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časné době ji navštěvují děti ve věku od 5 do 16 let. Zařízení má k dispozici hernu (22 m2), dvě učebny, jídelnu
(16 m2), odpočívárnu, kromě sociálního zařízení i sprchový kout.
(kr)

Literární pořad Kulturního klubu
v rámci Evropského dne jazyků
26. 9. 2007 v 19:00 hod. v restauraci v salónku u Stuchlíků
se konal v rámci Evropského dne jazyků „Druhý čtenářský
večer“, tentokrát ze současné české a slovenské literatury.
Z děl autorů a autorek: Radka Denemarková, Dušan Dušek, Peter Krištúfek, Inka Machulková, Jozef Dado Nagy,
Martin Reiner a Petr Hugo Šlik četli dr. Marie Brandeis
a Andrea Ozábalová.
Několik ukázek přinášíme v letošní vánoční příloze.

Ludvík Kolín byl vyznamenán
Dne 24. září 2007 převzal z rukou velvyslance ČR ve Vídni
Dr. Jana Koukala pan Ludvík Kolín pamětní medaili Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Dostalo se mu
ji za jeho obětavou a neúnavnou činnost ve prospěch české menšiny. Přesvědčeného sociálního demokrata vídeňského Čecha pana Ludvíka Kolína (8. února 1924 Vídeň)
není potřeba představovat, je jistě známý z článků v Klubovém měsíčníku či z knihy Marie Brandeis Přišli jsme odjinud… V současné době je pan Kolín předsedou Spolku
Jirásek a jednatelem výboru Nová Vlast. Potěšilo nás, že
návrh na toto vyznamenání navrženého Kulturním klubem
byl Ministerstvem zahraničí České republiky pozitivně přijat a součastně výrazně doporučen velvyslancem ČR v Rakousku Dr. J. Koukalem.

Zprava J. E. velvyslanec ČR dr. Jan Koukal, členové výboru Kulturního
klubu ing. Helena Baslerová, Mag. Eva Zemanová a Richard Basler,
před nimi vyznamenaný Ludvík Kolín
Výbor a redakce Kulturního klubu Čechů a Slováků
v Rakousku upřímně gratuluje panu Ludvíku Kolínovi k udělení vzácného ocenění – Pamětní medaili Ministra zahraničních věcí České republiky– a přeje mu v osobním životě
mnoho zdraví.

Vyznamenání pro hraběnku Daisy-Margaretu
Waldsteinovou-Wartenbergovou

Dr. Marie Brandeis a Andrea Ozábalová
(obě Kulturní klub) vybraly a četly
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Světoznámá česká architektka z Londýna nebo bývalá primabalerína Národního divadla, která vychovala celou generaci australských baletních umělců, pravnučka Jana
Antonína Bati z Brazílie nebo členka starého šlechtického
rodu z Rakouska, která do Česka posílala léky – ty všechny letos získaly ocenění Významná česká žena v zahraničí
2007. Tuto cenu uděluje Mezinárodní koordinační výbor
zahraničních Čechů ve spolupráci s krajanskou komisí Senátu už potřetí. Dosud byly tyto významné ženy oceněny

ném poli. Atelier A vychoval již mnoho nadšenců pro Českou republiku a českou kulturu.
Od poloviny listopadu v Atelieru A probíhá také výstava vánočních betlémů z přírodních materiálů. V této době
probíhá též vánoční trh na Spittelbergu.
(Iva Šáchová, zkráceno)
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Mgr. Oskar Novák, kulturní atašé ČR

První pokus o obnovu evangelických bohoslužeb v českém jazyce

v letech 2003 a 2006, vždy v rámci Týdne zahraničních
Čechů.
Letošní cenu, která je spojena s plastikou Čechokanaďanky Ley Vivot, získala například osmdesátiletá hraběnka Margareta Waldsteinová-Wartenbergová z Rakouska,
která byla prezidentkou České maltézské pomoci, Jako
svůj největší úkol považuje vyznamenaná hraběnka pomoc obětem povodní na Moravě, kdy se podařilo s finanční podporou Evropské unie (1 milión €) postavit na
místech nejhorších katastrof 260 domků. Laureátky přijali
i první dáma Livia Klausová nebo ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg.
Výbor a redakce Kulturního klubu gratuluje paní hraběnce Daisy Waldsteinové-Wartenbergové k udělení zaslouženého ocenění Významná česká žena v zahraničí
2007. Přeje paní hraběnce pevné zdraví a dlouhý věk, aby
tak mohla nadále úspěšně a cílevědomě pokračovat ve své
charitativní činnosti tak světu potřebné.

Výstava Krásné léto na Spittelbergu
Ve středu dne 10. 10. 200 se konala v Ateliéru A U Modrého
páva, Spolku pro umění a kulturu, 1070 Wien, Kirchberggasse 17/II, vernisáž obrazů účastníků Mezinárodní letní
akademie Bohemie. Výstavu zaštítil velvyslanec ČR v Rakousku a slavnostně ji otevřel český kulturní atašé Mgr.
Oskar Novák.
Ateliér A U Modrého páva prezentuje v rámci výstavní
činnosti české a rakouské výtvarníky. V tomto případě to
bylo 16 účastníků letní akademie Bohemia, která se konala v Praze a v Kostelci nad Černými Lesy letos již po šestnácté. Cílem této akce je prohlubování kontaktů mezi Českou republikou a německy mluvícími zeměmi na výtvar-

Dne 8. 10. 2007 se konala v kostele Pauluskirche evangelická bohoslužba v českém jazyce, kterou vedl evangelický
farář a písničkář Svatopluk Karásek. Po bohoslužbě zazpíval za doprovodu vynikajícího kytaristy Londýna několik
svých písní a poté se setkal s krajany v rozhovoru.
Svatopluk Karásek (*1942) je evangelický farář a charismatický kazatel, zpěvák a autor mnoha dnes už zlidovělých duchovně laděných písní, velká postava undergroundu sedmdesátých let, jeden z prvních, kdo podepsali Chartu 77 a v současné době také politik. Už odmalička měl díky
své extrémně živé povaze problémy v podobě snížených
známek z chování. Období po základní škole by se dalo
nazvat permanentním bojem o dokončení některé ze středních škol, z kterých byl postupně vyhazován kvůli chování. Nakonec připravil svým rodičům naprostý šok, když jim
oznámil, že se stane farářem. Vystudoval Evangelickou
bohosloveckou fakultu v Praze. V letech 1968-1969 působil jako farář ve Hvozdnici, v roce 1970 potom v Novém
Městě pod Smrkem. Vzápětí ztratil státní souhlas k výkonu duchovenské služby a od roku 1973 je kastelánem na
zámku Houska. V tu dobu skládá svá zpívaná kázání a seznamuje se s pražským undergroundovým kulturním hnutím. V roce 1976 je zatčen a odsouzen v procesu s Plastic
People of the Universe. O rok předtím ale vydal v samizdatu sbírku svých básní Staré věci. Od ledna 1977 se účastní hnutí Charty 77, pracuje jako umývač oken, je spolu
s celou rodinou vystavován enormnímu tlaku Státní bezpečnosti. I proto emigruje v roce 1980 spolu s rodinou do
Švýcarska. Zde působí jako farář nejprve ve sboru v Bonstetten v Curychu, od roku 1985 pak ve sboru Curych Hóngg. V době emigrace vychází ve Švédsku Svatoplukovi Karáskovi samostatné album s názvem Say no to the devil.
Po sametové revoluci, kdy opět působí v Čechách, mu vychází druhé album – Už jsi řek Ďáblovi ne? V roce 1992
vychází kniha jeho textů a básní s názvem Protestor znamená vyznávám. Od roku 1997 je farářem v Praze u Salvá-

65

z ËeskÈ a slovenskÈ VÌdnÏ a okolÌ

tora. V roce 1998 mu vychází sbírka básní a písňových textů V nebi je trůn a kniha obsahující více než 50 kázání
s názvem Boží trouba. V roce 1998 vydává nakladatelství
Kalich v Praze knihu rozhovorů s názvem Víno tvé výborné (Hájek, Plzák, 2. vyd. 2000).
Kázání Sváti Karáska, které zaznělo na české evangelické bohoslužbě v Pauluskirche na téma „Jákobův žebřík“
si lze přečíst v archivu (http://www.karaskovo.cz/index.
php?act=detail&idtxt=18).
Ve Vídni se konaly evangelické bohoslužby v češtině
pro krajany již od čtyřicátých let 19. století. Zpočátku závisely činnosti angažovaných osobností, posléze vznikl spolek sdružující české a slovenské protestanty různých denominací a s příchodem českého faráře i sbor. Činnost sboru byla oslabena odlivem českých usedlíků v průběhu a po
konci druhé světové války. V době vlády komunistického
režimu v Československu, byly kontakty s domovskou církví sice udržovány, avšak značně omezeně. Českobratrskou
církví evangelickou vysílaní duchovní byli pod drobnohledem Státní bezpečnosti. Spolu s tendencí nově příchozích
krajanů asimilovat a vlivem všeobecné sekularizace společnosti tento sbor postupně téměř doslova vymřel.
Časy se mění a s nimi i situace. Žijeme v době svobodnější a mnozí si uvědomují, že bývalým režimem vtloukaný proklamovaný ateismus je jednak také vírou a jednak
toho mnoho pozitivního lidstvu nepřináší. Žijeme v prostředí mísících se kultur, národností i duchovních směrů.
Tato situace může být pro nás obohacením a rozšířením
obzoru. Zároveň ale potřebujeme zakořenění, pevné body, k nimž patří i zachování kulturní a národnostní identity bez nároku nadřazenosti. Žiji v Rakousku už šestnáct
let. Vystudovala jsem zde Evangelickou pedagogickou
akademii a v současné době působím coby učitelka evangelického náboženství na několika vídeňských školách. Ve
Vídni žije má nejužší rodina, mám zde přátele. Jsem aktivní v dvou rakouských evangelických sborech (reformovaném i luteránském), úzce spolupracuji s katolickými kolegy. Přesto cítím, jak mi schází bohoslužby, modlitby a duchovní rozhovory v mateřštině a v tradici, která je mi blízká. Je možné, že je podobně vnímajících a hledajících víc,
a proto se pokouším zprostředkovat navázání na přerušenou tradici. Co z toho vzroste, závisí na zájmu a osobní
účasti jednotlivých osob. (Dipl. Päd. Lucie Mundilová)

Klavírní recitál Lukáše Klánského
Ve středu 3. října 2007 měli posluchači, kteří navštívili sál
českého velvyslanectví ve Vídni, možnost slyšet klavírní
recitál Lukáše Klánského. Tento osmnáctiletý český klavírista se představil během posledních tří let vídeňskému
publiku již popáté – podruhé na půdě velvyslanectví, třikrát v sále Boesendorfer. Jeden z nejvýraznějších klavíristů mladé generace si zvolil program z děl baroka, klasicismu, romantismu a 20. století. Začátek koncertu patřil Johannu Sebastianu Bachovi (1685-1750) a jeho Dobře temperovanému klavíru. Lukáš Klánský si vybral z každého
dílu jedno Preludium a fugu, ne ovšem náhodně – postavil proti sobě dvě Preludia a fugy c moll. Obě se dají brát
jako díla v podstatě chmurná, vystupňovaná do patetické
dramatičnosti, zejména Preludium z prvního dílu. Lukáš
Klánský v interpretaci Bacha prokázal velkou zralost, aniž
by narušil stylovost díla.
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Lukáš Klánský
V tónině c moll zůstal mladý klavírista i v další části
koncertu, v níž zazněla známá Patetická sonáta op. 13 od
Ludwiga van Beethovena (1770-1827). Technické obtížnosti první a třetí věty byly zvládnuty tak, že se posluchači
mohli plně věnovat hudebnímu obsahu díla. Ve druhé,
volné větě, která se dá vysvětlit jako světelný most mezi
dramatickými krajními větami, mohli posluchači ocenit
kromě silného citového náboje i zvukové odlišení harmonických středních hlasů od zpěvné melodie. Lukášovo pojetí Beethovena využívá střízlivějších prostředků (např.
delší pasáže v pianu ve třetí větě hrané bez pedálu) a objektivnějšího stylu, aniž by však byl ochuzen celkový patetický dojem.
Poté následovala Balada As dur, Barkarola Fis dur
a Scherzo b moll Fryderika Chopina (1810-1849), skladatele, jehož dílo je Lukášovi Klánskému velmi blízké a nechybí
snad na žádných jeho koncertech. Baladu As dur, jednu ze
čtyř balad, které byly inspirovány literárními díly polských
autorů Mickiewicze a Slowackého, pojímá Lukáš opravdu
epicky, s přihlédnutím k chmurnému mimohudebnímu
ději příběhu s rostoucí gradací. Barkarola byla oproti Baladě pojata mnohem intimněji a interpret si dovolil ještě
větší nuance než v Baladě. Bouřlivé Scherzo b moll bylo
ukázkou chopinovské techniky, rychlých běhů, mohutných
akordů i lyricky laděných míst ve střední části, v níž klavírista výrazně vedl i méně často vynášené střední hlasy.
Závěr večera patřil Sergeji Prokofjevovi (1851-1953)
a jeho první Sonátě f moll, u níž je připsáno „Ze starých
sešitů“. Tato jednovětá sonáta vznikla v době, kdy byl Pro-

Vyznamenání pro slovenského velvyslance
9. 10. 2007 bylo na zámku Esterházy v Eisenstadtu zemským hejtmanem Hansem Niesslem, za početné účasti
osobností z politického, kulturního, hospodářského života a diplomacie, slavnostně
uděleno vyznamenání „Komturkreuz“ země Burgenland
J. E. velvyslanci Slovenské republiky prof. dr. Jozefu Klimkovi za mimořádné zásluhy
o vzájemnou spolupráci mezi Rakouskem a Slovenskem.
Zemský starosta vyzvednul
zásluhy prof. dr. Jozefa Klimka o založení a rozvinutí
CENTROPE, prohloubení mezihraniční spolupráce ad.
Zástupkyně Kulturního klubu příležitostně panu velvyslanci srdečně
k zaslouženému vyznamenání gratulovaly.

Valná hromada Akademického spolku
Dne 18. října se konala valná hromada Akademického
spolku. Schůzi zahájila předsedkyně spolku Mag. Dr. Helena Klein Watryczová, která nastínila historickou důležitost spolku a jeho současný vývoj, poděkovala sponzorům
(České srdce, Hotel Post), poté následoval referát jednatele, zpráva pokladní. Kulturní referent podal podrobnou
zprávu o akcích AS (vědecké přednášky, koncerty, vzpomínková pásma ad.), dále informoval o spolupráci s tiskovým orgánem Menšinové rady. Společně byla v červnu
t. r. vydána brožurka Z dějin českých knížat a králů od
Břetislava po Jiřího z Poděbrad autorky Mag. Dr. Heleny
Klein Watryczové. Hlavním sponzorem knížky bylo České
srdce, které brožurku věnovalo žákům české školy. Uvedl,

že veškeré akce byly propagovány v českém menšinovém
tisku. Schůze pokračovala zprávou revize, vyslovení důvěry a návrhem nového výboru. Do výboru byli jednohlasně
zvoleni: Mag. Dr. Helena Klein Watryczová (předsedkyně), Dkfm. Dr. Věra Gregorová (místopředsedkyně), Petr
Gregory ( jednatel), Dipl. Päd. Ing. František Kalousek
(pokladník), Dr. Med. Alfred Klein-Watrycz (kulturní referent a zástupce do MR), Mag. Karolina Poslušná a Dkfm.
Milan Frühbauer (revizoři). Bylo odsouhlaseno zvýšení
příspěvku z 10 na 12 €. Zkušebně se bude konat příští akce
AS v pátek, od které členové očekávají zvýšení návštěvnosti. Přínos této změny musí být teprve ověřen praxí. Staronová předsedkyně spolku poděkovala členům výboru
za spolupráci a zakončila valnou hromadu. (foto: VSL)

Večer s českým umelcom Františkom Skálom
Dňa 7. 11. sa na Českom veľvyslanectve konal večer s českým umelcom Františkom Skálom a premietanie dokumentárneho filmu Putování starými cestami, program
moderoval kurátor a publicista Josef Vomáčka. Po premietaní filmu som pána Františka Skálu poprosila o rozhovor.
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kofjev ještě studentem petrohradské konzervatoře, patří
tedy k velmi raným dílům tohoto skladatele. Zde Lukáš
Klánský střídal zpěvné romantické fráze s rytmickými, až
cynicky pojatými místy, aniž by ovšem utrpěla kultura zvuku, i když využil maximálně všech zvukových možností klavíru.
Lukáš Klánský na tomto koncertě předvedl nejen ukázku kultivované, citlivé a niterné hry, ale přesvědčil i samozřejmou technikou, virtuozitou a citem pro stylovost všech
čtyř období, která měl ve svém recitálu zastoupeny.

Hostina pre všetky zmysly alebo Ako sa zbierajú hrachy českého
umenia (Rozhovor s umelcom Františkom Skálom)
Čo Vás fascinuje na ilustrácii a aký je rozdiel medzi ilustráciou pre deti
a pre dospelých?
To je ťažká otázka. Povedal by som, že deti sú oveľa náročnejšie. Myslím si, že každý rád vychádza z toho, čo mal rád
v detstve, aké ilustrácie a ja osobne som dosť konzervatívny a keďže som mal v detstve rád súčasných českých autorov, tak som stále presvedčený, že deti najviac osloví dobre zvládnuté remeslo, ako napríklad tradičné rytiny Gustava Dorého, alebo český Ondřej Sekora, Josef Lada, Cyril
Bouda – takí autori, ktorých kresby sú dosť realistické. Ja
som ešte nevytvoril veľa kníh, asi len nejakých pätnásť
a každú knihu vytváram iným štýlom, aby kresby zodpovedali námetu. Takže prvá vec je zodpovednosť ilustrátora,
či sa do toho pustí a keď tú knižku náhodou svojimi ilustráciami pokazí, tak aby si ich čitatelia nemuseli vystrihovať,
pretože ich neznesú. Ale to je aj práca výtvarných redaktorov, ktorý zadávajú prácu tomu-ktorému autorovi. Ja nie
som ilustrátor, ktorý by mal vlastný štýl, ktorý urobí všetko, či už ide o Babičku Boženy Němcovej alebo nejakú
súčasnú beletriu, ale zakaždým rozmýšľam, akým spôsobom by bolo najlepšie tie obrázky urobiť. Momentálne
pracujem na knižke nórskeho spisovateľa Josteina Gaardera Sofiin svet. Je to detská kniha plná fantázie, snová a veľmi dobre je tam odpozorované to, čo sa týka detskej psychiky a musím sa priznať, že mi to dáva dosť zabrať, pretože ju robím úplne inakšie, čiastočne ako koláže, takým
voľným spôsobom.
Ste všestranný umelec: divadlo, hudba, výtvarné umenie. Ktoré z týchto
umení Vás ovplyvňuje najviac, alebo ktorým sa vy najradšej vyjadrujete?
To je úplne jedno. Ja mám skôr ten problém, že by som
chcel robiť ešte kopu iných vecí, ale nedá sa to všetko
zvládnuť a tie činnosti sa ovplyvňujú navzájom, jedna druhú. Mám rád práce, ktoré ma nestresujú a môžem ich robiť v kľude a nemusím pri nich strácať čas a tie organizačné práce robí za mňa niekto iný. Čiže keď robím napríklad
nejaké interiéry, tak tam je trištvrtina tých vecí všelijaký
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dozor a doťahovanie vecí do konca, napríklad kontrola
rôznych remesiel. Ja preferujem práce, ktoré si môžem
urobiť sám od začiatku až do konca. Ale mnohokrát to tak
nie je, pretože som realizoval napríklad niekoľké veľké
plastiky, ktoré samozrejme musí niekto so mnou robiť, kto
je v tomto remesle zručnejší, keď sa to napríklad týka nejakej obrovskej sochy.
Rád pracujete s prírodným materiálom. Čo Vás fascinuje na prírode alebo na tom, že ponechávate veci, také, aké ich v prírode nájdete, prípadne trocha upravíte?
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Po prvé chápem prírodu nie len ako prírodu, to znamená
stromy, rastliny, kamene a tak ďalej, ale ako prírodu chápem úplne všetko, čiže aj ľudské výtvory, takže do mojich
prác zahŕňam aj civilizačné materiály, napríklad plasty.
Mňa skôr oslovuje a fascinuje to tvaroslovie, ktoré je veľmi rafinované a ktoré sa opakuje, inak vôbec tvorba hmoty a utváranie sveta. Mňa fascinujú všetky tie veci okolo
toho, že makro- a mikrokozmos sa navzájom prelínajú,
preto mám rád prácu s mierkami, keď sa niektoré veci podobajú mapám alebo pohľadom z lietadla a pritom sú to
úplné makrosvety a opačne. To znamená, že sa snažím
mať taký neskazený, nezaťažený, otvorený pohľad na všetko, taký detský pohľad, alebo by som to prirovnal
k pohľadu mimozemšťana, ktorý prvýkrát pristál na našej
zemi a všetko je pre neho nové – a stále mám čo nachádzať. Inak veľmi rád pracujem s materiálmi, v ktorých je
obsiahnutý, nejak zhmotnený čas. Čiže rôzne patiny a tá
práca toho času, čo pracuje za mňa. To sa týka rôznych
farebností, ktoré sú mnohokrát také rafinované, že sa nedajú vytvoriť umelo. Napríklad keď nájdete drevo zo zbytkami rôznych fľakov, tak je tam taká obrovská farebná škála, že keby ste to chceli vytvoriť umelo, tak musíte na tom
pracovať minimálne tak dlho, ako to drevo vetralo – a to
nejde. Preto sú niektoré moje originály originálov, lebo sa
z nich nedajú vytvoriť kópie, nedajú sa znova nájsť, pretože tá vec existuje len jedenkrát, pretože som si ju priniesol
napríklad z Austrálie a už iná taká vec na svete nie je.

zentovali prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor, prof.
RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Dr.h.c., em. rektor a prof. Ing.
Jaroslav Fiala, CSc., prorektor. Po prezentácii sa prítomní
hostia mohli s expertmi brnenských univerzít osobne porozprávať a informovať sa pri pripravených informačných
stánkoch.
(Andrea Ozábalová)

Návštěva Juana ve Vlastenecké omladině
Neměli byste pro mě sto dukátů? Nepotřebuji českou
stovku ani stoeurovku, ale opravdové dukáty, nejlépe španělské, zlaté! Né, já nejsem sběratelkou starožitných mincí či kuplířkou se vším, co se třpytí. Já je potřebuji pro Juana! Seznámila jsem se s ním v sobotu 16. listopadu na jevišti divadelního sálu školy Komenský a řeknu vám, milé
dámy, nejen že ihned zahřál každé srdíčko něžného pohlaví, když zazněly první tóny z Písničky pro Kristýnku, ale
celé dvě hodiny nás spolu s dalšími aktéry pobavil svým
vtipem a ukázkou pravého romantika, který se stal už té-
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Vo viedenskej galérii Atrium máte výstavu František Skála – Körpersprache, Fotografien und Objekte, v Českom centre na Herrengasse 17 výstavu Die wahre Begebenheit von Cílek und Lída, ktorá potrvá do 11. 1.
2008. Aké iné projekty pripravujete?
Výstava v galérii Atrium je séria fotografií – cvičení na snehu, ktorá má vo Viedni premiéru, aj keď vznikli už niekedy
v roku 1993. V Českom centre je vernisáž a výstava knižky
Skutočný príbeh Cílka a Lídy, čo je fotografický komiks, na
ktorom som pracoval zhruba dva roky. Myslím si, že je to
pomerne tradičná forma detskej knihy a vychádza opäť
z môjho presvedčenia, mojej skúsenosti z detstva, keď sa
deti hrali v lese a robili si tam záhradky a chalúpky z machu
a pozerajú sa na tieto zmenšené mierky a predstavujú si
tento svet malý. O tejto knihe som rozmýšľal zhruba 20
rokov a podarilo sa mi realizovať ju vďaka nakladateľstvu
Arbor Vitae a Martina Součka s ktorým mám už stálu spoluprácu – vo vydavateľstve mi vyšli už tri knižky.
(Andrea Ozábalová)
František Skála
Narozen 7. 2. 1956 v Praze. Vystudoval řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole (SUPŠ). V roce 1982 absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP) obor filmové a televizní grafiky. Krátce po škole vstoupil do povědomí veřejnosti jako ilustrátor především dětské literatury. Získal význačná ocenění (Nejkrásnější kniha roku 1984 a 1989 udělovaná Ministerstvem kultury ČR; Výroční cena nakladatelství Albatros za rok 1988,
1994, 2000; Certificate of Honour for Illustration, IBBY, v roce 1992 a 2002).
V roce 1995 reprezentoval svými ilustracemi Českou republiku na knižním
veletrhu ve Frankfurtu. Od počátku osmdesátých let se plně věnuje sochařství. Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví (1987-1991). Je skutečným členem tajné organizace B.K.S. (1974), komturem Řádu Zelené Berušky (1985). Hraje a zpívá v Malém tanečním orchestru a ve skupině Finský
barock. Je členem divadla Sklep a vokálního tria TROS SKETOS (známého ze znělky Karlovarského festivalu). V roce 1990 obdržel čestnou cenu
a v následujícím roce hlavní Cenu Jindřicha Chalupeckého. Od roku 1992
pracoval na řešení interiérů divadelních prostorů Paláce Akropolis v Praze.
Všechny tyto polohy uměleckých aktivit, ve kterých se pohybuje, se vyznačují výjimečným citem pro materiál, smyslem pro humor a nespekulativním, pozitivním přístupem k tvorbě. Dosavadním vrcholem Skálovy tvorby byla série retrospektivních výstav začínající v roce 2004 v pražském Rudolfinu, kde se s více než 40 000 návštěvností stala nejúspěšnější výstavou
roku, pokračující přes Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově do
Moravské galerie v Brně. K výstavám vyšla v nakladatelství Arbor vitae
obsáhlá monografie.

Prezentácia Masarykovej Univerzity Brno
a Technickej Univerzity Brno
Veľvyslanectvo Českej republiky, Institut für Donauraum
und Mitteleuropa a Wirtschaftskammer Wien und Niederösterreich pripravili 7. 11. 2007 v Mramorovej sále Českého veľvyslanectva vo Viedni večer prezentácií: Präsentation der Leistungen und Möglichkeiten der Masaryk-Universität und der Technischen Universität Brünn im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Research beyond borders“
zur Konkretisierung der Zusammenarbeit in der Region
CENTROPE. Príhovor predniesol pán veľvyslanec Českej
Republiky S. E. Dr. Jan Koukal, a SC i. R. Dr. Othmar Huber, stv. Vorsitzender des IDM. Masarykovu univerzitu
Brno reprezentovali doc. PhDr. Mikuláš Bek, prorektor
pre medzinárodne vzťahy, a Petra Judová, manager pre
medzinárodne vzťahy. Technickú univerzitu Brno repre-
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měř podpultovým zbožím. Celá věc má ale jeden malý háček! Nejen, že Juanovo srdce patří jiné – mladé, krásné
a půvabné dívence Kristýnce – ještě k tomu je to zfalšovaný Španěl, protože ho náš miláček – režisér Zdeněk Homolka přivezl na vídeňská prkna spolu s herci Vlastenecké
omladiny z domovských Čech ve hře Sto dukátů za Juana
od Vladimíra Dvořáka. Ale nevadí, falešný, zato na dvě
hodiny jen pro nás!
Juan alias pan učitel na reálném gymnáziu školy Komenský Mag. Milan Rovenský spolu s letošní maturantkou
na téže škole Laurou Di Centa alias Kristýnkou měli svoji
omladinářskou premiéru a hned sklidili velký potlesk. Milan nebyl vášnivec a sukničkář, jak bychom od španělského milovníka očekávali, nýbrž umělec v proplouvání divokého života s čistou láskou jen k té jedné vyvolené. A vynikající zpěvák a kytarista. Přiznejte se, kdo z vás přítomných si s ním pobrukovalo známé evergreeny?! Laura byla
zase půvabná služka pod pevným vedením, která svojí
skrytou nevinností a šarmem dokázala očarovat kostelníka, vysloužilého vojáka i upovídaného milovníka žen. Inu,
nevinnost sama!
Jeviště oživily i tři malé hvězdičky – dcerka pana školníka Míša Novotná, přímo andílkovský blonďáček Niko
Thiel a rošťácký syn naší herečky Jindřišky, Tomáš Moriz.
Svojí přítomností dokázali oživit a rozveselit celou scénu.
Snad jsme v nich probudili správnou komediantskou či divadelní chuť na další velké role. Velice nás potěšilo, že
naše nováčky přišla podpořit spousta kamarádů, spolužáků a žáků ze školních lavic a nám tak omládlo naše publikum, které zaplnilo téměř celý sál.
Režisér Zdeněk Homolka je na hlasité ovace již zvyklý:
Jak ve výběru repertoáru, náročné režii, autor nádherné
jevištní scény (švadlenkovské umění a podjevištní našeptávání raději přenechal svojí partnerce a pravé ruce Jiřině),
tak i jako zkušený herec nás pokaždé dokáže pohladit
u srdce a přesvědčit, že divadlo je opravdu jeho největší
láska. Námi Omladináři je pro svůj multitalent a bohémství milován a obdivován láskou čistou jako křišťálová studánka. A aby mu nenarostl „pršinos“, tak se snad proto
vždy záměrně obsazuje do rolí zhrzených a odmítnutých
milovníků, tentokrát jako vysloužilý voják Pankrác.
Na scéně jsme viděli i celý výkvět VO. Tobrmanovi již
ve Sluhovi dokázali, že manželské dialogy jim opravdu sluší, a tak tomu bylo i tentokrát v roli potulných loutkařů.
Vlastík Janča se předvedl již ve standardní roli, jemu vždy
jakoby na míru ušité. Ptáte se v jaké? No přeci v roli vášnivého svůdce, i když pravda, tentokráte trochu mnohomluvného. Jindřiška Morizová nás zase přesvědčila, jak jí
svědčí role roztoužené manželky, prahnoucí po lákavých
dobrodružstvích. Jirka Čech se osvědčil jako honosný pán
a náš skoronováček Venan Malý se postupně na jevišti otrkává a začíná předvádět svůj skvělý herecký potenciál.
Mně osobně se zalíbili František Kalousek a Petra Pěšková. František v roli žebráka byl tak přesvědčivý, že neplánovaně obohatil naši kasičku, když vyžebral během představení s naprostou suverenitou chudáka celých 2,70 €!
Talent se opravdu nezapře, a tím pádem může počítat
s kandidaturou na funkci pokladníka! To Petra v roli upovídané a rázné manželky se na jevišti tak přesvědčivě rozčílila, že jsem nevěřila svým očím/uším. Doufejme jen, že
její herecký talent ponechá na divadelních prknech a ne
doma v kuchyni!

Dvouměsíční přípravy, spousta darovaného volného
času a hlavně nervičky pana režiséra byly odměněny velkým potleskem od spokojených diváků. O to víc mě těší,
když se mi jedna divačka po představení svěřila, že kvůli
našemu divadlu odmítla návštěvu ve Volkstheatru. Já jen
doufám, že se najde spousta takových, kteří se s námi rádi
pobaví, přimhouří oko nad nějakým přebreptnutím či zádrhelem a zůstanou nám i nadále věrní. V dubnu nashledanou!
(Martina Pfeffer, foto: Tomáš Procházka)

Brusenka
Jméno má něžné a sladké, které na jazyku vláční jako maminčin borůvkový koláč... Pobyt v bývalém mlýně z 15. století, velmi citlivě přestavěném na penzion v obci Brusné
pod Sv. Hostýnem, nám tenhle prvotní pocit ještě umocnil. Právě sem totiž divadelníky Vlastenecké omladiny zaválo seskupení šťastných náhod na seminář s praktickým
využitím státního svátku 26. října. Měli jsme tak prodloužený víkend, o kterém nikdo z účastníků ovšem předem
netušil, jak opravdu proběhne a hlavně, co nám přinese.
V pátek v poledne jsme se sešli s našimi lektory – herečkou
Moravského divadla Olomouc Ivanou Plíhalovou a dramaturgem téhož divadla, Mirkem Ondrou. Už první kontakty ukázaly, že jsme si „padli do oka“ a následující vyučování to potvrdilo. Po úvodní procházce, na které jsme si
prohlédli malebné okolí a čekali na opozdilce, jsme se dali
do vlastní práce. Mladý dramaturg Mirek, zvyklý na práci
s divadelníky, nás začal učit soustředit se, správně reagovat a dýchat. Aniž bychom si toho všimli, spadla z nás tréma a následně jsme se zcela volně rozpovídali o tom, proč
divadlo hrajeme. Vzápětí jsme dokonce dostali (obávanou) příležitost improvizovat na jevišti – a ejhle, ono nám
to docela šlo! Díky Mirkovu nekonvenčnímu vedení jsme
pustili fantazii na procházku a s chutí vymýšleli, překvapovali a bavili ty, kteří byli za diváky. Na fotkách, které dělal
Tom, je vidět, jak často se smějeme! Tak příjemně až hravě nám uteklo celé odpoledne a večer nás navíc čekala
jako odměna cimbálová muzika ze Vsetína. Prostory restaurace byly nabité návštěvníky, kteří na cimbálovku rádi
chodí a my jsme zpívali, tancovali a radovali se se všemi
kolem nás.
Pokojíčky v Brusence jsou zase jako od babičky – ale se
vším komfortem a laskavou péčí v detailech ve formě záclonek, obrázků a starých knih v kožených vazbách. Sušené věnečky na stěnách mi připomněly mou vlastní babič-

Detail kašny na olomouckém náměstí

Amfora klub Praha ve Vídni
Dramaturg Mirek v plné akci
ku, u které to krásně vonělo po bylinkách. Dobře se nám
tam spalo a ráno po snídani začalo nanovo učení mučení.
Ne, mučení to opravdu nebylo, ale naše mluvidla se často
zapletla a zamotala při odříkávání krkolomných jazykolamů. No schválně, zkuste si rychle za sebou říkat: drbu
vrbu, drbu vrbu, drbu...
Paní Plíhalová měla v sobotu povinnost – hrála v odpoledním představení komedie Řeči, takže jsme už předem domluvili, že se na ni půjdeme podívat. Po obědě
jsme odjeli do Olomouce a Mirek nás provedl celým nově
rekonstruovaným zázemím divadla, které je přímo na hlavním náměstí. Kromě radnice s orlojem na něm také stojí
nádherný Mariánský sloup, zapsaný do památek UNESCO, a nová kašna, která prý vyvolala rozporuplné reakce.
Nám se však její bájné a romantické pojetí velmi líbilo.
Při představení jsme se mohli přesvědčit, že „naše“
jemná herečka opravdu umí mluvit hlasem daleko slyšitelným a s technikou, kterou jsme dopoledne dřeli. Po cestě
domů jsme měli hodně témat k posuzování celého představení i jednotlivých herců. Večer už cimbálovka nebyla,
ale to vůbec nevadilo, protože náš dramaturg zasedl k piánu a hrál téměř bez přestávky celý večer. Paní Plíhalová
nám zpívala šansony Hany Hegerové, s kterými vystupuje
ve hře o Boženě Němcové a my jsme se postupně osmělovali a přidávali – byl to velmi bezprostřední a srdečný večer.
Ráno jsme už věděli, co nás čeká a poslušně zasedli do
„školních lavic“. Mirek už nás ani nemusel zbavovat toporné sebekontroly, ochotně a s důvěrou jsme se pouštěli do
všech hereckých dobrodružství a improvizací. Přispělo

Pod záštitou velvyslance ČR v Rakousku dr. Jana Koukala
a vídeňského primátora Dr. Michaela Häupla proběhlo
v pátek 21. září 2007 ve vídeňské škole Komenského vystoupení uměleckého sdružení Amfora klub Praha. Následující den, v sobotu 22. září, na kulturní představení
navázalo fotbalové utkání Amfora klubu Praha proti mužstvu Häupl International ve vídeňském Sportovním centru Stadlau.
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k tomu i vlídné vysvětlování zkušené herečky paní Plíhalové, která výuku podtrhovala praktickými příklady. Alena,
která je příští rok na řadě s režií, prohlásila, že nové praktiky už hodlá použít. Po obědě nás pak čekalo rozloučení.
Nějak se nám do něho nechtělo, pořád jsme ho prodlužovali a asi bychom v „soustředění“ všichni rádi pokračovali.
Společné učení i zábava nás stmelily dohromady a splnily
přesně ten účel, v který jsem trochu tajně doufala: Naučit
nás něčemu novému, nabít nás novou energií a chutí, abychom Vám, našim divákům, hráli ve Vídni kvalitní české
divadlo.
(aVa, foto: Tomáš Procházka)

Die Charta 77
und ihre internationale Dimension
byl název pódiové diskuse, kterou uspořádalo Velvyslanectví ČR v Rakousku a České kompetenční centrum Urania Wien v sále Uranie 9. října 2007.

V úvodu vystoupili v krátkých projevech velvyslanci tří
zemí – dr. Hans Lundbörg, velvyslanec Švédska, dr. Gerhard Westdickenberg, velvyslanec Německa a velvyslanec
ČR dr. Jan Koukal. V diskusi, kterou řídil Otmar Lahodynsky, novinář časopisu Profil, přednesli své příspěvky prof.
František Janouch, zakladatel a předseda Nadace Charty
77 ve Stockholmu, dr. Jiří Gruša, signatář Charty 77, ředitel
Diplomatické akademie ve Vídni, dr. Bruno Aigner, tiskový
mluvčí prezidenta Rakouské republiky dr. Heinze Fischera
a bývalý velvyslanec Rakouska v ČR dr. Klaus Daublebsky.
Pořad podal posluchačům základní informace o vzniku
a působení hnutí Charta 77 a o jeho odrazu v zemích bývalého Ost- a Westblocku. Součástí večera byla i vernisáž
výstavy fotografií Osobnosti Charty 77 ve foyer Uranie.
(mb)

Premiéra skladby
Herzog-Franz-Ferdinand-Marsch

Smějící se Jiřina

20. 10. 2007 na zámku v Artstettenu se uskutečnila za přítomnosti vnučky Franze Ferdinanda a Sofie Chotkové-Hohenberg kněžny Anity von Hohenberg, jejího chotě Al-
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„Mládež v akci“: Setkání české a rakouské
mládeže v Korutanech
Setkání mládeže jsou jedinečnou a velkolepou možností
pro mladé Evropany k navázání nových kontaktů a uzavření plnohodnotných přátelství i přes hranice země. Unijní program „Mládež v akci“ podporuje mezinárodní projekty mládeže s jasným tématem a nabízí úžasné šance pro
společné aktivity mladých lidí.
Projekt:
Korutanská mládež z Jugendgruppe Dreiländereck se chopila této šance a spolu s partnerskou organizací Mládež
Jilemnice vytvořila projekt bilaterálního setkání mládeže za
bezplatné podpory Best Consult z Villachu a šesti korutanských řemeslníků.
Napínavé téma:
Tradiční řemeslo – Zde a dnes

Kněžna Anita von Hohenberg s věnovanou hudební skladbou
brechta a dalších hostů premiéra skladby Herzog-FranzFerdinand-Marsch skladatele a uměleckého vedoucího
Schrammelquartett Pinkafeld Mgr. Pavla Šíbla.
Další informace viz www.schrammelquartett.at.

Slavnostní foto s paní kněžnou Anitou von Hohenberg držící partituru
skladby, vévodou Dr. Georgem, knížetem Albrechtem,
dalšími čestnými hosty a Schrammelquartettem
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Program:
Stalo se 23. června, kdy skupina 36 mladých lidí ve věku
15-19 let z Korutan a Čech se setkala na 12 dní v penzionu
Prodinger ve Feldkirchen/Steuerberg, kde byli ubytováni
a zaopatřeni, aby realizovali společné ideje.
Ve workshopech, za vedení řemeslných mistrů (zlatníka, kováře, ševce, dámské krejčové, keramičky a sklo-designérky) se mladí účastníci „dostali“ do tvorby řemesla
a za několik dní vskutku vytvořili překvapivě velmi kreativní a zručná mistrovská díla (např. stříbrné prsteny s vsazenými kameny, kovové růže, skleněné mísy, zrcadla a přívěšky fussing technikou nebo keramické misky, masky
a figurky atd.). Také nebylo zapomenuto ani na „malé“
a tak pozvání mládeže k návštěvě a ke společnému „pracovnímu“ dopoledni přijala 4b základní školy ve Villachu –
Lind a místní základní škola ve Steuerbergu. Po stopách
řemesel v krásném korutanském kraji byly situovány i výlety.
Mnozí z nás už asi zapomněli na staré řemeslo sokolníka, které je možno vidět na zřícenině hradu Landskron,
který se nachází v přímé blízkosti města Villachu. V Čechách nejsme zvyklí, že nás na „vršky“ vyveze autobus,
proto se také mládež rozhodla, že si to pěkně „vyšlapou“.
Asi to nebylo tak rozumné rozhodnutí, protože bylo krásné, ale na roční dobu velmi horké odpoledne. Vyřízeni 20
minutovým výstupem a čekáním na vystoupení, byli však
oceněni krásným výhledem po kraji. Samotné vystoupení
sokolníka s jeho slovenským kolegou a jejich dravými „svěřenci“ bylo velmi okouzlující.
Při návštěvě kláštera ve Wernbergu bylo možné nahlédnout do života řádových sester, jak žijí a pracují, ale
také se zúčastnit pečení tradičních hostií. Po zhlédnutí
skromného „hospodářství“ a spočítání slepic, kterých bylo
300, byli pozváni sestrou Monikou Marii na svačinu.
Sfáráním do dolu Terra Mystica v Bad Bleiberg se mládeži rozprostřel svět horníků, jejich práce od prvopočátku (první zmínky o dolu jsou už z roku 1333) až do uzavření dolu v roce 1993. Dalším výletním místem bylo pozvání
starostou Rosegg/Frög do pozoruhodného Keltského světa, který každého očaroval svoji dalekou minulostí osídlování Kelty, kteří zde působili jako jedni z prvních domorodců.

Mládež a oficiální osobnosti:
Práce s mládeží nejsou v Korutanech jen
planá slova, což dokazují i různá pozvání
a diskuse s předními osobnostmi z veřejného života, mimo jiné pozvání zemského
hejtmana dr. Haidera do Zrcadlového sálu
na půdě zemské vlády v Korutanech, který je používán především k slavnostním
příležitostem, zakončeným bohatým bufetem, nebo setkání a intenzivní diskuse s dr.
Martinzem, zemským radou a zástupcem
EU v Korutanech ve Feldkirchenu. Samozřejmě hlavním tématem byla EU, jaký je
smysl setkání mládeže, co se od těchto setkání očekává, jak a v jaké míře je podporováno setkání mládeže, avšak debatu neušetřilo ani „bolavé“ téma jako Temelín
a vztahy mezi oběmi zeměmi. Dále byla
mládež pozvána na přátelský oběd zástupkyní starosty města Villach Mgr. Sandrieserovou do Pivovarské restaurace nebo
ředitelem Europa – HAK (Evropská obchodní akademie) ve Villachu k prezentování projektu a pozvání k účasti na sportovním turnaji.
Závěrečná prezentace:
Žádný projekt se neobejde bez závěrečné
prezentace, a pod tímto heslem 4. červen-

Jan Kožnar (CZ) a Marc Germeshausen (A) předávají Knihu starých pohlednic
zástupci Zemské vlády Dr. Platzerovi (zprava doleva)
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A to by nebyla rakouská mládež, aby se
nepochlubila tím, že 35 km od Villachu se
nachází italské městečko Tarvisio, které je
schované v horách. Málo kdo však ví, že
kromě známé tržnice, kde česká mládež
i „handlovala“ s italskými prodejci, se rozprostírá jezero Fusine se svoji křišťálově
čistou vodou.
V Korutanech je nesčetně krásných míst
a bylo dost těžké pro Jugendgruppe Dreiländereck vybrat pro své hosty to nejatraktivnější. Proto následovaly další návštěvy
pozoruhodných míst a atrakcí. Minimundus v Klagenfurtu, malý minisvět se svými
pozoruhodnými miniaturními světovými
stavbami (naleznete zde i Pražský orloj)
dá pocit, že máte celý svět na dlani. Nočním okouzlením se stala Klangwelle na
Wörthersee, odpočinkovou projížďka lodí po Ossiachersee a nemohla chybět návštěva města Villachu se svoji dominantou, kostelem sv. Jakuba. Následoval opět
namáhavý výstup na věž, která má přes
200 schodů, odkud byl nejen pozoruhodný rozhled po okolních horách, ale i na
právě probíhající závod City Cart, který se
zde koná každý rok. Není možné opominout i výstup na horu Dobratsch s nadmořskou výškou 2 166 m. Ale nejen tyto
aktivity, ale i ty sportovní a společně strávený volný čas, byly obohacením společných zážitků a naplněním radosti ze života.

Zlatník J.Rossmann se svými „učedníky“ (zleva doprava M. Šmíd, J. Rajsner, A. Horkých,
L. Skalický, O. Adam, L. Messner, L. Berger – všichni CZ)

I v Minimundusu mají Čechy své „zastoupení“
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Horníci nechodí, ale jedou – prohlídka Terra Mystica v Bad Bleiberg (v čele L.Skalický)

A tak vypadá práce české mládeže

Předání knihy panu Dr. Martinovi, Zemskému radovi, referentu EU (zleva M. Schusser –
fotograf tisku, M. Germeshausen, Dr. Martinz, P. Lipenská, M. Ramminger)
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ce v Perscha dole – Terra Mystica v Bad
Bleibergu mládež se svými řemeslnickými
mistry předvedla svá výsledná díla veřejnosti. Byl to úžasný zážitek nejen pro ty,
kteří prezentovali, ale i pro ty, kteří se přišli jen podívat ať ze zájmu, či ze zvědavosti. Každý řemeslník vystoupil se svou „pracovní skupinou“ na pódium, zhodnotil nejen výslednou práci, ale i její průběh, jak se
jim pracovalo nejen s mládeží, ale i s českým jazykem. Celou atmosféru podbarvil
v Korutanech slavný St. Michael sbor se
svými písněmi, který překvapil obecenstvo
i českou národní písní zpívanou česky. Po
ukončené prezentaci se mládež se svými
hosty navrátila do restaurace Einkehr, kde
se rozproudila taneční zábava, ke které
jim zahrála známá hudební skupina Schal
und Rauch.
Loučení:
Nabyta novými dojmy, zkušenostmi a zážitky se 5. června korutanská mládež rozloučila na letišti v Klagenfurtu s českými
přáteli. Radost a smutek se mísily při dojemném loučení, že těch 12 dní uběhlo tak
rychle. Padlo však předsevzetí nadále pokračovat už s připraveným pokračujícím
projektem Řemeslo – quo vadis v srpnu t.
r. v Čechách. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, když už tento závěrečný projekt
nebyl podporován Národními agenturami
z důvodu vyčerpání finančních prostředků
pro tento rok; i když byl jimi požadován.
Stalo se, že se obě skupiny mládeže rozhodly hledat možnosti, jak ušetřit a získat
podporu různých sponzorů, a i přes tato
úskalí svůj projekt „dotáhnout“ do konce.
A tak nastal čas, kdy se mládež setkala
s realitou života, kdy se sama snažila
zvládnout téměř nemožné – získat sponzory! Nepodařilo se, ale už dnes je jisté, že
se o to pokusí znovu, příští rok.
Základem projektu „Mládež v akci“ je
setkání mladých lidí a jejich spolupráce
k dosažení jejich společných cílů. Stalo se
tak v plném smyslu a mládež se nechtěla
vzdát myšlenky, že by dál nemohla spolu
ještě jednou (když ne víckrát) prožít to, co
je tak naplnilo. Ještě se nestalo, že by se
mládež tak stmelila a tak si rozuměla i bez
podmínečného anglického či německého
jazyka.
Všechna čest!
Postřehy:
Česká mládež získala pocit, že Rakousko,
hlavně Korutany, je tak krásné a lidé tak
přívětiví, že Češi jim na oplátku nemají co
nabídnout, ale mýlí se. Pro změnu, rakouská děvčata si všimla, že čeští mládenci jsou kavalíři.

Během osmdesátých let jsme hráli vícekrát ve švýcarském
Bernu. Při jedné z procházek v nedalekém lese nás oslovili čeští emigranti, kteří tam žili. A když se od nás dozvěděli, že jsme divadelníci, vyprávěli o tom, jak rádi chodili
v Praze do divadla, ale „tady“ ještě v divadle nebyli... Bylo
v tom vyznání lásky k českému divadlu a také trochu ignorance vůči divadlu švýcarskému.
Rakouské publikum často ignoruje kulturu a tím pádem také divadlo ze zemí bývalého východního bloku.
Mám tím na mysli především divadlo z takzvaných „vyšehradských zemí“, to znamená z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. U vědomí toho jsme se spolu s mou
ženou a spolupracovnicí v Divadle Brett Nikou Brettschneiderovou rozhodli pořádat ve Vídni festivaly divadel z těchto zemí, vozit sem do Vídně ta představení, o kterých jsme
přesvědčeni, že by je rakouské publikum mělo vidět. A tak
vznikla myšlenka Středoevropského divadelního karuselu.
Od konce října a začátku listopadu t. r. se uskutečnilo
v našem Divadle Brett jeho další pokračování.
Všechna představení hostů z ČR jsou sdělná i publiku,
které češtinu neovládá: například inscenace Bajky a sny
režisérky a pedagogické vedoucí ateliéru výchovné dramatiky neslyšících Zoji Mikotové je pohybově výtvarným opusem. Režisérka sděluje beze slov prostřednictvím významově sdělných scén vše podstatné o lidských obavách, neuskutečněných touhách a snech. Kromě reflexí nad časovostí a pomíjivostí se během jejího večera objevilo spousta nevážných, humorných scén: kohoutí zápas, scéna o vráně a sýru a další. Neslyšící aktéři jsou až dojemně perfektními herci, jejich představení patří k pokladům českého divadelnictví.
Andrea Buršová je jednou z velkých hereckých nadějí
českého divadla. Po ukončení hereckého studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně hraje v Divadle na
provázku. Kromě toho přitahuje publikum ke svým písňovým pořadům. Její recitál Na cestách (Unterwegs) byl světovou premiérou festivalu. Seznámení s rakouskou poetikou a především s básničkami Ernsta Jandla jak v překladu, tak v originále ji inspirovalo k podmanivému večeru.
Hraje s kytarou jako s otevřenou hrudí a její rty, obličej,
ústa a hlasivky laskají, milují i znásilňují tento oživlý nástroj. Přijít domů se jmenuje jedna z básniček, které herečka interpretuje. A my se cítíme, jako bychom spolu s ní
skutečně přišli na návštěvu do poezií vykouzleného domova...
Divadlo Continuo se inspirovalo vzpomínkami svých
protagonistů. Fiktivní rozhovory o nenarozených dětech,
o tom, jaké to je narodit se a jak to na tomto světě chodí,
jak je nám tu často zima a jindy zase až příliš horko, to
všechno scénicky pojalo prostředky pohybového divadla
a hudbou na motivy popu z osmdesátých let i šansonu let
předválečných. V průběhu inscenace se ocitneme ve střední Evropě sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Mnozí tak budeme konfrontováni vzpomínkami, mnohé z nás překvapí kouzla nechtěného...
České publikum ve Vídni mělo v průběhu posledního
roku příležitost seznámit se s Koncertním duem Marta
Vávrová a Petr Vašíček. Mezinárodní zkušenost a hodnota
jejich přednesu nás vedla k rozhodnutí tak trochu netypic-

ky v rámci našeho festivalu představit také tyto koncertní
mistry. Těžiště jejich koncertu na přednesu skladeb Bohuslava Martinů, mistrovské první uvedení jeho znovuobjevených slovenských písní i další program (Bartók, Chopin)
přivodilo „středoevropskou atmosféru, naladí strunu naší
různosti, konfliktnosti, ale především vzájemnosti, vyprovokuje touhu po vzájemném poznávání.
Naším festivalem se mimo jiné obracíme k česky mluvící veřejnosti ve Vídni. Přijďte se příště podívat a potěšte
se nad výkony našich rodáků z České republiky, ale přiveďte také své přátele a známé, kteří náš jazyk neovládají.
Ludvík Kavín, Divadlo Brett
Münzwardeingasse 2, 1060 Vídeň
www.theaterbrett.at, tel. 587 06 63

Zlatý klid železné opony?
Přibližující se vstup České republiky, Slovenska i dalších
zemí do schengenského prostoru vyvolává v Rakousku
značně napjatá očekávání. Zatím se nezdá, že by rakouští
politici na evropské úrovni dokázali prosadit další odložení procesu a tak se alespoň snaží zachovat v nějaké podobě policejní hlídky na hranicích. Část obyvatelstva se totiž
panicky obává prudkého růstu kriminality z Východu. I proto se tedy počítá s vybudováním speciálních policejních
základen na česko-rakouských hranicích, například v Nových Hradech a Českých Velenicích. Na hranicích a v příhraničním pásmu také budou působit smíšené česko-rakouské hlídky. Krajem také mají křižovat tzv. schengenbusy, tedy speciální auta s laboratoří na odhalování padělaných dokumentů. Nicméně obavy z růstu kriminality úplně posledních zbytků bývalé železné opony nemají jenom
Rakušané – podobné hlasy zaznívají i z druhé strany hranice. Mnoho obyvatel českého pohraničí tvrdí, že zvýšená
kriminalita se týká obou stran hranic. Například jedna
obyvatelka Halámek uvedla, že před nedávnem jí vlezl do
domu zloděj – pozdější vyšetřování pak ukázalo, že pachatel pochází z Veitry. Ukazuje se zkrátka, že ani kriminalita
příliš nerespektuje hranice ani dnes.
(MaFr)
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Středoevropský divadelní karusel
s umělci z České republiky

Výstavba koridoru do Rakouska pokračuje
I letos pokračovaly úpravy na tzv. čtvrtém národním železničním koridoru v České republice. Tento koridor směřuje
severojižním směrem od hranic s Německem přes Děčín,
Prahu, České Budějovice a Horní Dvořiště dále směrem na
Linec. Doprava po této trase zatím nefunguje ideálně,
přestože se jedná o jednu z plánovaných evropských tepen. I proto byl nyní zařazen mezi prioritní evropské projekty a má velkou naději na spolufinancování z evropských
fondů. Letos mimo jiné proběhly rozsáhlé rekonstrukci na
části plánovaného koridoru na trase Benešov – Strančice.
Rozsáhlými změnami prošlo mimo jiné i nádraží v Benešově, které získalo nové koleje, stříšky nad nástupišti
a protihlukovou stěnu. Podobně by se měly změnit v blízké
doby také zastávky Mrač, Pyšely, Čtyřkoly, Mirošovice
a Mnichovice. Všude se počítá s novými vyššími peróny
pro cestující, přístřešky i s informačními systémy. Výrazně
zlepšit by se měly také možnosti bezbariérového přístupu.
Celková rekonstrukce má být ukončena v květnu roku
2016. Lze však doufat, že ke zlepšení železničního spojení
mezi Českou republikou a Lincem dojde již mnohem dří-
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ve. Snad také přestane platit paradox, že se vlakem dostane člověk z Prahy do Lince za delší dobu než jeho předci
v 19. století.
(MaFr)

jích představitelů v současném světě. Kromě tohoto však
představuje i velice zdařilý příklad možností česko-rakouské spolupráce na kulturním poli a ukazuje na dosud ještě
ani zdaleka nevyčerpaný potenciál těchto styků. (MaFr)

Moderní mistři v Olomouci
Celkem asi šest desítek vzácných děl ze sbírek Arcidiecézního muzea ve Vídni budou moci prakticky až do konce
tohoto roku shlédnout návštěvníci Muzea umění v Olomouci. Jedná se o první výstavu z cyklu, který má českým
milovníkům umění přiblížit poklady dómských a diecézních muzeí z celé Evropy. Výstava tvoří rovněž součást
Česko-rakouského kulturního podzimu pořádaného v Olomouci Rakouským kulturním fórem a také připomíná sté
výročí narození populárního kazatele a zároveň významného propagátora moderního umění Otto Mauera (19071973). Olomoucká expozice přitom není kopií podobné
akce pořádané ve Vídni, ale byla koncipována zcela nově.
Mauerova sbírka čítala 3 000 položek a zastoupeny v ní
byly i starší epochy, ale důležitou součást tvořilo moderní
umění. V Olomouci se tak děl třeba od Václava Hollara
nebo Francisca Goyi návštěvníkům představují nejšpičkovější mistři evropského moderního umění včetně nejslavnějších rakouských umělců. Jen samotný výčet jejich jmen
dokáže ohromit – najdeme zde kresby či grafiky například
od Gustava Klimta, Egona Schieleho, Edvarda Muncha,
Henri Matisse, Pabla Picassa, Oskara Kokoschky, Vasilije
Kandinského, Paula Klee, Marca Chagalla, Maxe Ernsta,
Alberta Giacomettiho nebo Josepha Beuyse. Dobře zastoupeni jsou v Olomouci i rakouští umělci tvořící po roce
1945 jako třeba Markus Prachensky. Podle kurátorky výstavy Štěpánky Bieleszové se přitom ukázal zajímavý fakt, že
přes rozdílnost politického uspořádání a z toho vyplývajících styků s okolním světem lze najít na rakouské výtvarné
scéně po druhé světové válce až překvapivé paralely k jevům známým z českého výtvarnictví té doby. Společné
kulturní kořeny se tak ukázaly jednou opět silnější než
všechny moderní politické ideologie. Rozdíl však spočíval
v tom, že třeba na počátku padesátých let neriskoval rakouský malíř svými abstraktními díly na rozdíl od svého
kolegy nepříjemné setkání s represivní mocí, která v tehdejším tzv. lidově-demokratickém státě bedlivě dohlížela,
aby snad mravní nezkaženost nějakými podezřelými a těžko pochopitelnými obrazy neutrpěla nějakou úhonu. V druhé polovině padesátých a zejména šedesátých let se i přes
hloupé a nebezpečné zásahy lidového mudrlanta Chruščova do otázek moderního malířství situace ve výtvarném
umění v tehdejším Československu poněkud normalizovala a rychle akceptovala všechny dobové trendy. Zejména
díky této epoše nepředstavují dnes díla rakouských malířů poválečné generace vystavená v Olomouci až takový
šok. Co se však může jevit jako trochu překvapující, je ono
spojení představitele katolické církve a moderního umění,
které je v případě výstavy ještě posíleno poskytnutou záštitou vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. I když
i v českém poválečném umění lze vysledovat také příklady
propojení křesťanského ducha a moderního výtvarného
výrazu, zůstává zejména katolická církev spíše hájemstvím
konzervativismu, a to i v případě výtvarného vkusu. Z tohoto hlediska může olomoucká výstava působit i jako zajímavý příspěvek k diskusi o postavení katolické církve a je-

Gott dá asi Rakousku přednost
před „Slavíkem“
Česká pěvecká legenda Karel Gott bude letos patrně chybět na večeru, při němž se budou v pražské Státní opeře
předávat ceny vítězům české ankety o nejpopulárnější
zpěváky a zpěvačky Český slavík. Karel Gott dokázal tuto
anketu, která se v minulosti nazývala také Zlatý slavík, vyhrát už dvaatřicetkrát a i nyní patří mezi největší favority.
Na stejný termín, kdy se ocenění bude předávat, tedy na
8. prosince tohoto roku, má však nasmlouvaný koncert
v Rakousku. Není však prý vyloučeno, že koncert se mu
podaří odložit a nakonec se v Praze objeví. Zatímco v mužské kategorii by jiné jméno vítěze než Karel Gott představovalo určité překvapení, u žen a hudebních skupin vypadá situace mnohem vyrovnaněji. Čeká se např. těsný souboj mezi devítinásobnou Slavicí Lucií Bílou a loňskou vítězkou Anetou Langerovou, kterou objevila televizní soutěž Česko hledá Superstar před několika lety. V posledních
dnech se objevily zprávy, že prodej lístků na nové turné
Langerové se nevyvíjí tak příznivě, jak se čekalo, a tak snad
má veteránka Bílá, která se dokázala prosadit už před listopadem 1989, velmi slušnou šanci na úspěch, zvlášť když
se příliš nerýsuje žádná jiná výrazná naděje. Osvědčené
hvězdy Hana Zagorová nebo Helena Vondráčková už mají
svá léta a mezi mladými zpěvačkami se kromě Langerové
žádný vysloveně výrazný talent v poslední době nedokázal
prosadit. Nejnapínavější možná nakonec bude boj o vítěze
kategorie hudebních skupin, kde se loni jen těsně rozhodovalo mezi Divokým Billem, Kabátem a Chinaski. Letos
by do souboje mohla výrazně promluvit i skupina Kryštof.
Loni hlasovalo celkem 153 944 lidí, letos pořadatelé doufají v podstatně větší zájem. Přispět by k němu měla i možnost internetového hlasování, která snad možná přiláká
i více mladších lidí. Ti by pak mohli celkovým pořadím výrazně zamíchat a ohrozit pozice zavedených celebrit, které přední příčky v anketě okupují již desítky let. (MaFr)

Česko-rakouské plavení dřeva
Již podeváté uzavřeli na schwarzenberském kanále poblíž přechodu Ježová-Iglbach sezónu v plavení dřeva. Tzv.
schwarzenberský kanál, měřící asi 50 km, umožňoval v minulosti plavení dříví ze Svatotomášských vrchů v jižních
Čechách až do Vídně. Jeho lepšímu využití však zabránily
všemožné zmatky, které s sebou přineslo dvacáté století
i úpadek plavení dřeva obecně. Na české straně přestal
transport dřeva po vodě v této lokalitě definitivně v roce
1961. V současnosti se z celého kanálu pro účely plavení dá
využít s bídou pět kilometrů, je však již připraven projekt
na rekonstrukci dalších čtyř kilometrů. Slavnostní připomínku tradic v plavení dříví v Ježové-Iglbachu tak lze chápat i jako jemnou výzvu českému státu, aby se o vzácnou
technickou památku začal lépe starat. Setkání zahájil ukázkami ruční těžby a dělení stromů rakouský lesní dělník
Franz Miesbauer se svojí partou. Vedle nich ovšem na hranici dorazili z Rakouska i folklórní skupiny a dechovková

Firemní styl 1990-2007
Výstava CI.CZ (Firemní styl 1990-2007), jejíž vernisáž proběhla 17. 9. v pražské galerii Design Centra, je unikátním
projektem. Od 18. 9. do 26. 10. se zde veřejnosti představuje výběr projektů firemních stylů, které v Čechách vznikly v po roce 1990. Nová situace, která po roce 1990 v Čechách vznikla, se logicky výrazně promítla i do oblasti grafického designu. Vzniklo velké množství nových reklam,
které upoutávaly pozornost veřejnosti. Snaha upoutat zákazníka se pro firmy stala alfou i omegou jejich úspěchu
na nově formovaném trhu. Ruku v ruce s tím přicházel
i corporate design, neboť potřeba vytvořit atraktivní vizuální styl a kvalitní design výrobků se postupně stala nezbytnou podmínkou při vytváření obchodní strategie nových firem. Postupem času však nešlo pouze o projekty
velkých českých firem, důležitost koncepčního, promyšleného a přehledného vizuálního stylu si stále více začaly
uvědomovat i menší podniky, ale také kulturní instituce,
neziskové organizace, města a státní úřady.
Projekty, které jsou na výstavě uvedeny, jsou z různých
důvodů příkladem – ať již prvenstvím svého vzniku, inovacemi výtvarného řešení či ovlivněním vývoje corporate
designu. Snahou je zmapovat práci českých studií a grafických designérů v oblasti corporate designu za posledních 18 let a zhodnotit vývoj, který v České republice v oboru grafického designu v tomto období proběhl. Vývoj souvisí také se zvýšením prestiže práce grafických designérů,
a to včetně zvýšení finančního ohodnocení. Výstava by
měla pomoci i k tomu, aby corporate design získal významné postavení, které mu právem náleží. Bohužel, i dnes
se často stává, že firmy ve snaze ušetřit či podpořit své
známé nebo kamarády, volí cestu kompromisu a zadávají
zpracování vizuálního stylu neprofesionálům. Výsledky
tomu samozřejmě odpovídají. Prostředky ušetřené za sice
levnější, ale neprofesionální dílo, jsou však v konečném
důsledku ztrátou firmy, snížením její prestiže, k níž díky
nekvalitní práci nutně dochází.
Cílem výstavy je proto seznámit veřejnost s výsledky
tvorby kvalitního vizuálního stylu a tím pozvednout vědomí o tomto oboru. Výstavní soubor samozřejmě nezahrnuje vše, co bylo zpracováno, pozornost je soustředěna především na nejvýznamnější projekty. Nalezneme zde např.
vizuální styly ČSOB (1991), OP Prostějov (1992), Uměleckoprůmyslového musea (1999), hlavního města Prahy (2002),
Metrostavu (2003), města Brna (2004), společnosti Zentiva (2004), loga České republiky (2005) či nejnověji aktuální nový vizuální styl České televize, vidět je možno

i projekt sice připravovaný, avšak nakonec nerealizovaný
(např. Český Telecom 1996).
K výstavě je připravována reprezentativní publikace,
zachycující na 240 barevných stranách nejenom ukázky
všech vybraných projektů, ale i tematické studie, terminologický slovník, medailony vystavujících grafických designérů a charakteristiku prezentovaných firem. Úkolem výstavy, která probíhá pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, je mimo jiné demonstrovat vliv
vizuální prezentace na hospodářské výsledky společnosti.
Projekt bude putovní i v mezinárodním měřítku: z Prahy se
přesouvá do brněnské galerie Design Centra (27. 11.-30.
12.), v roce 2008 bude představen postupně nejprve ve
Vídni, poté v Miláně, New Yorku, Moskvě a Tokiu.
Pořadatelé výstavy: Ogilvy CID, s. r. o., CI.CZ, s. r. o.,
ve spolupráci s Design Centrem České republiky a Českými centry. Autory konceptu a kurátory výstavy jsou Michal Richtr (Ogilvy CID, s. r. o.) a Alan Záruba (grafický
designér). Grafický design výstavy vytvořil Tomáš Machek,
produkci zajišťovala agentura Ogilvy CID, s. r. o. (-hSt-)
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kapela. Českou republiku pak reprezentovalo folklórní
sdružení Libín-S. Stejně jako v minulých letech se symbolického přeshraničního plavení, které je podporováno Evropskou unií, Jihočeským krajem i dalšími institucemi včetně Česko-německého fondu budoucnosti, účastnilo několik tisíc lidí. Podle organizátorů by však zprovoznění kanálu z Huťského dvora do Rakouska umožnilo pořádat oslavy také v Sonnenwaldu, kde je lepší přístupu ke kanálu
i pro starší nebo hůře pohyblivé návštěvníky. To by samozřejmě mohlo zájem ještě výrazně zvýšit. Již dnes se však
jedná o akci, která výrazně přispívá k vytváření skutečného přeshraničního kulturního společenství Čechů i Rakušanů na česko-rakouském pomezí.
(MaFr)

Vzpomínka na krále vagónů, tramvají a golfu
V České republice se čím dál častěji vzpomíná i na podnikatele německého či starorakouského původu, kteří v 19.
a 20. století žili na území dnešní České republiky. Ti po
sobě zanechali často velmi rozpornou stopu. Na jednu
stranu v mnoha případech výrazně přispěli k rozvoji země,
na straně druhé se často oni sami nebo příslušníci jejich
rodin významně zapletli s nacisty v době ohrožení Československa i za pozdější okupace. Přesně tato charakteristika platí i pro rodinu Ringhofferových. V druhé polovině
19. století František Ringhoffer vybudoval na Smíchově
továrnu, která produkovala vagóny a později i tramvaje.
Podnik se postupem doby zařadil mezi největší továrny
Rakouska-Uherska a svému majiteli vynesl i titul barona.
František Ringhoffer se ovšem podílel výraznou měrou
také na zvelebení celé čtvrti Smíchov a stopy jeho činnosti
jsou zde stále patrné na mnoha místech. Vznik Československa neznamenal pro závody Ringhoffer žádný úpadek,
naopak – v roce 1923 pohltily i kopřivnickou Tatru a o pár
let později i vagónku ve Studené. Ve třicátých letech obrovský koncern vedl Hanuš Ringhoffer, který zastával také
funkci viceguvernéra České národní banky. Po okupaci
však většina rodiny přijala německé občanství a někteří její
členové vstoupili dokonce i do NSDAP. Majetek Ringhofferových byl po skončení války republikou konfiskován
a všichni členové rodiny byli zařazeni do odsunu. Skupina
českých odbojářů, kterým Hanuš Ringhoffer pomohl, a důvěrníci prezidenta Edvarda Beneše se zasazují o svobodný
výjezd Hanuše, který ale pomoc odmítá. Hanuš Ringhoffer zemřel v roce 1946 v tzv. „Umlčovacím táboře“ v Mühlbergu, který zřídila německá branná moc roku 1940 jako
průchozí tábor pro válečné zajatce. Od roku 1945 až po
jeho uzavření v roce 1948 zde sovětské úřady internovaly
14 000 osob, z nichž asi jedna třetina zahynula. Zbytek
rodiny, ti kteří přežili, byli odsunuti do Rakouska. Zde také
žije jeden z potomků baronů Ringhofferových. Dávno už
však nemá nic společného s těžkým průmyslem a průmyslem vůbec. Emanuel Ringhoffer nyní působí jako zahraniční korespondent agentury APA. Se zemí, v níž se
jeho rodina v minulosti proslavila, ho nepoutá žádné pou-
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to majetku. Přesto však jedno spojení existuje. Emanuel
Ringhoffer je totiž čestným členem golfového klubu poblíž
dřívějšího ringhofferovského zámku Štiřín. Samotný klub
nese od roku 2003 ve svém názvu jméno Ringhoffera, což
dobře ilustruje význam rodiny Ringhofferových pro rozvoj

tohoto sportu v Čechách. František Ringhoffer byl totiž od
roku 1931 předsedou národního golfového svazu a jeho
syn již rok před tím vyhrál první národní mistrovství RČS
v golfu. Celostátní přebor družstev v golfu nesl také od
roku 1940 název Ringhofferův pohár.
(MaFr)
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Kuchárčina je umenie
V príjemnom prostredí 17. viedenského obvodu sa pred
nedávnom objavila malá, ale veľmi útulná reštaurácia spojená s pekárňou Café – Bäckerei / Zum Franz. Majiteľkou je rodáčka zo Slovenska, pani Winkler, v reštaurácii
momentálne multifunkčne – ako kuchár i čašník zároveň
pracuje pán Oto Osika. V jedno príjemné sobotné popoludnie som sa v reštaurácii zastavila a poprosila ho o rozhovor.
Čo Vás priviedlo do Rakúska, od kedy ste tu, resp. kedy ste založili túto
reštauráciu?
Reštauráciu sme založili pred troma mesiacmi ale v Rakúsku som už 15 rokov. Prišiel som za lepšou existenciou.
Išlo pri zakladaní reštaurácie o rodinnú tradíciu? Odkiaľ pochádzate
a čo sa v tej oblasti najviac varilo?
Pochádzam z južnej Moravy a tam sa varí česká kuchyňa,
keď som prišiel do Rakúska varil som v českých reštauráciách, ale aj v rakúskych a myslím si, že v tomto obvode
býva viac ľudí, ktorí majú svojich predkov z Čiech a Moravy a tí žiadajú českú kuchyňu. Tu máte na každom rohu
pizzu alebo kebab a iný fastfood.

Aké jedlá sú vaše najobľúbenejšie, alebo aké môžete odporučiť?
Všetky české špeciality: sviečková, moravský vrabec, polievky – kulajda a všetky české jedlá. Takisto české múčniky – lievance, slivkové taštičky, čo sú síce jednoduché veci,
ale je umenie ich dobre upiecť. A nekúpite ich ani u Mac
Donalda, ani v rakúskych reštauráciách.
Máte sezónny jedálny lístok?
Áno, prispôsobujeme sa obdobiu. Teraz je na rade divina,
potom husy, to čo je v Rakúsku podľa obdobia tradícia, ale
pripravované na český spôsob.
Ako budete otvorený počas zimných sviatkov – Vianoce, Silvester?
Cez sviatky sme otvorený do 23. 12., na Štedrý deň bude
zavreté, ale 25., 26. 12. už opäť pracujeme. V našich otváracích časoch 11:00-23:00. Silvester tu asi nemá zmysel robiť, lebo ľudia chcú tancovať a my tu máme jedinú hudbu
rádio a ja spievať neviem (smiech). Ak by si však ľudia
chceli urobiť posedenie, môžeme otvoriť. Mám tu okolo 25
miest, tak ak bude obsadených 20, nie je problém otvoriť.
Stoly posunieme, môže sa tu tancovať, to nie je problém.
Pani majiteľka je Slovenka, ja som Moravák a želal by som
si, aby sem chodili ľudia, ktorí si o nás prečítajú vo vašom
časopise. Aby sa dohovorili svojou rečou a aby si pochutili na dobrom jedle.
Zum Franz
Dornbacher Straße 103
1170 Wien
tel.: 01/ 4814628
Otváracia doba:
pondelok – sobota
11:00-23:00

Oto Osika / Zum Franz

Odmenou je spokojný hosť
V dobrej, centrálnej polohe, blízko Viedenskej univerzity,
národnej banky a krajského súdu sa v ôsmom obvode nachádza milá, českými dejinami dýchajúca reštaurácia Zur
Böhmischen Kuchl. Pani majiteľka Dagmar Ficenec ju vedie spoločne s manželom Pravoslavom. Neodmysliteľnou
súčasťou reštaurácie je aj pani kuchárka Helenka Schwarzová, ktorú, ako sa žartovne vyjadrila, kúpila pani Dagmar
aj s reštauráciou. Je po nej pomenovaná aj špeciálna hus,
pripravená podľa jej vlastného receptu – hus a la Helenka.
Hostia si potom pýtajú: „Jednu Helenku!“ A pani Dagmar
odpovedá: „Prsíčko, alebo stehienko?“ Obe mi rady vyrozprávali o rušnom živote a zaujímavých hosťoch, ktorí sa do
tejto reštaurácie radi vracajú.
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Čo Vás priviedlo do Rakúska, od kedy ste tu, resp. kedy ste založili túto
reštauráciu?
Táto reštaurácia bola založená v roku 1989, približne v apríli. My sme s celou rodinou prišli v roku 1987 a reštauráciu
som kúpila od pôvodného majiteľa, pána Knížka v roku
2002, čiže to už bude skoro šesť rokov.
Išlo pri zakladaní reštaurácie o rodinnú tradíciu? Odkiaľ pochádzate
a čo sa v tej oblasti najviac varilo?
Pochádzam s Karlových Varov, z takzvanej „hospodskej“
rodiny. Otec vlastnil obchody, brat, sestra aj manžel sú
vyučení čašníci a kuchári, takže je to v rodine. Ja mám
spravenú hotelovku v Mariánskych Lázních a keď sme prišli s manželom do Rakúska, obaja sme začali pracovať
v pohostinstvách. Teraz to už bude 40 rokov, čo pracujem
v gastronómii. Vždy som sa chcela v tejto oblasti osamo-

Aký máte jedálny lístok, čo môžete hosťom ponúknuť? Aké jedlá sú u vás
najobľúbenejšie?
Jedálny lístok je štandardný, ale stále sa k nemu niečo pridáva. Máme sezónne jedálne lístky, takže v lete ponúkame
utopencov, na jeseň huby, zverinu, v novembri husy a kačice, na Vianoce kapre. Cez fašiangy sú to haringy, na jar
špargľa, v lete šaláty – takže ponuka je široká. Z typicky
českých jedál sú to: český knedlík, sviečková, bravčové alebo aj iné mäso s kapustou. A vždy niečo sladké – lievance,
tie sú neodmysliteľné. A potom sladké knedlíky, plnené
podľa sezóny, žemlovka, „škubánky“ atď. Najobľúbenejšie
jedlá sú určite sviečková a lievance, ale aj zemiakové placky (bramboráky), cesnaková polievka, u niekoho aj držková, hoci tá je taká špecifická, že ju musí mať človek rád.
Robievame aj tekvicovú polievku, pretože tu je zvykom,
hoci ja osobne ju neobľubujem (smiech).
A teraz otázka na pani kuchárku Helenku, na ktorej stojí celá kuchyňa.
Čo vy rada varíte, aké sú vaše oblúbené jedlá?
Nuž pre mňa je varenie už určitý stereotyp, ale rada varím
to, čo ľuďom chutí – čiže aj tú sviečkovú. Rada by som občas experimentovala, len na to treba mať čas. Pre pána

šéfa občas vymyslím niečo diétne, špíz, alebo niečo podobné. Chcela by som skúsiť piecť staročeské múčniky,
našla som také staré recepty, ktoré by stáli za to ich vyskúšať. Pre hostí oslávencov sa pečú aj rôzne koláče – u nás
je ponuka múčnikov dosť veľká – šišky (koblihy) cez fašiangy, buchtičky. Je príjemné, keď prídu hostia a po reštaurácii je cítiť vôňu čerstvo napečených koláčov.
Ako máte otvorené počas zimných sviatkov?
Máme otvorené do 22. 12., cez sviatky zatvorené, posledný týždeň pečieme kapra a robíme majonézový šalát – tradičný český – a rybiu polievku. Posledný týždeň končí hektika, my otvárame až po Troch kráľoch, musíme tiež načerpať sily, takže cez sviatky je zatvorené. Sme dosť závislí aj
od polohy, v ktorej sa nachádzame – chodia sem ľudia
z radnice, národnej banky, krajského súdu a študenti. Cez
Vianoce je väčšina na dovolenkách a prázdninach.
Snažíme sa v našej reštaurácii vytvoriť príjemnú atmosféru, aby sa ľudia zastavili v tom ich zhone a je nám odmenou, keď hostia odchádzajú spokojný. Ľudia sa sem
radi vracajú, máme štamgastov z celej Európy, dokonca
z celého sveta – aj z Ameriky a Austrálie. Aj keď prídu čo
len raz za dva roky – veď Austrália nie je za rohom – ale
keď prídu do Viedne, prídu aj sem k nám. Máme aj prominentných hostí – hercov z divadiel, politikov, ľudí z veľvyslanectiev. Takže publikum je dobré. Chceme len spokojných hostí a aby sa k nám vždy radi vrátili.
(Andrea Ozábalová)
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statniť, páčila sa mi myšlienka ukázať ľuďom v Rakúsku
svoju kultúru a českú kuchyňu. Ale aj ľudia sú na to zvyknutý, prídu sem ľudia, čo sú tu aj tri generácie, takže tradícia sa udržuje. Tradícia varenia, sortimentu aj typicky českej kuchyne.

Zur Böhmischen Kuchl
Schlösselgasse 18
1080 Wien
tel.: 01/4025731
Otváracia doba:
pondelok – piatok
11:00-15:00 a 17:30-23:00
Dagnar a Pravoslav Ficenc /
Dagmar Ficenec a Helena Schwarzová

Reštaurácia je môj druhý domov
Blízko vlakovej stanice Südbahnhof, na nie veľmi centrálne položenom mieste, ale aj tak s vysokým počtom spokojných hostí, sa nachádza reštaurácia s folklórnou výzdobou
Böhmerwald. Majiteľkou je sympatická pani Magda Stuchlíková, ktorá mi rada odpovedala na moje otázky. V kuchyni varí jej manžel, pán Jiří, čašníci a kuchári sú Češi
a Slováci, alebo Čechoslováci – podľa pani Magdy taká
česká a slovenská kolónia.
Čo Vás priviedlo do Rakúska, od kedy ste tu, resp. kedy ste založili túto
reštauráciu?
Do Rakúska sme prišli v roku 1982, reštaurácia bola založená v roku 1998, čiže existuje 9 rokov. Pochádzam z gastronomickej rodiny, čiže založiť reštauráciu bolo logickým
krokom. Vtedy ešte nebolo vo Viedni toľko reštaurácií,
chceli sme reprezentovať Čechy.
Aký máte jedálny lístok, čo môžete hosťom ponúknuť? Aké jedlá sú u vás
najobľúbenejšie?

Nuž ponúkame samozrejme typické české jedlá ako sviečkovú. Štatisticky vždy na prvom mieste viedol rezeň zo zemiakmi, ale od minulého roka je to sviečková, chytila sa aj
držková polievka – nie je to každého vec, ale my ponúkame jednu z najlepších držkových polievok. Varí ju môj
manžel, Jiří – on je v kuchyni veľmi kreatívny. Ponúkame aj
lekvárové taštičky, „škubánky“, zopár slovenských jedál
ako napríklad lokše
Ako máte otvorené počas zimných sviatkov?
V decembri máme 23., 24., 25. zavreté, sviatky strávime
v kruhu rodiny. 31. 12. máme otvorené do 16:00, ja som tu
skoro stále, takpovediac tu bývam (smiech).
Akých hostí mávate, kto sa u Vás rád zastaví?
Zo začiatku sem chodili väčšinou starší hostia, ale to sa
zmenilo, začali sem chodiť aj úplne mladí, 20 roční, ktorí
vedia, čo chcú. Staršia a stredná vrstva ostala a tí mladší,
aj keď sú hlučnejší, prišli na to, že neexistuje len fastfood,
ale prišli na chuť pravému jedlu, doma sa väčšinou nevarí,
trendom sú teraz talianske reštaurácie, ale im sa zapáčila

79

z ËeskÈ a slovenskÈ VÌdnÏ a okolÌ

čerstvá kuchyňa, chuť ich oslovuje, a tak prídu aj 2-3 krát
do týždňa. Máme hostí aj internacionálnych, aj Čechov
a Slovákov – nedaleko je vlaková a autobusová stanica,

chodia sem aj celé zájazdy. Chutí im plzenské pivo, budějovické, Čechov priťahuje sviečková, Slovákov halušky.
(Andrea Ozábalová)
Böhmerwald
Argentinierstraße 66
Wiedner Gürtel 20
1040 Wien
tel.: 01/ 505 72 34
Otváracia doba:
pondelok – nede¾a
10:30-23:00

dozvědět se o P. Damiánovi mnohem víc, protože je psán
románovým stylem a nezmiňuje se o kritických a historických pramenech. Tak, jako se píší pořád nové knihy
o Kristu, jako ve světle nových objevů vznikají neustále
nové publikace o významných lidech, tak se zrodila i moje
slovenská kniha Aina hemolele – svätá zem – Molokai.
Pracoval jsem na ní 8 let. Osmkrát jsem navštívil malomocné v Kalaupapě, studoval v archivech v Leuvenu (Belgie),
Paříži, Římě, New Yorku a na Havaji.
Dlouhodobě žijete ve Vídni. Můžete ve stručnosti přiblížit, jaký je stav
rakouské duchovní literatury?
Rakouský trh je malý, má však vysokou kvalitu. K mezinárodně uznávaným autorům duchovní literatury patří
několik biskupů, zejména nedávno zesnulý kardinál König
a nynější kardinál Schönborn. Vytrvalému zájmu se nadále těší publikace teologů Karla Rahnera a děkana vídeňské
teologické fakulty Paula Zulehnera. Odlišná mentalita Rakušanů se odráží i v jejich způsobech duchovnosti. Knihy
tohoto druhu jsou zde – řekl bych – „racionálnější“ a více
„technické“, než je tomu u obdobné literatury slovanských
národů. Mně tento styl vyhovuje. Myslím, že křesťanství
není jen o citech a pocitech, víra velice úzce souvisí také
s rozumem a vědomou životní volbou.

Rozhovor s Peterem Žaloudkem
Čím a kdy Vás oslovila osobnost patera Damiána?
Bylo mi asi 15 let, byl jsem na gymnáziu. Byl jsem ve věku,
když člověk hledá ideály, vzory, životní orientaci. Mnozí se
v tomto věku nadchnou pro významné sportovce, nebo
umělce. Mě oslovil příběh P. Damiána – jeho nezištná až
do krajnosti spalující láska k trpícím...
Už za první republiky byl v Československu otec Damián populární
osobností. Dá se vůbec o tak známé osobnosti říct něco nového?
Po období první republiky přišlo období temna. V Československu se dala tajně sehnat jedině kniha Otec vyhoštěných Wilhelma Hünermanna z roku 1949. Její překlad vyšel v Římě, odkud se pašoval. Nic jiného zde až dodnes
nevyšlo. Hünermannův životopis ve mně vyvolal touhu
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Jaké je povědomí Rakušanů o současné literatuře na Slovensku a v Čechách?
Milan Kundera, Pavel Kohout, Václav Havel jsou autoři
všeobecně vysoce hodnocení a známí. Kromě těchto jmen
mi však není známo, že by byl překládán jiný český nebo
slovenský autor. Po pádu komunismu a hlavně po vstupu
Česka a Slovenska do EU začal oficiální tisk a média hodně psát o těchto zemích. Navzdory všem pozitivním změnám, které nastaly, Rakušané stále nevědí nic o nové literatuře v Čechách a na Slovensku. Ale možná to není jen
vinou jejich nezájmu...
(Aleš Palán,
Karmelitánský kalendář 2008)
Úryvek z knihy:
První dny na misijní půdě
První Damiánovy dojmy po vkročení na havajskou půdu
byly skutečně radostné, protože šťastně skončila dlouhá
cesta po nekonečném a nebezpečném moři ve společnosti hrubých a bezbožných námořníků. Avšak jeho první zážitky byly nad očekávání mnohem silnější a krásnější, než
si snad tajně představoval. A byly, alespoň na první pohled, i nesmírně překvapivé.

lickými misionáři k podezřívání, vzájemnému osočování
a k závisti, která se časem vystupňovala až k nenávisti.
Toto napětí trvalo několik let, až do doby, kdy první havajská ústava z roku 1840 oficiálně stanovila náboženskou
toleranci a právo na svobodnou volbu vyznání. I přesto
však určité napětí nadále zůstalo a přetrvává dodnes.
Během cesty z pobřeží do katedrály měl Damián možnost všimnout si i nepřívětivě se tvářících mužů. Byli to
protestantští pastoři, kteří jako by se ptali: Co tu chcete,
přišli jste nám vzít další Havajce a udělat z nich katolíky?
V katedrále na příchozí misionáře čekal biskup Louis
Maigret. Byl to už ostřílený misionář, na Havajských ostrovech prožil třicet let. Z příchodu nových misionářů měl obrovskou radost. Spolu s Damiánem přišli další dva bratři
z řehole, kteří ještě neměli kněžské svěcení. Něco z potřebného teologického studia dohnali během dlouhé cesty po moři a na zbývající studium, stejně jako na kněžskou
přípravu, dostali tito tři kandidáti dva měsíce. 1. května
roku 1864 je biskup Maigret v honolulské katedrále Naší
Paní Míru vysvětil na kněze. Hned poté bylo Damiánovi
určeno místo jeho prvního misijního působení – ostrov
Havaj, nejjižnější a největší z celého souostroví.
Damián měl nesmírnou radost. Protože při této tak důležité životní události nebyl přítomný nikdo z rodiny, napsal o tom rodičům a bratrovi. Pamfilovi psal: Jistě si pamatuješ ten sladký pocit štěstí, jaký jsi prožíval toho dne,
kdy jsi poprvé přistoupil k oltáři, abys slavil nejsvětější
oběť naší spásy. Totéž jsem prožíval i já, ale s jedním rozdílem: Ty jsi měl při slavení mše blízko sebe celou rodinu.
Při mé mši stáli kolem mne samí noví, čerstvě pokřtění
křesťané…
Tentýž den napsal rodičům: „Zde jsem, milí rodiče, zde
jsem jako misionář v tomto zkaženém, heretickém a pohanském světě. Jak nádherné jsou moje povinnosti! Jak
úžasná musí být moje horlivost! Jaká čistota mých mravů,
jak rozvážný můj úsudek a jak moudře musím teď navenek
konat! Alas! Milí rodiče, já, který jsem Vás tak často ve
svém dětství překvapoval vrtošivostí svého nevhodného
křesťanského chování, jak jen mám teď zvládat povinnosti
misionářského kněze? Ach! Nezapomeňte na toho bídného kněze, který ve dne noci běhá na ostrově mezi vulkány
a hledá ztracené ovce. Modlete se ve dne v noci za mne,
velmi Vás o to prosím! Kdybyste se třeba jen na okamžik
přestali za mne modlit, dostal bych se do stejného bahna
neřesti, z něhož sám chci druhé vytáhnout. Po těchto slovech však dopis končí optimistickým zvoláním: Nedělejte
si o mne žádné starosti, protože ten, kdo slouží Bohu, je
vždy a všude šťastný.“ A přidal sebevědomý podpis, který
od této chvíle pokaždé používal: „J. Damian de Veuster,
pretre-missionnaire“ (misionářský kněz).
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Nemohl se dosyta vynadívat na překrásnou, svěže zelenou havajskou krajinu, v pozadí lemovanou prudce stoupajícími vrchy, které impozantně doplňovaly a uzavíraly
scenérii vytvořenou azurově modrým oceánem. Na samém okraji, při doteku jemného zlatavého písku, dostávalo moře sněhobílou barvu a připomínalo hustý sníh z rozšlehaných bílků. Za písečným pobřežím se krajina velmi
jemně a povlovně zdvíhala, měnila se v jedinou rozlehlou
stráň posetou mnoha dřevěnými domečky a v záři slunce
hýřila všemi barvami. Květinové zahrady a divoce rostoucí rozkvetlé rostliny v tomto jarním období rozmařile plýtvaly podivuhodnými barvami. Na samém kraji pobřeží
rostly překrásné palmy, které hrdě rozkládaly do všech
stran své koruny jako zelené slunečníky. Byl to skutečně
úchvatný pohled.
V přístavu, kde zakotvila loď R. L. Wood, se pohybovalo mnoho lidí. Jejich vzhled a srdečnost Damiána rovněž
překvapily. Lidé byli sice oděni velmi jednoduše, téměř
nazí, avšak jejich bronzovou pokožku zdobily kolem krku
a beder věnce z překrásných, úžasně vonících svěžích květů. Menší, stejně krásné věnce měly ženy i na hlavách.
Ženy i mnozí muži měli květy zastrčené i za ušima namísto
náušnic. Někteří tančili, zpívali a hráli na jednoduché nástroje.
Když cestovatelé opustili loď, ke každému z nich přistoupil jeden Havajec a zavěsil mu na krk podobný věnec
z květů, jaký měl sám. Potom je lidé obstoupili, vytvořili
špalír a vydali se s nimi do Honolulu do katedrály. Damián
byl jako ve snu. Myslel si, že přijde do zaostalé, primitivní
a bezbožné země. Teď ho dojímala srdečnost lidí, překvapily ho jejich projevy zbožnosti i skutečnost, že zde stojí
katedrála. Na Havaji žilo v té době kolem šedesáti tisíc
obyvatel. Dobrá třetina z nich byli katolíci, duchovní synové a dcery prvních misionářů z Kongregace Nejsvětějších
Srdcí, kteří tam přišli roku 1827. Už o sedm let dříve však
na Havaj připluli protestantští misionáři z Nové Anglie
v Americe. K jejich věřícím patřila také asi třetina obyvatelstva. Havaj zažila velmi bouřlivé napětí mezi protestanty a katolíky. Manželky protestantských pastorů ze strachu
před možnou nevěrou svých mužů nařídily, aby dosud
spoře oblečené havajské ženy nosily jednoduché šaty, které měly přikrývat jejich svůdná těla. Samy také pro ně takové šaty začaly šít.
Z puritánsko-náboženského pohledu zavedli protestanti ještě mnoho dalších přísných předpisů. Když sem
přišli katoličtí misionáři, nechápavě nad tím kroutili hlavou. V jejich spiritualitě bylo více lidumilnosti, ale byla
i tolerantnější ke zvykům Havajců. Prostý havajský lid spíše inklinoval k tomuto typu náboženství, který byl jejich
mentalitě bližší. A tak došlo mezi protestantskými a kato-

ČE
SK
O-RAK
OUSK
Á KR
ONIK
A
ČESK
SKO-RAK
O-RAKOUSK
OUSKÁ
KRONIK
ONIKA
25. 10. 1667 zemřel ve Vídni pražský arcibiskup kardinál
Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu (z rakouské větve).
Harrach patřil k zastáncům spíše pozvolné rekatolizace.
Kladl důraz na autoritu církve a její nezávislost na světské
moci. Dostával se proto do sporů a konfliktů s panovníkem, stejně tak s jezuitským řádem, s nímž se střetal zejména v otázce pražské univerzity. Korunoval tři české
krále.

11. 9. 1697 v bitvě u Zenty rozdrtil císařský vojevůdce Evžen Savojský se čtyřicetitisícovou armádou osmanské vojsko sultána Mustafy II., jenž přišel o celou pětinu ze sto padesáti tisíc mužů.
1837 se narodil Johann Nepomuk Maria Josef Ambrosius
Wilczek († 1922), podporovatel vědy a umění, účastník
první rakouské polární výpravy (1872-1874), která objevila
Zemi Františka Josefa. Účastník expedice k ostrovu Jan
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Mayen, organizátor několika výprav do Afriky. Lovec, člen
Antropologické společnosti, člen Císařské akademie věd,
iniciátor založení vídeňské zoologické zahrady, ochránce
památek.
7. 10. 1847 se v Holicích v Čechách narodil lékař a cestovatel Dr. Emil Holub († 21. února 1902, Vídeň). Po maturitě v roce 1866 začal studovat na lékařské fakultě UK
v Praze a ještě než dosáhl doktorátu, měl již připravený
plán na svou první cestu do Afriky. V letech 1872-1887 uskutečnil celkem čtyři expedice, kde jeho výchozím bodem
bylo vždy Kapské Město. Ze všech výprav přivezl bohaté
etnografické a přírodovědecké exponáty. O svých výpravách napsal knihy: Sedm let v jižní Africe a Druhá cesta po
jižní Africe. Po návratu do vlasti uspořádal Emil Holub na
sta odborných a populárních přednášek. Ovšem narazil
na nepochopení ze strany přestavitelů Národního muzea,
kteří jeho sbírku odmítli umístit. Rozhořčen opustil Prahu
a uchýlil se do Vídně, kde také umírá. Největší etnografická a přírodovědná sbírka je v Náprstkově muzeu v Praze
a z části pozůstalosti vzniklo Muzeum Emila Holuba v Holicích.
28. 11. 1897 podala Badeniho vláda demisi v důsledku masových protivládních demonstrací ve Vídni a německého
odporu proti jazykovým nařízením.
30. 11. 1897 byla ve Vídni jmenovaná úřednická vláda barona P. Gautsche.
5. 8. 1907 byla otevřena dnes nejoblíbenější vídeňská plážová plovárna „Strandbad Gänsenhäufel“
1957 zemřel v Curychu ve Švýcarsku skladatel, dirigent,
pianista, textař a spisovatel Rudolf Franz Josef Benatzky –

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku
zve všechny své členky a členy, kolegyně a kolegy

na řádnou valnou hromadu,
která se koná
11. ledna. 2008 v 19:00
v salónku restaurace Böhmerwald
Argentinierstrasse 66 / Wiedner Gürtel 20, 1040 Wien
Program: Zahájení
Zpráva předsedkyně
Zpráva pokladníka
Zpráva revize
Návrh na nový výbor – volba
Určení členského příspěvku
Různé
Závěr
Těšíme se na Vás.
Ing. Helena Basler – předsedkyně
Pozvánka na výstava
českého výtvarníka Jiřího Lukeše
Obrazy
17. 11. – 30. 12. 2007
v Atelieru A, U Modrého páva
1070 Wien, Kirchberggasse 17/II
Otevřeno je od 15 do 19 hodin
Tel./Fax: 522 51 89
E-mail: ateliera@ netway.at
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Ralf Benatzky (* 1884 v Moravských Budějovicích). Světově úspěšná opereta Weisen Rössel aj., melodie jako Es
muss was Wunderbases sein, Ich muss wieder eimal in
Grinzing sein, Aless aus Liebe, Mein Mädel ist nur eine
Verkäuferin, Tausend rote Rosen, pro Zahrah Leander
Yes Sir, Ich hab’ eine tiefe Sensucht in mir aj.
1957 v Bad Ischlu zemřel spisovatel Leo Perutz (*1907
v Praze). Dílo: Nachts unter der steinernen Brücke (1951).
2007 v srpnu slavil zakladatel obchodní sítě Billa a „Immobilien – Tycoon“ Karl Wlaschek, nejbohatší muž Rakouska, ve svém paláci Ferstel za přítomnosti asi 200 pozvaných hostů své 90. narozeniny.
2007 zemřel ve Vídni producent a režisér Franz Antel
(* 28. 7. 1913 ve Vídni), autor nesčetných filmů různé kvality od lehčího žánru až po umělecky vyzrálé. Jeho první
produkce Unsterbliche Melodie s Leo Slezakem, následoval kritikou oceněný film Österreich ruft die Welt, ke kterému napsal i scénář, veselohry jako Hallo Dienstmann,
Kaisewalzer, Heimatfilme, filmy typu jako Susanna – Die
Wirtin von der Lahn, ale i Spionage s Oskarem Werna
v roli c. k. špióna Redla, s C. Jürgensem Morgen sind wir
reich und ehrlich aj. Jeho odkaz mladé generaci bylo čtyřdílné zpracování rakouské historie – začínají nástupem nacionálních socialistů a konče odjezdem spojeneckých
vojsk z Rakouska – Der Bockerer s Karlem Merkatzem
v hlavní roli osobitého vídeňského řezníka. Legendární byl
jeho segedínský guláš, který servíroval svým přátelům.
V 2001 vydal knihu memoárů, ve kterých definoval svůj
přístup k veřejnému mínění takto: „Auch ein schlechter
Ruf verpflichtet.“ („Též špatná pověst zavazuje.“)

