostatních, nalézat
správná řešení, a to dokonce přes hranici svého
sociálního postavení a životní situace. Práce se stává
zároveň „hlubinou bezpečnosti“, bodem, kolem kterého
je možné navzdory všem krizím a tragédiím uspořádat
šťastný život – a to nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Němcová ale zároveň svému čtenáři nepodsunovala
naivní ideál jednotlivce, který by svedl cosi na životě
a vyvzdoroval zcela sám. Babička je spíše průsečíkem
nejrůznějších osudů. Patrné je to třeba i v zdánlivě
popisném detailu. Hned v prvních částech knihy
se vedle sebe vyskytnou dva popisy. Líčení parádního
pokoje a světničky. Všichni víme, že druhý z obou
popisů bude ten, kterému vypravěčka přitaká a jako
kladný jej podsune svému čtenáři. Soud mezi kvalitou
a nekvalitou se ale neděje automaticky. Rozhodují jej –
děti. V Proškovic pokoji se musí chovat strojeně, matka
lpí na výstavních kouscích svého skleníku, o které jí
evidentně jde více, než o přirozené potřeby dětí...
V babiččině světničce se zato děti mohou zapojovat
do práce, ale především se jim, prostřednictvím věcí
v truhle, otevírá svět minulých osudů, dávno odvátých
dějin a generací. Za oknem pak rostou bylinky – další
symbol mysli obrácené k pomoci druhému. Jako by
svět měl své trvalé zákonitosti, které je možno
rozpoznat a kterým je možno se s důvěrou svěřit.
Zákonitosti nesobeckého prospěchu pro druhé. Snad
právě proto je v Babičce hrdinkou stará žena, zkušená
životem... Němcová byla zjevně přesvědčena, že to,
co je ve světě podstatné, trvá navzdory času. Snad
i proto taková záplava detailů, které se nám dnes jeví
jako antikvární, které ale byly jako antikvární stylizovány
již autorkou: „dávno, dávno již tomu.“
Teprve uprostřed světa, kterému je v zásadě přeci jen
možno důvěřovat, a také uprostřed činnosti, která
člověk zušlechťuje, činí citlivějším vůči druhým

MUDr Alžběta Gazdíková
a MUDr Přemysl Kunz
si dovolují oznámit, že ordinují v novém
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

a následně do tohoto světa užitečně vpojuje, je možno
žít šťastný život. Žít jej navzdory všemu tragickému.
Alespoň podle Němcové. Snad nejvýrazněji k tomuto
konceptu poukazuje notoricky známá poslední věta
textu: „Šťastná to žena!“ Kulturní historie praví,
že tu jde o prastarou představu dobré smrti jako
koruny správného života, tedy o představu pěstovanou
velmi vehementně v baroku, ale prosakující hluboko
do 19. století a ukotvenou třeba v celých příručkách,
popisujících jak dobře žít, abychom mohli dobře
zemřít... Němcové ovšem nešlo ani o morbiditu, natož
o pasivní zdůrazňování křesťanských hodnot. Spíše
o představu, že štěstí neznamená žít život prostý
problémů či dokonce tragédií, či se dokonce po vzoru
hrdinů dávných eposů vyhnout smrti. Štěstí by tu
spíše bylo výsledkem schopnosti přijmout svět i svou
vlastní existenci právě takové, jaké jsou, a v maximální
možné míře je prožít a užít k dobrému, tedy jiným
prospěšnému...“

Sousoší Otto Gutfreunda „Babička s dětmi“
v Babiččině údolí z roku 1922. Výjev zachycuje
babičku vyprávějící dětem o tom, že každý má svou
hvězdu. Lidé bohem vyvolení mají hvězdy krásné,
lidé jako Viktorka zakalené.
„Vyjímám jediné české dílo, jež unikne patině let
(což jí ve skutečnosti již neuniklo?), Babičku, román,
který naštěstí nebyl nikdy románem... můj svchovaný
obdiv k tomuto dílu mne ospravedlní, abych se
s nejklidnějším srdcem obrátil k velké části české
prózy zády...“ napsal Vítězslav Nezval.
Babička se postupně proslavila po celém světě,
vyšla ve více než 350 vydáních a byla přeložena
do více než 70 jazyků, včetně čínštiny a japonštiny.
Byla ilustrována více než padesáti našimi ilustrátory.
Němcová knihu věnovala hraběnce Eleonoře
Kounicové, čekala od ní tehdy peníze (v té době byl
jejímu manželovi zastaven plat), ale hraběnka
na popud pátera Štulce poslala Němcové šest tenkých
stříbrných lžiček. Po smrti Němcové bylo dokázáno,
že opisovač dostal za opis Babičky více peněz
než autorka za své dílo.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

... „Ale buďme jí vděčni i za to, že ochotně přicházela,
když ve zlých dnech nacistické okupace jsme ji znovu
a znovu přivolávali. Přicházela, aby nám pomáhala nést
srdce plná těžkých bolestí. V těch smutných tmavých
dnech vracela se k nám jako zjevení: vysoká, štíhlá,
v těsně přiléhavých šatech pískové barvy, přicházela však
i ustaraná žena, plná lidské účasti, přicházela jako
klesající matka milující zoufale svůj pokořený domov.
Milovali jsme ji. Milujeme ji stále. Nejen pro její umění,
nejen pro tu její krásnou řeč, o kterou jsme se tenkrát
strachovali. Obdivujeme se jí i pro její nespalitelnou,
nezničitelnou, neudupatelnou naději v lepší časy.“ napsal Jaroslav Seifert v roce 1971 v předmluvě k výboru
z korespondence Boženy Němcové Dopisy lásky.
Osobnost spisovatelky, ženy emancipováné, morálně
silné, talentované, která se ve svém životě střetává
s různými podobami lidské malosti, byla postupně
objevovaná národem právě díky rozsáhlé korespondenci,
psané z velké části s vědomím pozdějšího zveřejnění.
Pro její vnitřní krásu a sílu, se kterou dokázala čelit
utrpení, perzekuci a nepochopení, pro její víru a vzdor
se stala legendou, ke které se národ upíral
ve zlých dobách. Ani skutečnost, že si jí komunisté hned
po válce zkonfiskovali a zneužívali ve svých politicky
angažovaných výkladech, neodradila dramatika Františka
Pavlíčka v roce 1979 od napsání hry „Dávno, dávno
již tomu“ s podtitulem „Zpráva o pohřbívání v Čechách“.
Hra byla v době totality jasnou aplikací na pronásledování
až za hrob:
„Bůhsuď, co v minulých epochách vede policii
ke strategii tak zevrubné. Nestačí, že z veřejného života
odstranila politika Palackého a pracuje na likvidaci
novináře Havlíčka. Nemá dost na tom, jak zatočila
s komediantem Tylem, že má na mušce finančního
úředníka a jeho ženu, která shání obživu spisováním
pohádek. Upřela svůj bdělý pohled i přes hřbitovní zeď.“
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Tato hra premiérovala jako bytové představení
pro manželky disidentů z procesu s VONSem (Výbor
na ochranu nespravedlivě stíhaných) 25. prosince 1979.
Byla napsaná pro Vlastu Chramostovou s myšlenkou
na její úděl, zkušenost, charakter i uměleckou osobitost.
Připomínám tuto událost, protože je fascinujícím
dokladem toho, v co věřila samotná Němcová. Přesně
do jednoho dne a osmadvaceti let jsem tedy spatřila
totalitou proskribovanou herečku na scéně Národního
divadla v roli Babičky. Vynikající současný český
režisér Jan Antonín Pitínský použil jako závěrečný
mistrovský tah ve své inscenaci na pozadí scény
babiččina umírání právě projekce filmu zmiňovaného
ilegálního představení, které před osmadvaceti lety
natočil „samizdatově“ na šestnáctimilimetrovou ruční
kameru hereččin muž kameraman. Diváka sedícího
ve svatyni české můzy – Národním divadle, který
je znalý souvislostí, mrazí a zároveň blaží
zadostiučením. Dost možná by byla dnes Božena
Němcová spokojena s naší dobou. Snad máme,
alespoň částečně, „takový svět, v jakém by ona chtěla
žít s rozkoší.“
Únorovou vzpomínku na svojí a nejen svojí oblíbenou
hrdinku - naší paní Boženu Němcovou, zakončím jejími
slovy, pro která jsem se do ní zamilovala už během
svých studijních let a která mi dodnes zní jako
ta nejkrásnější celoživotní mantra:„Touha ta spočívá v duši mé jako kapka, která
nevysychá ani neodtéká, ale věčně se třpytí jako
diamant; je to ona touha po neskonalé kráse a dobru,
která člověka z prachu povznáší, která, když se octne
v přírodě, náruč mu rozevírá, že by celý vesmír k srdci
přitiskl... Touha ta spojena s láskou, láskou
opravdovou, ne k jedné osobnosti, ale ku každému
člověku, k veškerému lidstvu, láska, která nežádá
odplaty, nalézaje sama v sobě
vše, snaha státi se vždy lepší
a Pravdě se sblížiti, to je můj ráj,
moje štěstí, můj cíl. To mi dodává
síly, to mne blaží, a bez té lásky
co bych byla?“
Barbara Semenov

Hotel CORONET- nově otevřený hotel
Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.
5ti ÌÌÌÌÌ ubytování
ve 4ÌÌÌÌ hotelu
za 3ÌÌÌ ceny
pro krajany z Austrálie ( od AU$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810
Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz

Bohemian Day Spa
Provádíme kosmetiku, masáže,
bahenní zábaly a parafín, horké
kameny, pedikůru a manikůru.
274 Inkerman street
St Kilda East 3183
Telefon:- 95278191 nebo 0407887140
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Nejvíce z nás zažilo rok 1968, kdy se tak silně
projevilo všeobecné volání lidí naší země po svobodě
a demokracii, a kdy se ukázalo, že komunistický
režim bez použití násilí fungovat nemůže.
Vážení spoluobčané,
Není třeba propadat pasivitě a dojmu jakési dějinné
dovolte mi Vás pozdravit a popřát Vám
nevyhnutelnosti.
To, co jsme prožívali, nebyl žádný
šťastný a úspěšný rok 2008. Věřím,
vnější,
námi
samotnými
nezměnitelný osud.
že i pro Vás je tento den nejen svátkem a odpočinkem
A
nebude
tomu
tak
nikdy.
po silvestrovských oslavách, ale i chvílí k zamyšlení
Přál bych nám všem, aby se rok 2008 stal rokem
nad rokem, který je před námi.
naší aktivity, aktivity ve sféře osobní i veřejné,
Nebuďme pověrčiví, ale začíná rok, který končí
v životě soukromém i v politice, neboť – a to si
osmičkou. A jakkoli to nejspíše byla jen souhra
řekněme nahlas a s jistou odvahou – přes nemalou
okolností, ve 20. století se události, které nás ovlivnily
řadu osobních i společenských problémů, které
nejvíce, odehrály právě v těchto letech.
kolem sebe každý z nás vidíme a cítíme, dnes asi
Na rok 1918, na okamžik vzniku našeho
žijeme v nejlepším období naší země, v jakém jsme
samostatného státu, vzpomínáme rádi, protože tehdy
kdy žili.
se u nás zrodila svobodná a demokratická společnost.
Říkám to s plným vědomím obav, které mnozí
Je dobře, že se těmito slovy dá charakterizovat i náš
právě teď pociťují. Naše celková životní situace
dnešek. Naše současná společnost je sice rozdělena
politicky, sociálně i podle některých dalších dělících čar, se špatně měří, ale o mnohém svědčí naše vlastní
jednání. Co je lepším důkazem než to, že ve velkém
ale spojuje nás velmi intenzivní vztah k naší zemi,
národu, jazyku. To je důležité právě teď, kdy se hranice počtu neodcházíme někam do světa, i když už teď
stávají snadno prostupnými a kdy se nám Evropa a svět můžeme, a že se naopak naše země stává místem,
kam přicházejí lidé odjinud? Co jiného naznačuje
plně otevírají (a my jim). Svou identitu si pěstovat
obrovský nárůst hypoték, než víru v dnešek, a hlavně
a chránit musíme, nechceme li – tak jako tolikrát
v budoucnost? Ne každého z našich vývozců těší
v minulosti – o svou svobodu přijít. Republiku, kterou
posilování koruny, ale čeho jiného je to důkazem
naši předkové před devadesáti lety založili, musíme
budoucím generacím předat svobodnou, demokratickou než sílící české ekonomiky? Máme před sebou ještě
dlouhou cestu, ale při vzniku České republiky,
a prosperující.
před pouhými 15 lety, jsme ekonomicky dosahovali
Na rok 1938, znamenající konec první republiky,
jen o kousek více než poloviny úrovně nejvyspělej ztrátu celistvosti našeho státu a předzvěst německé
ších západoevropských zemí, zatímco dnes jsou to
okupace, vzpomínáme velmi neradi. Říkáme sice „byli
už téměř tři čtvrtiny. Je to malé zlepšení?
jsme zrazeni“, ale obvykle se málo zamýšlíme nad tím,
Říkám to i s vědomím toho, že život nemá jen
zda – a jak moc – jsme k tomu, co se tehdy stalo, přímo
své příjemné stránky. Generace našich rodičů
či nepřímo přispěli i my sami.
a prarodičů, která žila a pracovala v podmínkách
Svými následky naše novodobé dějiny poznamenal
na dobu nejdelší únor 1948. Vůči, po něm následujícím daleko obtížnějších, než jsou ty dnešní, se nelehko
vyrovnává s rychle se měnícími podmínkami života
čtyřem desetiletím, lhostejní či smířliví být nesmíme.
v moderní společnosti. Potřebují zájem, péči a lásku
Při jejich hodnocení ale nevystačíme s líbivými
proklamacemi, které někteří dnes tak snadno zastávají, hlavně ze strany svých dětí, které vychovali
a připravili pro život. Žádná státní politika to nemůže
protože je už nic nestojí. Bojovat včerejší bitvy není
příliš obtížné a odvážné. Nostalgicky vzpomínat na onu nahradit.
Podobně nemůže stát, ale ani žádná jiná instituce,
prazvláštní jistotu rovnosti v bezmoci a útisku tehdejší
zastoupit výchovu dětí vlastními rodiči. Zamysleme
doby přijatelné také není.
se, zda zajišťováním materiálního blahobytu dětí
nezakrýváme nedostatek času, péče a lásky,

NOVOROČNÍ PROJEV
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

CESTUJTE S

292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321
Email:- eva@bohemiatravel.com

800 Glenhuntly
Road

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

kterou bychom jim měli dávat.
Nezapomínejme ani na specifické problémy dalších
našich spoluobčanů – rodin s dětmi, zdravotně
postižených, lidí bez domova a sociálně vyloučených,
romské populace a dalších. Nesmíme se bát o jejich
problémech otevřeně mluvit a motivovat jak nás
samotné, tak i ty, kteří se v těchto situacích nacházejí,
s tím něco udělat.
Přicházejí i věci nové, které od nás leccos vyžadují
a vyžadovat budou. Vstupem do tak zvaného
Schengenu se naše hranice otevírají v podstatě
absolutně. Bude to jistě mít pozitivní efekty, ale přináší
to i rizika, na která nesmíme zapomínat. Nebo se nám
připomenou sama a nečekaně.
Naše ekonomika již několik let úspěšně roste,
ale mráčky na obloze jsou. Omezení, která
pod nejrůznějšími záminkami přicházejí jak od nás
samotných, tak ze zahraničí na sektor energetiky,
ale nejen na něj, zvyšují ceny. Rostou ceny energií,
ale i dalších výrobků, neboť i při jejich výrobě je energie
nezbytná. Rostou také ceny potravin, k čemuž přispívá
i to, že je orná půda stále více využívána na produkci
tzv. obnovitelných zdrojů energie a ne na výrobu
potravin. Zkusme se i v těchto věcech chovat
maximálně rozumně a nedělejme žádná zbrklá opatření.
Letos se s Vámi jako prezident republiky setkávám
na prahu nového roku již popáté. Když se ohlédnu zpět,
byla to léta v mnohém nejednoduchá, ale celkově
úspěšná. Máme všechny předpoklady k tomu, abychom
i roky, které jsou před námi, mohli v budoucnu
bilancovat podobně nebo raději ještě lépe. Jsem v
tomto směru optimistou a chtěl bych Vás ubezpečit,
že za sebe pro to udělám všechno, co bude v mých
silách.
Přeji nám všem, abychom za rok vzpomínali
na nadcházejících 12 měsíců jako na rok,
který se vydařil.
Václav Klaus, 1.1.2008

OPAL GALLERY

PREZIDENTSKÉ VOLBY
Glosa Miloše Ondráška
Rozhodoval jsem se, jaké ze dvou
témat, která jsem měl na mysli,
by bylo pro únorový Kvart vhodnější.
Balinéské fiasko a skleníkový efekt nebo zamlčování
zločinů proti lidskosti spáchaných za totality. Naráz ale
přišly na program volby prezidenta České republiky
ohlášené na začátek roku 2008. Nejprve se zdálo, že
kromě Václava Klause, který je přesvědčen, že jeho
působení v této funkci by mělo být prodlouženo i na další
období, mezi domácími uchazeči není příliš vhodný
kandidát. Téměř přes noc se vynořil uchazeč, jehož jméno
Jan Švejnar mi nic neříkalo. Postupně jsem zjistil, že jde
o 55letého ekonoma, který emigroval s rodiči v roce 1970
do Spojených států, oženil se tam s americkou ekonomkou
a má dvě dospívající děti. Studoval tam v letech 19741979 a doktorát získal na Princetonské univerzitě.
Jako profesor hospodářské politiky působí na Michiganské
univerzitě. V roce 1991 založil při Karlově Univerzitě
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium.
Byl ekonomickým poradcem Václava Havla. Pracovní život
rozděluje mezi USA a ČR, jeho syn a dcera mluví česky.
Průběh kampaně, která probíhá v českých sdělovacích
prostředcích, naznačuje, že jde o velmi vážného kandidáta
s daleko větší šancí, než měla při posledních volbách
naše dobrá známá – Jaroslava Moserová, která kdysi
působila jako česká velvyslankyně v Austrálii.
Nemusím zde ani zdůrazňovat, že nás tzv. krajany
nemají v republice příliš v lásce, pro mnohé jsme tam stále
ještě utečenci, kteří opustili republiku výhradně ze zištných
důvodů. Mnozí nás tolerují snad jen když posíláme
příspěvky na různé pomocné akce anebo hostitelská
pozvání do „neznámé země“ (terra incognita), jak se
s oblibou v českém tisku Austrálie stále označuje. Jak
by Češi přijali prezidenta, který má dvojí občanství?
Česká ústava to dovoluje?
Jan Švejnar na začátku roku podnikl seznamovací
okružní cestu po České republice. Na vlastní náklady,
stála ho půl milionu korun. To se mi líbí. Prezidenta podle
ústavy České republiky nevolí přímo voliči,
ale zákonodárci, takže v seznamování s lidmi nevidím

FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály
i perlami.
Máme opravdu velký výběr. Také klenoty
a australské umělecké předměty
pro každý vkus i kapsu.

Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

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

Diamond Plating
Co. Pty. Ltd.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

velkou důležitost. Samozřejmě, zlepšuje celkový
dojem na veřejnost, česky se tomu dnes říká, jak jsem
se v českých novinách dočetl, imidž. Nikdo již
neporadil, zda imidž je v češtině ten nebo ta.
Ale vraťme se k Švejnarovi. Jeden televizní žurnalista
na něho nachystal léčku. Zeptal se ho, zda při udělení
amerického občanství musel zodpovědět, kolik je
hvězd na vlajce či jaké jsou principy americké ústavy.
Žurnalita pak na Švejnara záludně vystřelil, jaký nápis
nese česká prezidentská standarta. Švejnar nevěděl,
tak jako mu nebylo známo, kde lze vidět sochy
Matyáše Brauna nebo při jaké příležitosti poprve
zazněly tóny české státní hymny * Švejnar ovládal
témata ekonomie, globálního oteplování a názoru
na nereformované komunisty, neznal ale české reálie.
Bylo mu sedmnáct, když odešel z totalitního
Československa.
Ve sdělovacích prostředcích se vynořila otázka,
která se týká nás všech: po 40ti nebo 60ti letech
života mimo republiku a česky mluvící prostředí
se stále domluvíme naší mateřštinou, někdo dobře,
někdo jinak. Chápeme ale beze zbytku smysl
vyřčených slov? Švejnar se po daných otázkách
dotazoval: „Co jste přesně myslel? Jak tomu mám
rozumět?“
Exulant – prezident České republiky, to mi zní velmi
sympaticky, ale znalost historie státu a současného
života v něm patří k samozřejmým předpokladům
představitele vlády a národa.
Poznámka *
Švejnar měl bez rozmýšlení odpovědět: „Pravda
vítězí“, zámek Kuks, Fidlovačka. Za zmínku stojí,
že v této lidové hře J. K. Tyla na hudbu F. Škroupa,
poprvé provozované v Praze dne 31. 12. 1834, zpíval
„Kde domov můj“ basista Karel Strakatý.
Jeho příbuzný téhož příjmení žil mezi námi
v Melbourne, do exilu si dovezl prastrýcův portrét
a když jej chtěl po roce 1989 věnovat Národnímu
divadlu, setkal se s odmítnutím.

ODTUD A ODJINUD
Vila Antonína Dvořáka ve Vysoké
u Příbrami, která je na prodej a zajímá se
o ni Středočeský kraj, by měla přejít
do nového vlastnictví i s vnitřním
zařízením a nábytkem, tak jak tam žil
skladatel s rodinou. Prohlásil to Dvořákův
vnuk, jeden z pěti dědiců, s tvrzením, že citové
a morální vazby pravnuků se k vile, která chátrá,
oslabují. Majetek vyžaduje silnou investici.
26letý Čechokanaďan Jan Hudec vyhrál v Lake Luise
úvodní závody ve sjezdu letošní sezóny Světového
poháru. Slalomářka Záhrobská z České republiky
obsadila na závodě v kanadské Panoramě druhé místo.
Komunistický divadelník E. F. Burian napsal jako
odezvu na proces s popravenou dr. M. Horákovou hru
„Pařeniště“, tím myslel demokratickou část národa,
která se neidentifikovala s leninsko-marxistickým
totalitním režimem. Je kupodivu, že tato hra se znovu
objevuje na brněnské divadelní scéně. Moderní
inscenátoři chtějí prý poodhalit zvrácenost doby
a připomenout hrůznou glorifikaci této hry za totality.
V italské Florencii je vystavena unikátní sbírka
českých slabikářů včetně toho, který napsal Jan
Blahoslav a byl vytisknut v Prostějově v roce 1547.
K vidění je tam také původní vydání učebnice „Opera
didactica omnia“ Jana Amose Komenského vydané
právě před 350 lety. K této příležitosti vyšla známka
české pošty. Na výstavě ve Florencii jsou také
vystaveny učebnice a kalendáře českých vystěhovalců
do Ameriky.
V Praze byla uspořádána vědecká konference
zabývající se osobností českého šlechtice Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic. Ovládal sedm jazyků,
byl vzdělán ve výtvarných uměních, dějepisu, zeměpisu,
napsal cestopisy o putování do Benátek
a do Jeruzaléma, zachovány jsou jeho hudební skladby.
V roce 1621 byl jako jeden z českých pánů popraven
na Staroměstském náměstí na rozkaz z Vídně za účast
v povstání. Za zmínku stojí, že předek jedné
melbournské krajanky tam též sdílel Harantův osud.

Ukážeme divákům
různé Homolkovi
Prahy ze čtyř odlišných úhlů.
Pavelčtyři
a Hana
Na ty další by jeden večer nestačil. Michl zplodil v próze
romantický skript pro mladou studentku, milující poezii a
s dojatým povzdechem vzpomínající na první políbení na
lavičce Petřínské stráně. Mladičká Helena Talacková
Michlův text nejen dokonale a věrohodně interpretovala, ale
tu a tam
i vylepšila, zromantičtěla. Milovníci hudby, divadel
a pražského kulturního života si přišli na své, když je Prahou
prováděla podle Michlova skriptu mladá herečka Dagmar
Foukalová. Zavzpomínala
na hudební Pražská jara, prošla předúnorovým repertoárem
pražských divadel a divadélek,
od Národního až po Osvobozené, a povzdychla si nakonec,
jak tady postrádá kulturní život Prahy.
Mé dva zbývající pohledy na Prahu byly naprosto odlišné.
Svozila - Punťu jsem poslal na toulku Prahou večerní, noční
a časně ranní. Nechal jsem ho zopakovat můj vlastní

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní
australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky
na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

„Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí,
v hrubých rukou zvadne. “
Božena Němcová
57 letá Martina Navrátilová pro americkou televizi
komentovala lednový tenisový turnaj v Perthu. Závodní
kariéru ukončila před rokem, neumdlévá však.
V hotelu, kde v Perthu bydlela, byla vystavena její
umělecká díla, ba co dím, veledíla nazvaná Art Grand
Slam. Ve spolupráci s Juro Králíkem, také umělcem,
Martina raketou odpaluje na napjatá malířská plátna
v různých barvách namočené tenisové míčky, které
pak zanechávají na plátně příslušné otisky.
Na loňském Wimbledonu se zjistil kokain v moči
Martiny Hingisové. Nyní se vzdala tenisové kariéry,
když byla diskvalifikovaná na dva roky. Po stopách
Mandlíkové se vydala dvacetiletá Slovenka Jarmila
Gajdošová, na lednovém turnaji v Melbourne hrála již
jako australská občanka.
V pražském nakladatelství Ideál vyšla publikace
John O´Salivan: „Prezident, papež a premiérka –
trojice, která zachránila svět“, pro svůj strhující obsah
je označována za knihu staletí. Popisuje hluboké
přátelství mezi Reaganem a Thatcherovou a mezi
Reaganem a Janem Pavlem II. To podle autora
vyústilo v politickou, vojenskou a duchovní regeneraci
Západu, která pak vedla ke konečnému zúčtování
s kremelským komunistickým samoděržavím.
V nejsvobodnějších a nejtolerantnějších zemích
Evropy (Dánsku, Švédsku a Nizozemí) se vytváří
fenomén, který bych nazval “liberální xenofobií“,
jak ji ztělesňoval Holanďan Pim Fortnym zavražděný
před pěti lety levicovým fanatikem. Nejde o zavržení
přistěhovalců kvůli jejich cizosti, ale o obhajobu
soudobé západní společnosti – její otevřenost,
různorodost a ekonomický i technologický rozvoj.
Melbournský středoškolský pedagog Jaroslav Havíř,
Ph.D. si do důchodu naplánoval několik projektů.
Nejprve doktorát filologie, pak následovalo pojednání
„Československo 1918-1963“ v české a anglické verzi
- česká na 38 hustých strojopisných stránkách. Jsou to
kondenzované dějiny českého státu ve 20. století
včetně důležitých kapitol z dřívějších období. Celá
práce je pojata na základě všelidské touhy
po národnostním sebeurčení a svobodném životě.
Podle mého názoru toto dvojjazyčné kompendium
by mělo být připraveno k vydání Sokolem
a multikulturní komisí státu Victoria k prospěchu našich
dětí a vnuků, aby jim osvětlilo dřívější a zejména
nedávnou minulost národa, z kterého vzešli. Mnozí
z nich ani neví, proč jejich rodiče nebo některý z nich

11

anebo prarodiče, opustili vlast a usadili se v Austrálii.
„Victims of Communism Memorial
Foundation“ (VCMF) ve Washingtonu, D.C. chystá
výstavbu Globálního virtuálního muzea komunismu.
Akce je řízená Kanaďanem estonského původu
Marcusem Kolgou, režisérem vysoce ceněného filmu
„Gulag 113“. Akce začala odhalením pomníku obětem
komunismu, Českou republiku reprezentoval
velvyslanec Petr Kolář a senátor Martin Mejstřík. Podle
mého mínění zúčastnit se měl prezident republiky
a ministerský předseda, uctění českých obětí
komunismu by si to zasluhovalo. Obětí bylo dost,
i když jejich počet je záměrně snižován podivnými
podmínkami členství v Konfederaci politických vězňů
a neexistencí jakékoliv organizace, která by
sdružovala nejen vězně, ale i oběti komunismu.
Na emailové adrese cksevera@hotmail.com
můžeme číst žádost o udělení určitých práv s výzvou,
aby byla podepsána a poslána Senátu České
republiky. Petice se obrací na Senát jménem českých
občanů včetně exulantů, aby došlo ke spravedlivému
odškodnění těch, kteří byli postiženi ztrátou na majetku
a jeho ukradením bývalou Československou
socialistickou republikou. V podstatě jde o zákonnou
reformu restitučního zákonodárství a tím i celého
českého soudnictví. Bez pochyby by to bylo zapotřebí.
Tento rok oslaví v exilu založená Československá
společnost pro vědu a umění padesát let
od své plodné existence. V exilu vydávala velmi
hodnotné časopisy a pořádala vědecké konference.
Melbourská pobočka byla podle mého názoru
nesprávně rozpuštěna. Pracovní akce byly pořádány
v různých místech Spojených států, ústřední kancelář
je dnes v Novém Yorku. Po roce 1989 byly konference
uspořádány v Praze, Brně, Bratislavě, Olomouci, Plzni
a Českých Budějovicích. Letošní jubilejní Světový
kongres SVU proběhne mezi 8. a 14. září
ve slovenském městě Ružomberok.
Ve vysílání SBS na samém konci minulého roku
se redakce českého programu obrátila na představitele
téměř všech českých organizací v Austrálii, aby
v krátkém rozhovoru zhodnotili činnost svého spolku
či klubu za uplynulé období a oznámili plány na rok
2008. Nevím, zda se mám nebo nemám divit,
melbournský Sokol zastoupen nebyl a tak
se posluchači nic nedozvěděli ani o jeho minulé
ani připravované činnosti.

IP

Opticians &
Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842
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„Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.“
Božena Němcová

Z DENÍKU DŮCHODCE: O lásce k umění (5)
Před odchodem z Národního divadla jsem se šel
rozloučit s Milošem Nedbalem, který mně popřál mnoho
úspěchů a symbolicky mě poplival jak je u herců zvykem.
Měsíc nato jsem se podruhé představil porotě fakulty
herectví DAMU.
Porotě opět předsedal Otto Sklenčka, který si mě
z nějakého důvodu pamatoval z minulého roku. Přívětivě
se na mě usmál, něco pošeptal kolegům a pak bylo
na mně ukázat co umím. Tentokráte jsem byl mnohem
klidnější než při zkouškách minulých. Celkem
s přehledem jsem odpřednášel nekonečně dlouhou
báseň od Arthura Rimbauda “Novoroční dárek sirotkům,”
bez koktání zahrál monolog Hamleta, a s kamarádkou,
kterou jsem si tentokráte přivedl, jsme porotě předvedli
dialog z Romea a Julie. Panice jsem propadl teprve
tehdy, když jsem musel zahrát porotou mně zadanou
etudu, kterou samozřejmě nešlo předem nastudovat.
Prostřednictvím etudy měla porota možnost poznat, jaké
má uchazeč herecké vlohy a jak umí improvizovat
pod stresem. Já improvizoval bídně a při výstupu jsem
se cítil hrozně trapně. Navíc jsem se pořádně na výkon
nemohl soustředit, protože jsem více a více cítil, že mám
prohráno. Po etudě jsem zamumlal něco na omluvu,
ale nikdo v porotě nehnul ani brvou. Nikdo nade mnou
neprojevil lítost. Jen sympatický mistr Sklenčka prohodil
něco o všeobecné obtížnosti úkolu a pak mě vyzval,
abych něco porotě zazpíval.
Letmo jsem se na pana Sklenčku podíval, omluvně jsem
pokrčil rameny, obrátil oči v sloup, zhluboka se
nadýchnul a spustil: “Ach synku, synku, oral-li jsi...” Když
jsem tuto jedinou písničku, kterou jsem znal a snad
i uměl jakž takž zazpívat, dozpíval, vítězně jsem
se podíval na porotu, jejíž členové seděli stále jako
zařezaní.
„No, zazpíval jste to sice pěkně, Ivane, ale pokud
si pamatuji, přesně tuto písničku jste nám zazpíval
při zkouškách loňských,” ozval se Otto Sklenčka, sundal
s nosu brýle, otřel je, podíval se na mě zpříma a dodal:
„Tak prosím spusťte něco jiného, ano?”
V tu ránu se mi udělaly mžitky před očima, zajíkl jsem se
a začal jsem předstírat zuřivý záchvat kašle. V tváři jsem
zrudnul jako krocan, což mělo na porotu dopad,
se kterým jsem v duchu počítal. Měli o mě obavy, abych

jim tam náhodou třeba nezkolaboval, protože když
jsem nabral dech, abych začal první notu a opět
se hrozně zakuckal, profesorka zpěvu ke mně hbitě
přiskočila, nabídla mi skleničku vody a řekla, abych
se raději o nic nepokoušel. Tak tuto etudu jsem
zahrál mistrně. Otto Sklenčka vážným hlasem porotě
oznámil, že je přesvědčen, že nebýt mé náhlé
hlasové indispozice, jistě bych něco jiného zazpívat
dovedl a poradil mně, abych si dal přešetřit hlasivky
na slavné Semanově klinice v Praze. V tu ránu jsem
si uvědomil, že přesně stejnou radu mi začátkem
roku dal i Miloš Nedbal...
Sklenčkovému výroku jsem byl nesmírně vděčný,
neboť mě zachránil od jisté potupy. Takto jsem
zbytek zkoušek protančil za hry piana a měl jsem
stále lepší pocit. Hřebínek mně spadnul když
odpoledne začli vyvolávat jména neúspěšných
adeptů, kterým poděkovali za snahu a poslali je
domů. S bušícím srdcem jsem očekával, kdy dojde
na mě a málem jsem omdlel, když jsem skutečně
své jméno uslyšel. „Ivan Kolařík!” zvučným hlasem
oznámila členka poroty a vzápětí dodala:
„Neodcházet prosím, připravte se na druhé kolo.”
„Hurááá,” vykřikl jsem radostí a začal se vášnivě
objímat s několika stejně šťastnými adepty herectví,
kterým se podařilo překonat první překážku. Při samé
radosti jsem neviděl zklamané a uplakané tváře
uchazečů, kteří se do druhého kola nedostali.
Do užšího kola se dostala jenom hrstka lidí,
ze které se nakonec vybrala hrstka ještě menší,
ale přesto měl člověk celkem reálnou naději
na úspěch.
Naprosto vyčerpán po odpoledním druhém kole,
jsem se zhroutil u Červenky ve Viole. Domů jsem
se vrátil v náramně dobré náladě a musel jsem
do puntíku všem vykládat, co se u zkoušek dělo.
Samozřejmě, že byli všichni za mě rádi, zvláště teta
Fé. Ale i tatínek konečně dospěl k názoru, že jsem
se na zemědělskou školu skutečně nehodil, protože
mám na herectví “buňky.”
Za několik dnů přišel dopis z fakulty. Celkem strohé
oznámení, že se musím podrobit hlasovému
vyšetření na Semanově klinice a výsledky do tří týdnů
poslat na fakultu. „Zřejmě se jim něco nelíbilo
na mém zastřeném hlase a chtějí být ubezpečeni,
že nemám nějakou nemoc hlasivek,” oznámil jsem
nejistě rodině. Tatínek se zakabonil a zvýšeným
hlasem zahořekoval: „To máš tím pitomým kolem.
Jezdíš na něm i v zimě, hltáš ledovej vzduch a máš
teď zničený hlasivky. Ja ti měl to prašivý kolo
rozmlátit hned jak jsem chtěl, když jsi propadl
u matury. Bože, proč jsem to tenkrát neudělal!”
V zápětí dodal, že půjdu pěkně na vojnu a tam
že ze mě udělaj konečně chlapa. A bude
po tajtrdlíkování někde na scéně oblastního divadla.
Jen teta Fé si zachovala chladnou hlavu, protože jako
operní zpěvačka věděla, že inhalace přivedou
k životu i odumřelé hlasivky. „Neboj, Pepíčku, Seman
mu předepíše inhalace a Ivánek bude mít hlas jako
skřivánek,” snažila se hodná tetička upokojit tatínka.

„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala
k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.“
Božena Němcová
Vyšetření na věhlasné Semanově klinice nedopadlo
dobře. Zjistilo se, že mám nedomykavost hlasivek
a že jenom časté inhalace spojené s nepřepínáním hlasu,
mohou přinést zlepšení.
Nález jsem poslal na fakultu a krátce potom jsem dostal
pozvání na schůzku s Ottou Sklenčkou. Ten si mě pozval
do útulné kanceláře, nechal nám udělat silného turka
a pak mně nalil čistého vína: „Ivane, zpráva z kliniky není
příliš povzbuzující. Máte rok na to, abyste s hlasivkami
něco udělal. Vím dobře o vašich dvou láskách, o lásce
k divadlu a lásce k cyklistice. Musíte si ale uvědomit,
že nelze sedět na dvou židlích. Záleží jen na vás, pro co
se rozhodnete. Buď přestanete závodit na kole a budete
mít šanci hlasivky vyléčit nebo kolečko hoňte dál
a s divadlem se můžete rozloučit. Tak koukejte jít pěkně
do sebe a udělejte chlapské rozhodnutí. Máte ani ne
dvanáct měsíců.”
Z fakulty jsem odešel schlíplý jako mokrá slepice. Abych
si spravil náladu a přišel na jiné myšlenky, sedl jsem
na milované kolečko a jel na dlouhý tréning...
Pár měsíců jsem pak pravidelně chodil na inhalace,
které se mně staly osudnými. Vedle mě svědomitě
inhalovala jedna krasavice, ze které jsem nemohl spustit
oči. Porcelánový inhalátor v jejích ústech mě vzrušil
natolik, že na mě přišel veliký cit, osmělil jsem se
a slečnu s podobně zastřeným hlasem jako jsem měl já,
jsem pozval do divadla. Od té doby žena Máňa už 40 let
kráčí životem se mnou. Musím se přiznat, že během
inhalační kůry jsem kola nenechal. Spíše naopak. Proto
také inhalace měly na hlasivky mizivý vliv. Zkrátka jsem
si nedal říct.
Jednoho dne moji pozornost upoutal konkurz
do Wolkerova divadla, kde v té době již řadu let
účinkovala nadaná herečka a kamarádka z dětství,
se kterou jsme hrávali divadlo pro košířskou veřejnost,
Radka Malá. Zřejmě jsem porotu v divadle okouzlil svým
přednesem Novoročního dárku sirotkům a nebo lyrickým
podáním oblíbené písničky tatíčka Masaryka, “Ach synku,
synku, oral-li jsi,” protože konkurz tehdy dopadl dobře.
Když se ale vedení divadla dozvědělo o mém blížícím se
odvedení na vojnu, pozici eléva mně k mému zoufalství
nenabídlo.
Damoklově meči jsem neunikl. Padl neúprosně na mou
hlavu a já byl povolán na vojnu, kterou jsem prožil
v cyklistickém dresu Dukly.
V té době mně bylo téměr dvacet let...
Ivan Kolařík, OAM

KURZY ČESKÉHO JAZYKA Začátečníci
Začínáme 5.2.2008 v 19,00 hod.
v Národním domě
Výuka trvá 90 minut,
výukové materiály zajištěny.
Vyučuje Milena Petrová
tel.: 0432 920 601,
milena.petrova@sokolmebourne.com.au
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Z dění v Národním domě
Mikulášské odpoledne pro děti se i letos,
vlastně loni, vydařilo. A nejen kvůli tomu, že přišlo
přes 50 dětí se svými rodiči, babičkou a dědečkem
nebo jen s tetou, ale také díky pomoci velkého počtu
dobrovolníků:
Manželé Zlatí tradičně věnovali perníkové mikuláše
a čerty, kterých bylo celkem 241 kusů. S pečením,
zdobením a balením perníčků pomáhala Eliška,
paní Blanka, Jitka a Lucie. Stromeček do Národního
domu přivezl Henry a spolu s panem Zlatým jej
postavili, děvčata ozdobila. Paní Heřmanová zajistila
i tento rok sladké překvapení do balíčků, které
čtvrteční důchodci ochotně připravili a věnovali
dětem. Vánoční strom každý den poctivě zaléval
pan Vráťa.
A pak už do Národního domu zavítal Mikuláš,
doprovázený andělem a čertem... Nadýchané
zákusky upekla vyhlášená cukrářka Markéta
z Ballaratu a jen se po nich zaprášilo. Žízní padnout
vás nenechala Zuzana v baru. Proběhla
i neodmyslitelná soutěž v kreslení a hlavní cenu obrázek do dětského pokojíčku - nám vlastnoručně
namalovala a osobně přivezla malířka Kristýna
z Bendiga.
Ráda bych poděkovala všem, kdo jste v teplý letní
den přišli podpořit jednu z nejhezčích českých tradic
i vám, kdo jste mně, Zuzaně a Markétě i tento rok,
a nejen s Mikulášem, pomáhali.
Těšíme se zase za rok a na fotky se můžete podívat
na www.sokolmelbourne.com.au.
Milena Petrová
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„Musí ženská ostati jen tou milkou aneb tím domácím skřítkem? Nemůže
se vyrovnat muži? Zdali sukni přilepen jest takový rozdíl ducha a statečnosti?“
Božena Němcová

LETNÍ TÁBOR
ŠUMAVA 2008
V neděli 6. ledna 2008 byl zahájen dětský letní
Tábor na Šumavě. Účastníků bylo 44 a celkový běh
tábora zajišťovala opět hlavní vedoucí Vlasta
Šustková s dalšími šestnácti dospělými pomocníky.

Školička s výukou češtiny pro děti –
bude otevřena podle zájmu krajanů.
Informace budou upřesněny na webu
a v příštím čísle Kvartu.
Zájemci hlaste se co nejdříve u Mileny,
tel.: 0432 920 601,
milena.petrova@sokolmebourne.com.au
Řekla jedna holčička:
začala nám školička!
Česky budem počítat,
umět barvy, povídat.
Neznáš česky? To je fuk.
Každá holka nebo kluk
příjde na to za chvilinku
volat česky na maminku.
Milá mámo, pojď si hrát,
hledat barvy, malovat.
Čáp tu ztratil čepičku,
myška vaří kašičku.
Tak se ukaž ve školičce,
chtěj to třeba po babičce
ať tě do ní přivede.
Jistě se to povede.
Vlasta Šustková
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Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně -$15

12:00

KAŽDÝ
KÁVA A ZÁKUSEK
ČTVRTEK
Sobota
2. února
Pátek
8. února

12:00

Studio 4 – Valentýnská Taneční Zábava
$25 s večeří od 19.00hod

20:00

Rezervace tel. 9807 2326

Kino - „Postřižiny“ - pivečko, krásná žena, bodří

20:00

páni, kouzelný jazyk... Film režiséra Jiřího Menzela
natočený v roce 1980 podle knihy Bohumila Hrabala
Večeře od 18.00hod

Sobota
9. února

Disco

20:00

Neděle
10. února

Argentine Tango

Neděle
17. února

Švestková Neděle

Dziupla - $15.00

Rezervace tel. 9361 2051

19:00

Lekce od 17.00 hod
- Společenský tanec od 19.00hod $15/10

12:00

Gulášová polévka, švestkové knedlíky, švestková zmrzlina
a káva $15
Rezervace tel. 9807 2326

Bohoslužby na Šumavě
v roce 2008
se konají vždy první neděli
v měsíci, tj.3. února, 2. března,
6. dubna... od 11.00 hodin,
po mši malé občerstvení.
Adresa: Locks Way, Belgrave
South (MEL 84:J), tel.: 9754 5159
Těšíme se na Vaší návštěvu!

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Švestková Neděle 17. února ve 12 hodin v Národním domě

Gulášová polévka, švestkové knedlíky, švestková zmrzlina a káva — $15
Rezervace tel. 9807 2326

Koncert Marty Kubišové již v sobotu 9. 2. v 19:30

v St Martins Theatre, 28 St Martins Lane, South Yarra
Poslední vstupenky - Bohemia Travel
9544 8999, 0413 499 321 nebo u pokladny divadla.
TURNÉ VLADIMÍRA HRONA ZRUŠENO
návrat vstupného—Eva Jančík 0413 499 321

Vynikající česká zpěvačka, houslistka
a herečka, jedna z nejvýraznějších osobností
české alternativní hudební scény,
Iva Bittová vystoupí 23. května 2008 v 21:00
v Bennett's Lane Jazz Club v Melbourne.
Redakce Kvartu - Barbara Semenov, Grafická úprava - Blanka Arnold
P.O. Box 1008, Hawksburn 3142
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au
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