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                B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

 

Zpráva výboru za listopad a prosinec 2013 

Nastává nám období léta a teplé dny se nezadržitelně blíží. Přichází Vánoční svátky, spojené 

s rodinnou dovolenou a také školní prázdniny pro naše nejmenší. 

Dovoluji si Vám všem popřáti pěkné prožití svátků vánočních, bohatou nadílku a  spokojenost 

v rodině. 

Děkuji celému výboru za vynikajícípracovní činnost pro naši asociaci Beseda. 

Poděkování zaslouženě patří Blance Novákové  a Petře Hewitt za jejich dobře odvedenou práci 

při kurzech češtiny a vedení schůzek Besídky pro naše nejmenší ratolesti. 

Děkuji také Mirkovi a Blance Novákových  za jejich práci na naší web stránce. 

Poděkování patří všem ženám za jejich kuchařskou iniciativu při různých akcích. 

Děkuji všem členům, přátelům Besedy a ostatním asociacím za podporu naší Besedy. 

Velice oceňujeme aktivní pomoc Besedě členy Velvyslanectví České republiky a Slovenské 

republiky v Canbeře. 

Nedávno jsme přivítali v Besedě nastupujícího nového prvního radu Velvyslanectví České 

republiky Ing M. Píšu s manželkou.  

Po více než 4 rocích činnosti zde na Velvyslanectví, většinou bez velvyslance a s odpovědností 

za chod úřadu, odchází rada Ing Radim Pecl zpět na MZV do Prahy. 

Dovoluji si poděkovat Ing Peclovi a jeho paní za jejich přátelskou pomoc naší Besedě a 

zároveň jim přejeme vše nejlepší do budoucna a snad někdy na shledanou v Praze. 

Dále vítáme Dr Igora Bartha, nového velvyslance Slovenské republiky pro Austrálii a těšíme se 

na jeho návštěvu v Besedě. 

Na závěr Vám všem přeji vše nejlepší v Novém roce 2014. 

S pozdravem za výbor Besedy, 

Aleš Zezulka -prezident 
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Blahoželáme  

V januári a februári budúceho roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Jíří 

Kočí (28.1.), Miroslav Půža– ďaľší deväťdesiatnik ! (2.2.), Jíří Vodička  (19.2.), Jíří Menčík 

(22.2.) a Kočo Damjanovský (26.2.). Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré 

zdravie a mnoho radosti a spokojnosti v ďaľšom živote. 

Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti v 

ďaľšom živote. Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil 

alebo nedaj-bože zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a 

pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                           

 

  

Čo chystáme 
 

Každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci od 

14:30 do 17. hod. 

sa krajania môžu schádzať v Klube 

Beseda (18 Shropshire St. Queanbeyan). V 

knižnici je mnoho zaujímavých českých, 

slovenských a anglických kníh, a CD a 

DVD diskov pre  dospelých i pre deti. 

Príďte si zahrať ping-pong, biliard, alebo si 

len dať hrnček kávy alebo čaju ! 

 

V nedeľu 19. januára o 14 hod. 

sa bude konať populárny Maškarný 

karneval  pre deti a rodičov s organizova- 

.nými hrami a súťažami s cenami pre 

víťazov. 

V sobotu 8. februára  

sa Beseda zúčastní na Medzinárodnom 

festivale stánkom na Garema Place, piecť 

sa budú zemiakové placky a čapovať sa 

bude české pivo.  

Na prípravu surovín v predchádzajúcom 

týždni a na prácu na smeny v stánku 

v sobotu potrebujeme dobrovolníkov.  

 

 

 

What is on our programm 

Every first and third Saturday in the 

month from 2:30 to 5 pm 

compatriots meet in our Beseda Club (18 

Shropshire St. Queanbeyan). There is a 

library with a wide selection of Czech, 

Slovak and English books as well as 

videos, CDs and DVDs for both adults 

and children. Come and join us for a game 

of table tennis or snooker, or  just enjoy a 

cup of coffee or tea !  

 

Sunday,  the 19th  of  January at 2 pm 

we are going to organize a popular Dress 

up party for kids and parents with games 

and competitions  with prizes for the 

winners. 

Saturday 8th of February 

Beseda is participating in the Multicultural 

Festival with a stall in Garema Place. We 

will be baking potato pancakes and czech 

beer will be on tap.  

We need volonteers for the preparation of 

ingredients in the week before the Festival 

and on Saturday for shift work in the stall.  
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Případ Dr J. Chmiela, bývalého velvyslance ČR v Austrálii 

Nedávno oznámila Česká Tisková Kancelář 

uzavření případu soudního obvinění bývalého 

velvyslance v Austrálii J.Chmiela. Případ byl 

soudně uznán jako neprokázaný.  

O vzniku obvinění jsme se vlastně dozvěděli 

z článku v českých Novinách ze Sydney. Tento 

článek s datem 2.6.2012 byl uveřejněn pod názvem 

„ Kvůli zakázkám obvinili ministra Fischerovy 

vlády“. Zpráva měla značný dopad na českou 

krajanskou komunitu v Australii. Velvyslanec 

J.Chmiel byl velmi dobře znám ve všech 

australských městech s větším počtem krajanů. 

Dnešní vydávání  všech novin pracuje s co největší 

snahou vyprovokovat  pozornost čtenářů. Tato 

potom rychle mizí a po krátkém čase je opět vše 

ztraceno v dalším shluku zpráv, produkovaných nepřetržitým tokem ze stanic pro 24 hodinovou 

záplavu denních zpráv. Jestliže se něco na zprávě později změní, nebývá již moc snahy uvést 

případ na novou skutečnost. Tím poznamenaný jedinec, skupina i národ jsou nemilosrdně 

obětovány na oltář mediálních senzací. 

Považujeme za naši povinnost informovat o případu obvinění velvyslance Dr  J.Chmiela. 

Blízká spolupráce naší Besedy se členy Velvyslanectví ČR si to rozhodně zaslouží. 

V období působení velvyslance J.Chmiela v Austrálii jsem měl mnoho příležitostí zastupovat 

Besedu při  jednáních s velvyslancem. Ocenovali jsme aktivitu J.Chmiela jak ve formálních 

věcech tak i pomoci v našich krajanských záležitostech. Jeho osobní účast na akcích Besedy s 

úvodními proslovy či přednáškami  byla vždy přínosem všem zúčastněným. Přes velmi 

naplněné pracovní vytížení, pokud velvyslanec byl v Canbeře, nikdy nám neodmítl pomoc. 

Byli jsme běžně zváni na akce pořádané Velvyslanectvím a propagace České republiky tam 

byla vždy příkladná. 

Při jedné příležitosti požádali zástupci Canberra Girl Grammar School  naši Besedu o 

seznámení jejich skupiny žaček  s historií, kulturou a zvyky ČR. Domníval jsem se, že 

presentace vyšší autoritou by požadovanému  setkání ve škole velmi pomohla. Naše žádost o 

pomoc adresovaná přímo velvyslanci J. Chmielovi se setkala s jeho souhlasem. Účast a výklad 

přímo Velvyslancem otevřel společný příjemný a srdečný večer. Tato elitní škola z Canberry  

vyhrála ve veslování poctu reprezentovat Australii na závodech v ČR.  

Předčasný odchod velvyslace J. Chmiela z Austrálie do funkce „Ministra pro evropské 

záležitosti“ v české vládě v Praze byl zde v Canbeře i pro naši Besedu trochu ranou do již 

připravovaných akcí. Nezbývalo než hledat náhrady a pokračovat. 

Nyní považujeme za důležité uvést členům Besedy bližší podrobnosti o vyřešení případu nám 

známého a uznávaného  bývalého velvyslance J. Chmiela. Jsme rádi, že připad byl ukončen 
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touto cestou, děkujeme za jeho pomoc Besedě v Canbeře a přejeme hodně úspěchů jemu a jeho 

paní v dalším životě.                                                                                                                
                                                                                                                                                    R.J. 

                                                                                                                                                      

Tiskova zpráva ČTK: 

 

Exministr Chmiel a bývalý velvyslanec ČR v Austrálii je definitivně nevinný 
 

Bývalý ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel včera obdržel pravomocný rozsudek 

soudu o své nevině. Obvodní soud pro Prahu 1 ho v plném rozsahu zprostil obžaloby již 3. září 

2013. Státní zástupce možnost odvolání nevyužil. Soud své rozhodnutí opřel jak o listinné 

důkazy a závěrečnou zprávu Generální Inspekce MZV z května 2009, tak výpovědi svědků. Ti, 

přestože je ve svůj prospěch chtěla využít obžaloba, nakonec svědčili pro Juraje Chmiela.  

 

“Pravomocný rozsudek o mé nevině udělal definitivní tečku za případem, který ukázal, jak 

lehce jde v České republice kriminalizací profesionálně i společensky odstavit nevinného 

člověka,” upozornil Juraj Chmiel. „Kriminalizaci považuji po vraždě za druhý nejhorší způsob 

jak někoho zlikvidovat“. 

 

PhDr. Juraj Chmiel, CSc. byl v květnu 2012 obviněn, posléze obžalován a v listopadu postaven 

před soud s tím, že se měl dopustit v roli velvyslance v Austrálii trestného činu úmyslného 

zneužívání pravomoci veřejného činitele v souběhu s porušování povinnosti při správě cizího 

majetku. Měl tak jednat s plným vědomím, že obchází celý nastavený systém Ministerstva  

zahraničních věcí. Stát tak měl údajně připravit o 1 460 000,- Kč.  

 

V průběhu soudního řízení se však ukázalo, že Juraj Chmiel postupoval přesně v souladu s 

pokyny z MZV. "Důkazy o mé nevinně byly zřejmé od počátku vyšetřování. Jsou i součástí 

závěrečné zprávy Generální inspekce MZV, která se případem zabývala. Přesto je policie ani 

státní zástupce nevzaly v potaz" upozornil Chmiel. Jeho případ spadá do doby, kdy byl 

ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg. A právě jím řízený resort se k vykonstruované 

žalobě proti Chmielovi připojil. Stanovisko změnilo ministerstvo zahraničí až po odchodu 

ministra Schwarzenberga z funkce. “Za úřadování pana Schwarzenberga se na ministerstvu 

udála řada různých podivných věcí a případů. Žádal jsem ho opakovaně o přijetí. Vždy mne ale 

odmítl. Tato odmítnutí mají svoji vlastní vypovídací hodnotu,” řekl Juraj Chmiel. 

 

Zdůraznil, že nejen na základě vlastní zkušenosti přivítá změnu zákonů a předpisů tak, aby na 

policii a státním zastupitelství v případě, že bude obvinění či obžaloba smeteny ze stolu, 

probíhalo automatické a důkladné šetření proč k tomu došlo. “Jen tak se dá oddělit plevel od 

zrna a zjistit, zda se jedná o neschopnost (a v případě opakované neschopnosti by to mělo vést 

minimálně k přeřazení dotyčného vyšetřovatele na jiné místo, na které intelektuálně stačí), 

nebo o úmysl (následovat by měl okamžitý vyhazov a trestně-právní důsledky),” dodal. Juraj 

Chmiel uvedl, že určitě není jediný, kdo se stal obětí orgánů činných v trestním řízení ať již byl 

důvod jakýkoliv. Právě takoví policisté a státní zástupci pak zbytečně vrhají špatné světlo na 

nelehkou práci drtivé většiny svých kolegů. “Šetření by pomohlo tyto počty minimalizovat a  

navíc i zkvalitnit práci,” řekl Juraj Chmiel.  
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In memoriam of Traudy Kalivoda 

(  2 . 1.  1926   -   27.  11.  2013 ) 

3. prosince jsme se 

rozloučili v katedrále St. 

Christophera v Manuce 

s paní Traudy 

Kalivodovou. 

Vzpomínáme na Traudy 

jako na vynikající 

osobnost, která měla 

vždy pro každého úsměv 

a milá slova. Byla 

mnohoroční členkou naší 

organizace a ochotně 

nám pomáhala pri každé 

příležitosti s výzdobou 

stolů květinami z její 

zahrady a pravidelně 

obohacovala sortiment 

občerstvení pro 

návštěvníky výrobky svého kuchařského umění..   

Vybíráme některé statě ze smutečních projevů syna Petra a neteře Lindy, kterým děkjujeme za 

souhlas s jejich použitím. 

On the 3rd  of December we paid our last tribute in the St. Christopher Cathedral in Manuka to 

the memory of Traudy Kalivoda – our very good friend and a longtime member of our 

association. Traudy with her beautiful personality was always ready to help everybody. She 

was famous for her flower decorations and delicious cooking skills applied at our gatherings. 

We will miss her very much. 

We present here some extracts from eulogies of her son Peter and niece Linda, we thank them 

very much to let us using them.  

Traudy, her full name Waltraud Katrina Kalivoda, was born in a small country village in 

Czechoslovakia in 1926. She didn’t use her middle name, Katrina. So the children didn’t even 

know she had a middle name until a few years ago when she told them the story about how two 

local priests visited them soon after they moved into their house in Queanbeyan in the early 

1950’s. She said that, being native speakers of English, the two priests found it hard to say the 

word “Waltraud”, so they asked her what was her middle name and when she told them that it 

was Katrina, it became “Katrina this” and “Katrina that” with them. Traudy said that whenever 

she heard them say “Katrina”  she always felt as if there was an invisible stranger in the room 

named Katrina standing somewhere behind her back. 

Traudy’s father was the local postmaster and by her accounts, she had a fairly happy childhood. 

Her stories about that time always included animals, mainly dogs that her father bred as a 



BESEDA                                                                                                      Leden  -  Únor  2014 

 

 

 

 

 

6 

hobby, and a kid goat that followed her everywhere, even to the extent of climbing trees to be 

with her. 

Traudy met and married Bob when she went to work for Bob’s family in their mixed business, 

a sort of grocers shop combined with an inn. Traudy and Bob escaped from Czechoslovakia 

when communists took control of the country in the late 1940’s. One of Bob’s stories from that 

time was that he and his older brother had a factory making souvenirs. The factory employed 

25 people, and when the communists took over, the foreman employed by Bob and his brother 

formed a committee of the factory workers and told Bob and his brother that they could stay on 

as managers, as long as they took orders from the committee. That was when Bob and Traudy 

decided to leave the country. 

One of Traudy’s stories from that time was that when they were walking across “no man’s 

land” before crossing the border, a place where they could be shot on sight, Bob walked so fast 

and took such big steps that she had to run to keep up with him. 

After being accepted as refugees in Germany, Traudy and Bob were transferred to a refugee 

camp in Italy where Peter was born. Not long afterwards they set sail for Australia and like 

many migrants they ended up in Bonegilla, Vic. after which Traudy and Bob had to go separate 

ways. Bob came to Canberra where he had a contract to work for the Government for two years 

and Traudy went to a Cowra hostel where she arrived with Peter in her arms at midnight.  

After a short stay in Cowra, Traudy with Peter moved to a dairy farm in Pialligo where they 

were much closer to Bob who was living in a mens hostel in the nearby Fairbairn Air Base. 

Bob, in the meantime, had been building a small dwelling in Queanbeyan with every spare 

minute he had until they moved in and not very long after that, they daughter Margaret was 

born, and then some years later, their second daughter Karyn was born. By this time, Traudy 

and Bob had a grocery store in the main street where Traudy worked full-time as well as 

looking after the family. 

Gardening was Traudy’s passion and relaxation. At home she delighted in growing suitable 

flowers and greens for her beautiful flower arrangements. Also she liked the challenge and  

managed to grow exotic sub-tropical plants over the years. Just now the “Bird of Paradise” is in 

full bloom. 

Traudy was also a loved and valued member of the Canberra Flower Club. She used to 

participate in the Club’s activities around the wonderful years of “Flowers and Music”at 

various Embassies around Canberra. This was the Clubs annual highlight and fund raiser for 

the ACT Blind Society.  Sadly these events are no longer held. 

Bob and Traudy were keen to organize on their farm at Ingelara the annual Beseda club’s “A 

day in the country” picnic with good food, drink and friendship. Traudy loved very much her 

small garden of fruit trees there and the lovely comfortable little Stockmans Hut. 

After Traudy’s  severe stroke she had to move to Morling Lodge, Red Hill. In spite of her 

fragile health, weakness and limited speech she was always happy and smiling and pleased of 

visits.  Just 3 weeks ago she was able to make a short visit home to Fergusson Crescent. She 

was pleased to see the place she loved and where she had lived so much of her life for the last 

57 years. All the family is very glad she was able to come home one last time. 
                                                                                                                                                   Š.W. 
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Jméno                 Name      ……………………………………………………………………… 

Adresa                Address   ……………………………………………………………………… 

Telefon     ............................................................................................................................ 

Mobil                 ............................................................................................................................ 

E-mail                ............................................................................................................................ 

 

 

        ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                             MEMBERSHIP FEES 

 
Jednotlivci                     Individuals                     $15              _________________________ 

             Rodina                    Family                      $20              _________________________ 

 

Studenti, důchodci         Students, pensioners      $10               ________________________ 

             Rodina                     Family                     $15               ________________________ 

 

Příspěvek na časopis Beseda        Donation to Journal Beseda             __________________ 

Příspěvek k údržbě budovy          Donation to Furnishing Account      __________________ 

              

                                                                                                                            Total_______ 

 

        Prosíme o zaslání příspěvků na adresu  :            Please send the form with payment to  :   

 

   

BESEDA, Unit 12/ 18 Shropshire Str., Queanbeyan  NSW  2620 

Členské příspěvky 2014.    

 
Milí členové Besedy, 

prosíme uhraďte si členské příspěvky na 

tento rok a vyplňte níže uvedená data. 

Slouží to našemu pokladníku k oveření  

vedení našich seznamů a spojení e-

mailem, který si lidé občas změní.    

Výše příspěvků je nezměněna a je 

splatná do 31.března 2014. 

Děkujeme  za pochopění a Vaši ddalší 

podporu a těšíme se na vzájemné 

setkávání v Besedě. 

Výbor Besedy. 

Membership Fees for 2014 

 
Dear Friends, 

the membership fees are payable at the 

beginning of each year, between 1 of 

January and 31 of March. 

We ask all members to send their current 

address, phone numbers and e-mail details 

with each renewal. This will ensure our 

membership register will be updated 

regularly. 

Thank you for your understanding and 

continuous support and we are looking 

forward  meeting you in our Club.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

The Beseda committee 
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Mikulášské rozjímání 

Každoroční Mikulášova návštěva 

v Besedě patří po léta k populárním 

setkáním starších s nejmladšími. 

Přináší trochu romantiky do shonu 

denního života a pro mladé dušičky 

strach z čerta a potěšění z dárků. 

Letošní rok, po mnoha jejich 

předchozích vystoupeních při 

příležitosti Mikuláše v Besedě,  jsme 

neměli Vendulku a Vašíka Wichtovic. 

Tak nějak nám ti všichni mladí 

odrostli a nová mladá generace se na 

veřejná vystoupení nějak nepřipravuje. 

Při plánování akce jsme měli obavy o 

návštěvnost. Je to vždy trochu hazardní 

ruleta. Odhad počtu 60 dospělých vyšel. 

Překvapilo množství dětí, předpokládaných 

20 bylo překonáno počtem více než 30 

zůčastněných juniorů.   

Po přivítání návštěvníků a úvodu 

odpoledne Alešem, prezidentem Besedy, 

příšel  svatý Mikuláš s anděly a čertem. 

Následovala nadílka dárků přítomným 

dětem.   Potěšitelný je nárůst počtu nově narozených i školu navštěvujících juniorů. Setkání 

s Mikulášem, anděly a čertem zanechává dojmy pro celý život i spoustu slziček v očích těch 

nejmenších. 

Obsazení hlavních postav Mikuláše a 

čerta bylo úspěšné, oba již druhý rok 

po sobě. Důstojnost události se udržuje. 

Andělé  nám ale trochu rychle 

odrůstají. Na každý pád díky všem 

z Mikulášovy skupiny, byli jako vždy 

výborní. Po majestátním vstupu sv. 

Mikuláše byli malí občánkové osloveni 

a obdrželi dárky. Tentokrát si Mikuláš 

s čertem navíc ověřovali chování a 
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poslušnost dětí  dotazy u jejich rodičů. 

Závěr odpoledne patřil opět tradiční tombole. 

Děti vytahovaly ceny tomboly za rutinního 

řízení Aleše. Největší napětí bylo v závěru. 

Šlo o 3 láhve vína, každá tažena zvlášt. 

Všechny šly novým výhercům. 

Po tombole následovala zábava a občerstvení 

přítomných. Výběr věnovaného pečiva a 

zákusků byl neuvěřitelně obsáhlý. Káva, čaj a 

české pivo dodaly správný rámec celému 

odpoledni. 

Dík všem co přispěli dárky do tomboly a k nabídce zákusků. Stejné díky výboru Besedy za 

celou akci, za  přípravu dárkových balíčků jako každoročně zajištovaných Jirkou. Marii za 

neodolatelně úspěšný prodej lístků do tomboly a pomoc při úklidu. Tento dík rozšiřujeme všem 

dobrovolnicím a dobrovolníkům při umývání nádobí. Je to obvykle skutečný pracovní výkon.                                                                                                                                                      

R.J. 
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 M. Horníček o kultuře 

Proč lidé tak radi mluví o tom, čemu nerozumějí ? Odborník v oblasti kukuřice přece nemusí 

rozumět kultuře ? 

Nemusí. A mluví-li, nedivme se. Jsou tu dva svůdné aspekty. Prvním je moc. Jakákoli moc 

dodává člověku pocit, že může a měl by prosazovat své osobní názory. Bylo řečeno, že 

moudrý vladář se radí se svými básníky a špatný básnik se svým vladařem. Ale slovo vladař 

nemusíme chápat ve významu celostátním. Může to být vladař města, úseku, ulice. Vědomí, že 

může rozhodovat o něčem, v něm budí dojem, že by měl rozhodovat o všern. S úřadem se dostavuje 

i jakási jistota. Úřad může být reálný a po právu mu náležející, ale tato jistota je často falešná. 

Stydí se jaksi přiznat, že je něco, čemu nerozumí, a vydává své nerozumy za normu, která by 

měla platit obecně. Málokdy se v rámci svého úřadu udrží i v rámci kompetence, skoro každý ji 

přesahuje a ostatní obyčejně nenajdou dosti odvahy, aby mu řekli: Tak tady už tvoje slovo neplatí, 

tady už raději mlč, tady si ubližuješ, tedy jsou tvoje slabiny. Ostatní přikyvují. A tak ono prastaré 

rčení: komu bůh dal úřad, jako by platilo i v současnosti i v praxi řádu, který si za základy klade 

vědecký názor, protože i tady platí pýcha a ješitnost na straně jedné a servilní ochota a strach 

na straně druhé. Ja nevím, proč by měl vynikající ekonóm - dejme tomu - rozumět moderním 

obrazům. A on to možná přizná sám: Nerozumím, nechtějte ode mne kritéria, posudky a 

rozhodování. Ale pak nastane situace, kdy na základě kvalit ekonomických se stane hlavou 

něčeho, předním činitelem, předsedou místního celku. A tu jest mu rozhodovati třeba o koupi 

obrazu pro instituci, úřad, kulturní stánek nebo radnici. Málokdo tu asi dokáže držet se kopyta 

a doznat svoji neznalost, přizvat si odborníka a tomu věřit, aniž by mu sugeroval vlastní vkus. 

To je aspekt z moci plynoucí. 

Pak je tu druhý, který plyne z povahy kultury samé. Na rozdíl od techniky třeba jsou statky kul-

tury jakoby na dosah každého cháp 
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áaní. Stroj funguje - to je důkaz i pro mne, který mu nerozumí. Auto jede: i se mnou, kterému je 

princip motoru stejnou záhadou jako třeba princip kybernetického stroje. Přiznám: jiní to navrhli 

a sestavili, mně to slouží - jaképak tedy tady pochybnosti, jakýpak výsměch nebo strach, jaképak 

osočování a podezírání? Ale v kultuře nevěřím těm, kdo to vymysleli, sestavili, uskutečnili, ba 

ani těm, které to nese nebo veze - pro které to má svou funkci, a tedy to funguje. Já jsem tu 

měřítkem, já to musím chápat. A nechápu-li, nefunguje to, nemá to funkci, je to zbytečné, ba 

škodlivé a pozor na ty, kdo to realizují a chápou! O kultuře se dá mluvit bez ostychu, s 

výsměchem a podezíráním. Karel Čapek napsal, že človek by se patrně styděl vydat nahlas 

jisté tělesné zvuky, ale nestydí se tupit umelecké dílo či smát se mu. Nad moderním obrazem 

mohu mít pocit, že bych to namaloval také. Nad moderním strojem vím: Tohle bych 

nesestavil, ani kdyby mi pohrozili smrtí. A přece mezi tím moderním strojem a strojem, který 

ješté chápu, dejme tomu šicím, je stejný rozdíl jako mezi moderním obrazem a obrazem 

mnou ještě uznávaným a chápaným. 

A tyto dva aspekty jsou podstatné. Ten, kdo nemá moc, se snaží kulturní statky aspoň zesměšnit. 

Ten u moci by je chtěl zakazovat - protože moc dáva pocit práva nad kulturou a kultura sama 

budí dojem snadnosti a jednoduchosti, na rozdíl od vědy, techniky či jiných oborů. 

Nedivme se těm, kdo do kultury mluvi neprávem, kdo neprávem ji chtějí omezovat, určovat 

a usměrňovat. Divme se těm, kdo trpí toto neprávo, kdo se mu podřizují a kdo je legalizují.                                                                                       

                                                                                                             Š.W.     Vybrané z knihy   M. Horníček : Hovory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Toto číslo vyšlo 24. deceembra 2013   
        


