leden 2006
ročník XVII

KVART na internetu: http://www.sokolmelbourne.com.au

Před 101 lety 17.1.1905 se narodil

Jan Zahradníček
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Na první dopis z domova
Mezi jiným čtu také v psaní tvém,
že v oknech už kvetou petunie
a filodendron list vyráží za listem.
Bude krásně k večeru na balkoně
vysoko nad městem básní mých,
zatímco slunce přechází po zácloně.
Oči zavírám, vidět nechci.
Jiný ted' úděl já přiřčen mám
zde dole - hluboko pod ulicí.
Miliony očí jsou v téže chvíli,
jež spatřit by chtěly a nespatří,
co násilím od nich odloučili...

V roce 1952 byl odsouzem za velezradu
a po amnestii 1960 zemřel krátce po propuštění 7.10.1960
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Prostřednost pekel ohavnější zde hubí
nás.
Zuby nehty já naděje držím se.
Věř mi! Tma přejde. K vám vrátím se zas.

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Osobní doznání s nadějí tečky - Aleš Nebeský
Moje návštěva Prahy pro mne měla v létě
minulého roku řadu nečekaných překvapení.
Jedno z nich jsem zažil v hospodě u piva, kde
jsem si s několika přáteli vážně-nevážně
povídal o politice. Pro politické “diskuze” je
česká hospoda stále tím nejlepším místem.
Poté, kdy jsem se ne právě lichotivě vyjádřil o
politické reprezentaci České republiky, se můj
dávný přítel zasmál a řekl: “No, to je pravda,
ale vy emigranti, můžete být tak akorát ticho.
Hlavně tam u vás, v melbournském Sokole,
máte taky pěkné i….y, kteří tvrdí, že zastupují
absolutní většinu všech Čechů a Slováků v
Melbourne. Co tomu tak asi říká absolutní
většina Slováků?” dodal pobaveně.
Na můj údiv řekl, že četl rozhovor s někým
z Melbourne, a tak se také dostal na
sokolskou webovou stránku. Snažil jsem se
vysvětlit, že Sokol sice jako tělocvičná
organizace neexistuje, ale je společenskou
organizací mající zhruba 100 členů, že
webová stránka, kterou podporuje údajně
přes 200 lidí a používá doménové jméno
sokolmelbourne, se sokolskou organizací
nemá nic společného. Dodal jsem, že jde jen
o spor o řízení prosperujícího Národního
domu, který patří organizaci Sokola
Melbourne a je spravován jeho výborem, a že
já osobně nejsem ani členem Sokola, ani
nepatřím k příznivcům webové stránky
sokolmelbourne. Třeba říci, že jsem svým
vysvětlením přátele značně pobavil.
“To ani tady si už nikdo nedovolí tvrdit, že
mluví za absolutní většinu. – Naposledy to tu
tvrdila strana a vláda, když jsme jí ve volbách
dávali 99%,“ podotkl jeden z přátel a vážně
dodal: „A to ti vážně nevadí, že mluví i tvým
jménem?“
Musím se přiznat, že jsem vždy měl a mám

tendenci krajanské „dění“ brát na lehkou
váhu. Spíše něco jako předmět sociologické
studie (četba Kvartu, sydneyských Novin a
Bulletinu Proč by k tomu během posledního
roku dodala materiálu více než dost) než-li
něco, čemu je třeba věnovat vážnou
pozornost. Jenže, žijeme v době internetu.
V úvodu mého soupisu historie melbourského
Sokola (Kvart březen 05) jsem napsal, že
jsem se narodil do sokolské rodiny. Měl jsem
dodat, že i do rodiny, kde se vyznávala
masarykovská rovnice: “Demokracie =
Pravda a Slušnost”. Byla to samozřejmě jen
teorie. V praxi jsem byl poučen, že pravdu
říkat nesmím – “Němci by nás všechny
zavřeli”. Po pár letech omezené demokracie,
to začalo platit znovu – tentokrát “bolševici by
nás zavřeli”. I té slušnosti začalo podstatně
ubývat, i když moje máma stále trvala na tom,
že pokud se nedá o někom říci něco
hezkého, je lépe mlčet. Prostě, v praxi jsem si
rovnice “Demokracie = Pravda a Slušnost”
nijak neužil. V tu rovnici ale věřím dodnes.
V exilu jsem pak poznal řadu lidí, kteří nejen
tu rovnici vyznávali, ale také se podle ní
chovali. Poznal jsem i lidi, kteří slovo “národ”
a “vlast” vyslovovali s úctou, tedy něco, čeho
jsem po letech života pod nacistickou okupací
a bolševickou totalitou nebyl schopen. Všichni
ti lidé mi ve své moudrosti říkali, že jsme
všichni stejní, že nezáleží kde žijeme, zda
doma nebo v emigraci, že záleží jen na tom,
jak se kde chováme.
Dění kolem krajanských organizací a posléze
i Národního domu se mě tehdy dotýkalo a i
dnes dotýká jen nepřímo. Obdivoval jsem a
dodnes obdivuji úsilí budovatelů, udržovatelů
a rozšiřovatelů Národního domu a uznávám
jeho užitečnost a jeho symbolickou hodnotu.

Beauty Therapy Room
Dana Kadnar
Beauty Therapist

Prague Cakes

FACIALS, BODY MASSAGE,
WAXING, TINTING, NAILS,
MANICURE, PEDICURE

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,

Unit 5/18-19 Wells Road,
SEAFORS 3198
PH: 9786 1814,
MOB: 0404 514 632

jemné české
pečivo a zákusky

mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4
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Diamond Plating
Co. Pty. Ltd.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566

Konzulát Slovenskej republiky: 9 Hillard Street, Malvern East 3146

Tel: 03 9571 1729, Fax: 03 9572 0838
Národní dům – nechť mi to moji přátelé
prominou – jsem ku svému plnému životu v
Austrálii nepotřeboval a nepotřebuji. Proto
jsem se tam za ta léta vyskytoval velice
vzácně. Kdykoliv jsem tam ale zašel, vždy
bylo příjemné kolem sebe slyšet rodný jazyk.
Stál jsem tedy mimo a s případnými problémy
či nedostatky Národního domu nemám
osobní zkušenost.
Současný spor kolem Národního domu byl a
je věcí členů Sokola Melbourne. Je jen na
nich, aby spor – jako správci Národního domu
– vyřešili.
Jako svobodný občan jakéhokoliv
společenství jsem ale měl věnovat pozornost
tomu, co se dělo mimo Národní dům. Jako
každému jinému člověku mi mělo jít o to, aby
vždy a všude platila rovnice „Demokracie =
Pravda a Slušnost“.
Neměl jsem jen mávnout rukou nad tím, když
na př. pí. H.Kučerová (Proč č.1)
napsala:“Naše skupina … se skládá z desítky
členů, ale reprezentuje velkou většinu
českých a slovenských krajanů v Melbourne”.
Měl jsem věnovat pozornost tomu, když p.
B.Kubeš napsal v sydneyských Novinách
č.40: “…většina Českých a Slovenských
krajanů v Melbourne…”. Měl jsem se začít
ptát: Velká většina? Většina? Českých?
Slovenských? – která většina a většina z
jakého počtu? A jak ta většina koho pověřila
svojí reprezentací? Pokud si mohu dovolit
trochu sarkazmu, musím ovšem připustit, že
je možné, že se konaly volby jak v české, tak
i ve slovenské komunitě o kterých mi nikdo
nic neřekl. Že je možné, že v nich “… stovky
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našich krajanů, zástupci absolutní většiny
krajanů ve Victorii!!!” (web 28.7.05) zvolily za
své mluvčí Sokol Support Group a díky své
nepozornosti jsem si toho nevšiml.
Měl jsem také zpozornět, když se začaly
objevovat anonymní dopisy v sydneyských
Novinách (č.27b) píšící o“tunelování” o
“okrádání” bez jakýchkoliv důkazů. Měl jsem
zcela jistě zpozornět, když se kdosi nestyděl
znevážit oběti komunistického teroru
srovnáním: „... kdyby byla padesátá léta ...
tak by je odstřelili (kritiky vedení Národního
domu)...“. Nutno dodat, že autor se stydlivě
nepodepsal (Noviny č.47). Právě tak jsem
měl zpozornět, když se na webové stránce
Sokol Support Group objevila přímá výzva k
anonymitě, kde pak v rámci “otevřené
kritiky” (jak to nazývá pan Vlk-webmaster) se
na příklad objevila slova jako “jeden hajzl” a
“živočišný druh bezobratlovců” (vzkaz Jana,
květen 05), “příšerná žába na prameni”a “ten
člověk nemá páteř, čest a svědomí” (vzkaz
Franta, květen 05). Nejde o to, kdo a proč byl
napadán (i když i to by stálo za pozornost),
jde o princip slušnosti demokratické diskuze.
Pan Vlk-webmastr, jako webmaster za obsah
webové stránky nese samozřejmě
odpovědnost. Osobní útoky s uspokojením
vítal – jeden anonymní vzkaz označil za
“závažný” a uvedl ho na hlavní stránku (web
13.8.05) – až do té doby, než začal sám
dostávat anonymní vzkazy, které vyvolaly
jeho oprávněnou nelibost a najednou začal
vyzývat ku slušnosti. To, že o několik řádek
před tím sám napadl jakési nejmenované
pisatele slovem “písálkové” – termínem, který

MORAVEK & ASSOCIATES - Barristers & Solicitors - Petra Moravek BEc LLB
-FAMILY LAWDivorce, Property and Children orders, Maintenance; De-Facto relationship matters; Financial Agreements – ‘Pre-nups’;
Mediation, Court representation

-WILLS AND PROBATEWills; Letters of Probate or Administration; Administration of Estates

-CIVIL LITIGATIONDebt collection, Trade and Building Disputes, Litigation and general law

-PROPERTYConveyancing - purchase / sale of residential or business property; Auction and Sale of Land Contracts; Leases; Purchase /
sale of Business

-PERSONAL INJURY-no win no fee-*
Workers’ Compensation, Public & Occupier Liability; Transport Accident

(03) 9363 0673
203 WESTWOOD DRIVE, BURNSIDE 3023; Home visits and after hour appointments available*
“První porada zdarma”* * conditions may apply
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

slovník českého jazyka označuje za slovo
hanlivé – mu jako kontradikce nepřipadlo.
“Přestože některé příspěvky nás značně
poškozovaly, tak v rámci demokracie jsme je
nerušili…” dodal k tomu všemu. Samozřejmě,
koncept vulgarity „nerušené v rámci
demokracie” je ovšem také pozoruhodný.
Netřeba dodávat, že na jeho webové stránce si
již anonymové na své nepřijdou. Pan Vlkwebmater “vzkazy” zastavil krátce potom, co
jakýsi anonym špatnou angličtinou napsal
“what bloody idiot has come up with the
sentence – pan Tyrš z České
republiky” (Herbert from Dejvice, září 05). Pana
Vlka-webmastra je třeba za zastavení
anonymních nadávek a útoků pochválit. A to i
navzdory tomu, že si uvědomil redaktorskou
odpovědnost až potom, kdy na své vlastní kůži
poznal, jak dávání prostoru anonymům pod
záminkou svobody slova (či jejího zneužívání)
se může otočit proti komukoliv. Jeho veřejná
omluva “absolutní většině” krajanů by byla
nejen vhodná, ale více než na místě.
Zcela mimochodem - je k tomu možné dodat
samozřejmost, že každá publikace má právo
uveřejnit či zamítnout příspěvky podle svého
uvážení. Webová stránka a Bulletin Proč prý
vznikl protože: „Kvart uveřejňuje jednostranné
příspěvky“ (Proč č.1). Nepochybně zajímavým
kontrastem pak je, když na webové stránce
(24.10. 05) pan Vlk-webmaster napíše:
„...dostali jsme dva emaily...Tak jsme to
probírali(?) a rozhodly(?) se že nevidíme důvod
k uveřejnění... je to napadení naší skupiny a
všech krajanů, kteří sdílejí jiný názor...na rozdíl
od nich jsme demokraté...“. Jak Kvart, tak i
Proč mohou ovšem „nevidět důvod
k uveřejnění“. Zřejmě ale, když dva dělají totéž,
není to totéž.
Stručně řečeno, uvědomuji si, že jsem se měl
“probudit” z tolerantní mlčenlivosti dříve, než se

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

mne prohlášení o “absolutní většině krajanů”
dotklo osobně.
Měl jsem se “probudit” dříve, než jsem se mohl
dočíst, že mým jménem se někdo snaží vytvořit
precedens a nesmyslně a proti zájmu nás
všech krajanů žádá, aby úředníci české vlády,
velvyslanec a honorární konzul z titulů svých
funkcí, zasahovali do života české komunity.
Zástupci vlády, která se může každé čtyři roky
proměňovat, aniž bychom na to mohli mít
jakýkoliv vliv. Zamrazilo mě až v zádech nad
pomyšlením, že by diplomatický sbor
bolševického Československa byl býval měl
před lety právo “urovnávat spory” krajanů a
krajanských či exilových organizací. Tak daleko
pisatelé uctivých žádostí vrchnosti myslet
zřejmě nedokázali.
Nejde mi o jednotlivé osoby. Nakonec se ale
přece jen vrátím k JUDr Kantorovi. Při svém
loňském rozhovoru s ním jsem mu řekl:
“Člověče, Milane, kdybys vzal těch pár milionů
a dal je Armádě spásy, tak tě jmenují čestným
tím či oním a postaví tě na piedestal. Dal jsi je
na českou věc a napadají tě jako podvodníka a
lháře”. “Proboha,” řekl mi JUDr Kantor, “to tam
prosím tě nedávej. Chtěl jsem jen udělat něco,
aby jméno Czech a Sokol bylo tzv. “vytesáno
do betonu”. Oba víme, že v každém
společenství se najdou lidé všelijací.”
Tehdy jsem mu vyhověl.
Dnes ale za tím vším, doufám, udělám osobní
tečku otázkou k zamyšlení: – Jací jsme to lidé?
Finanční informace, technické a reklamní
brožury vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký
NAATI Accredited Paraprofessional Translator
in the English and Czech Languages, B.Sc
(Econ), ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

NA ZAKÁZKU
Jiřinka, vyzdobí Vám okýnka.
Kvalitně ušije, záclony a závěsy
austrians, romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:
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9809 1826

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

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Vánoční nálada
O zdařilé Mikulášské pro dospělé i děti se už psalo. Rád bych se zmínil též o úterním obědě 20. prosince
2005. Znovu jsme si uv ědomil, jak bychom měli být vděčni za to, že tu v Melbourne máme vlastní střechu
nad hlavou, pod kterou se můžeme scházet, podebatit si i společně se pobavit, že tu máme něco, co nám
nahrazuje naši zemi a naši vlast, ve které jsem se narodili.
Ten poslední oběd v úterý 20.prosince byl obzvláště kouzelný a nezpomenutelný: na talíři nádivka
s opečenými brambůrky, šunkou a pečenou krůtou, potom cukroví a vánočka s kávou. Vonělo to po našem,
bylo to jako doma. To také nejvíce ocenili naši krajané, kteří jsou samotní a moc si už pro sebe nevaří.A
nejen to, byli také vděčni za to, že mají kam jít a mít se dobře. Zlatým hřebem oběda byly vánoční koledy
hrané na housle Edou Zlatým a na harmoniku Mirkem Hubálkem. Byla tu prostě kouzelná vánoční
atmosféra i nálada.
Ti krajané, kteří se úterního obědu nemohli účastnit, dostali příležitost v neděli 18.prosince, kdy byl vánoční
oběd. Mimo jednoho stolu, který byl rezervován pro skupinu, která se nakonec nedostavila, byl celý horní
sál plně obsazen. K obědu byla smažená ryba s bramborovým salátem podle naší staré tradice.
Samozřejmě nechybělo opět voňavé vánoční cukroví. Vše bylo moc dobré a všichni jsme si pochutnali.
Potom jsme si zazpívali „Narodil se Kristus Pán“ a rozešli jsme se s pohodou v srdci a s povděkem, že
máme stále možnost tak hezkého posezení mezi krajany a přáteli v našem Národním domě.
Bylo mi ale záhadou, že z těch dvě stě členů, co prý má mít „Sokol Support Group“ se nikdo nezúčastnil.
Jediný úsudek může být, že ten „Support“ byl předstíraný a tohoto slova se použilo na oklamání těch
krajanů, kteří se se skutečnou situací neměli možnost sami obeznámit.
Jan Košňar O.A.M. -Melbourne

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu a popovídat si
v rodném jazyce.
Bližší informace podá osobně Eda Zlatý nebo se
s dův ěrou obraťte na generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000
Telefon: 03 9629 6196

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

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

Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka
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Czech Seniors - come and
have a look!
"DOMOV" is now adorned in green. Both on the
verandah and in the courtyard you would now find
very attractive pot plants which we think would
make even better quality accommodation.
For inspection, please contact Eda Zlaty
on telephone number 9502 0880"

Pavel a Hana Homolkovi
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Odpůrci tržního hospodářství a
jiným způsobem než oddělením
parlamentní demokracie chtěli
místností nebo drahou moderní
podle
Klause
vytvo
ř
it
n
ě
co
ventilací zřejmě jeho požadavky
Po revoluci v roce 1989 nechtěla
nového.
"Sv
ě
t
m
ě
la
ř
ídit
skupina
splnit nelze. Podle kritiků předpis
většina lidí kapitalismus, ale
vyvolených,
do
které
by
pat
ř
ili
oni
ohrozí provoz především malých
různé třetí cesty. Na semináři
sami
spolu
s
Rollling
Stones
a
vesnických hospod.
Centra pro ekonomiku a politiku
Billem
Gatesem,"
poznamenal
"Každá podobná regulace je
začátkem ledna to řekl prezident
Klaus.
zásahem do svobody podnikání,"
Václav Klaus. Reformní
"Byla
to
nevíra
v
trh
a
naopak
řekla prezidentka sdružení
komunisté a disidenti z kulturní a
víra
v
osvícené
ekonomické
restaurací Ho.Re.Ka. Miroslava
intelektuální sféry se podle něj
centrum,
které
bude
s
internetem
Luprichová. Podle ní je právem
snažili o nový kolektivismus a
v
ruce
a
populárními
podnikatele rozhodnout si, jakou
různé utopie. Zvolená tržní cesta
manažerskými
brožurkami
'Jak
restauraci chce provozovat, zda
ke kapitalismu podle něj byla
ř
ídit
ekonomiku...
a
nás
všechny'
kuřáckou nebo nekuřáckou.
úspěšná a ČR v první polovině
moud
ř
e
organizovat,"
ř
ekl
a
Podle Jarmily Vedralové z
90. let utrpěla nejméně z
dodal,
že
ř
ada
z
tehdejších
jeho
ministerstva zdravotnictví z
transformujících se zemí.
obav
za
č
íná
být
dnes
znovu
takzvaného protikuřáckého
"Cestou, tedy alternativou
aktuální.
zákona vyplývá, že by nově
komunismu, pro většinu lidí u nás
(zpracováno
z
internetu)
stanovené podmínky měly pro
tehdy nebyl kapitalismus," řekl
nekuřáky zajistit v restauraci
Klaus s tím, že dnes už se to zdá
podobný komfort, jako by byla
Protiku
ř
ácký
zákon
v
téměř nepochopitelné. Byly prý
místa pro kuřáky oddělena. Nový
Čechách
hledány a byly propagovány
zákon dovoluje kouřit pouze v
různé utopické třetí cesty. Místo Od Nového roku platí v České
restauracích, které mají zvláštní
snahy o zásadní přeměnu
republice takzvaný protikuřácký
prostory vyhrazené pro kuřáky a
hospodářství prý řada lidí
zákon, podle kterého si kuřáci
zároveň zajištěné dostatečné
navrhovala prohloubení
nemohou zapálit na
větrání, jehož podmínky stanovilo
perestrojky, obávala se prodeje
autobusových a tramvajových
ministerstvo vyhláškou.
národního stříbra a vysmívala se zastávkách. Nový zákon
Loni bylo ještě zakázáno kouřit v
pojmu národní zájmy.
zakazuje kouření ve školách, v
restauracích v době podávání
Střet o další směřování státu
kinech a divadlech, sportovních
hlavních jídel, toto omezení z
podle Klause nebyl veden mezi
halách, v budovách státních
reformátory a obhájci starých
úřadů, na nástupištích a dalších nového zákona zmizelo. Podle
Vedralové se jeho platnost ale
pořádků. Komunističtí politici prý veřejně přístupných místech.
dobře v ěděli o své prohře.
Všechny
Systémové změny podle něj
restaurace musí
ohrožovali reformní bývalí
mít pro nekuřáky
komunisté vyloučení ze strany v vyhrazena
60. letech a disidenti z kulturní a místa, kde
intelektuální sféry. V první
nebude cítit
 MUDr. Alžběta Gazdíková
skupině zmínil Miloše Zemana,
kouř. Ačkoli
 MUDr. Přemysl Kunz
Valtra Komárka, Zdeňka
zákon výslovně
Jičínského či Miroslava Grégra,
nepožaduje, aby
ve druhé Václava Havla, Jiřího
byla místa
Ordinují jako praktičtí lékaři
Dienstbiera a Petra Pitharta.
oddělena zdí,

Většina lidí nechtěla
kapitalismus

Your Family Doctor

v ordinaci

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na tel. čísle:

 9879 0066
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Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
rozšířila na celou dobu, kdy má restaurace otevřeno.
Cigaretu si ale prý mohou Češi nyní dát po obědě v
restauraci, tvrdí Česká koalice proti tabáku a to
považuje za krok zpátky. Předchozí zákon totiž
zakazoval kouření v restauracích v době podávání
hlavních jídel. Nový zákon to ale podle koalice
umožňuje.
Místopředseda ODS Petr Nečas připomenul, že
nejsilnější opoziční strana hlasovala ve sněmovně
proti přijetí zákona, který považuje za nepřiměřeně
radikální. "Přinese jen komplikace a problémy, místo
aby něco řešil," řekl. Zodpovědnost podle něho
nesou ti, kteří předlohu prosadili, tedy sociální
demokraté a komunisté.
Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) také prohlásil, že si
neumí představit omezení možnosti kouřit v českých
restauracích. "Nevím, jestli je to rozumné a dobré,"
reagoval premiér na námitku, že zákaz kouření v
restauracích a barech je evropským trendem. "O této
věci bych ještě rád diskutoval," uzavřel ministerský
předseda Paroubek a dodal: "Nad působením toho
zákona se musíme trošku zamyslet, zda je to
vyvážené." Uvedl pak, že on sám je nekuřák, jen
občas si dá doutník.
Podle průzkumu agentury STEM pro Českou televizi
je pro další omezování kouření na veřejnosti 67
procent lidí. Kouření v restauraci by úplně zakázala
přibližně polovina Čechů.
(zpracováno z internetu)
Z DENÍKU DŮCHODCE:

MOJE ŠTACE V AMERICE
Ivan Kolařík OAM
- pokrač ování

K čemu že ho užívají se prý raděj nemám ptát. “Čím
míň víš, tím líp”, řekl koreánec Jim. A tak jsem se
neptal.
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mají policajti rádi všude na sv ětě a poldové od Asian
Crime Squad nebyli vyjímkou. Profesionálové do
morku kosti, tito policajti pocházející z různých
asijských backgroundů mě při pivě vysv ětlili spoustu
věcí, které mi umožnily nahlédnout do amerického
psyché. Na mojí otázku, proč chodí po zuby
ozbrojeni i když nejsou ve službě, mi bylo
vysvětleno, že poldové MUSÍ nosit zbraň za každých
okolností, protože nebezpečí číhá na každém rohu a
nevybírá si, jestli je člověk ve službě nebo ne. Nebýt
ozbrojen je tudíž krajně nezodpov ědné a jako takové
pokládáno za služební přestupek. Jenže vtip je v
tom, že snad nikdo se tohoto přestupku nedopustí,
protože nikdo nechce ztratit život kulkou kriminálního
živla. A tak se poldové vyzbrojují těmi nejlepšími
zbraněmi, které jsou na trhu k dostání, protože příliš
nev ěří ve vyfasovaný erár. A pistole má každý
nejméně dv ě. A pořád je pyšně ukazují, pořád si
vykládají o jejich přednostech a pořád je pulírují. Co
mi také vysvětlili a co mě udivilo bylo to, že ať maj
pistolek kolik chtěj, kriminálníci jsou těměř vždycky
vyzbrojeni ještě lépe. Těm nechybí v arsenálu
samopaly, opakovačky či dokonce bazuky a granáty.
Živlové se proto moc nebojí policejní výzbroje. Čeho
se však nadmíru bojí je prachobyčejný walky-talky.
Tím se totiž může přivolat pomoc v podobě vrtulníků
a jiných technik, které pak ukáží zač je toho loket i
těm nejlépe vyzbrojeným gangům.
“Na tu hračku, co ti půjčil šéf raděj zapomeň. Ještě
by ses mohl s tím dostat do maléru”, řekl Jim,
kterému jsem s úlevou odevzdal šéfem propůjčenou
pistoli. Místo ní jsem vyfasoval pouta a kriminálníky
obávanou vysílačku. “Zejtra s námi půjdeš
nakupovat a pak na hlídku”, usmál se spiklenecky a
mrknul na mě.

Příští den mě z nějakého důvodu zatáhli do obchodu
Při pivě, kde se vždycky navazuje pravé
se zbraněmi. “Vyber si co chceš”, nabídnul šéf a
kamarádství, jsem ho také s těmi příjemnými amíky hned mi dal do ruky slavný israelský Uzi samopal za
rychle navázal. Posléze jsem přišel k názoru, že pivo pouhých asi $ 1500. Samozřejmě, že jsem si nic

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

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

MONT ALBERT
PHARMACY
40 Hamilton Street
Mont Albert 3127
Nabízí služby krajanům
Otevřeno:
Pondělí - pátek: 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková
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PEM
GENERAL ENGINEERING
SERVICES








TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FENCING
GATES
STEEL FABRICATION

Volejte Petra Juřičku
9796 7217
0432 901 341
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

nekoupil, co bych s tím také v mírumilovné Austrálii
dělal, ale fascinoval mě neuveřitelný výběr a to, jak
vskutku posedlí zbraněmi jsou američtí kolegové.
Po dobrém mexickém oběde
jsme krásným, jako ze
žurnálu vystřiženým LAPD
bourákem vyjeli na hlídku.
Jim, detektiv japonského
původu Kim a třesoucí se já.
Kluci to zapíchli u chodníku
před obchodní částí
downtown Los Angeles a po
svých jsme se vydali pestrou
směsicí davu nejrůznějších
národností a roztodivných
zjevů. Nejvíce na mě
zapůsobili upocení svalnatí
černoši se zlatými řetězy
kolem krku, náušnicemi,
pestrobarevnými klobouky a
dlouhými kabátci, přes to, že
bylo vedro.
Netrvalo dlouho, když se oba
mladí kolegové vrhli na
nějakého asijata a já začal
zírat, jak to chodí v USA.
Bleskurychle mu rozkopli
nohy, maníka postavili ke zdi
a na ruce mu bez okolků nasadili pouta. Zatímco Jim
muže obratně prohledával, Kim všechno pozoroval s
rukou na koltu. Nakonec u chlápka našli malé
množství cocainu, což ovšem znamenalo okamžité
zatknutí a odvoz na LAPD headquarters. A v TOM
byla právě ta svízel. Nevím, co ty kluky napadlo, ale
k mojí hrůze mi Jim hodil klíčky od vozu a ledabyle
řekl: “Hele, vem ho do auta, my to tady ještě rychle
omrknem a budem zpátky coby dup”. No, tak to jsem
se dostal do pěkný šlamastiky, tiše jsem si
povzdychnul. Já, hubenej, věcí neznalej úředníček
musím v želízkách vést před zraky tisíců lidí
nějakýho krajně nebezpečnýho vyvrhela. Co když mi

zdrhne? Co když mi někdo namlátí kušnu? Páníčku,
že jsem do tý prohnilý Ameriky vůbec jezdil! Jak by
bylo krásné být teďka doma u rodinky a nemít takové
strašné starosti. Ale samozřejmě, že se nedalo nic
dělat. Tož jsem byl hrdina, zavřel
jsem oči, aby mě nikdo neviděl a
holomka jsem jako ostřílenej
americkej policajt dovedl k autu. A
nepřeháním, když řeknu, že se
nikdo nad námi nepozastavil a
nepozoroval tento policejní
zákrok. Tak jsou tam na to lidé
zvyklí!
Laik žasne, odborník se diví,
protože co se potom odehrálo ve
vyšetřovně LAPD, bylo pro
našince neuv ěřitelné.
Když podezřelého asijata ve
vazbě posadili na židli, narkoman
úpěl bolestí. Želízka se mu totiž
nemilosrdně zařezávala do rukou
a narušovala cirkulaci krve. A tak
úpěnlivě prosil šéfa, aby mu pouta
uvolnil. Šéf s ledovým klidem
chlápkovi řekl, že ho okamžitě
zbaví bolesti, pakliže slíbí s policií
spolupracovat. Je nabíledni, že
snad každý v podobné situaci by
nasliboval hory-doly. Totéž horentně udělal i asijat.
Slíbil, že hned příští den přinese policii seznam
překupníků drog a že se stane neplaceným
donašečem. Šef, který byl na podobné sliby
samozřejmě zvyklý, pouta uvolnil a chlápkovi temně
pohrozil: “To víš, co se s tebou stane, pakliže se tu
zejtra neobjevíš? Tak si, chlapečku uvědom, že
jestliže slib nedodržíš, pošleme pro tebe SWAT
team, šoupneme tě do lochu a víš dobře, co se ti
tam pak stane. Tam ti vězňové ukáží zač je toho
loket.” “Já vím, já vím, pane”, ustrašeně naříkal
narkoman a vidinou, co se mu ve vězení může stát
se zapřísahal, že se ukáže už za časného rána se

VELMI LEVNÉ LETENKY
NA EVROPSKÉ LÉTO OD AUD 1450,-

292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 039544 1911
Fax: 03 9544 1933, AH: 03 9801 2796.
eva@bohemiatravel.com

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

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

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel.: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni
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seznamem. Potom byl z vazby propuštěn.
Nazítří se ovšem narkoman neukázal. Šéf to přešel
mávnutím ruky a řekl, že lehký fyzický nátlak je
nejlepší strategie jak naverbovat donašeče z řad
kriminalníků. Samozřejmě, že se to vždycky
nepodaří, ale k vůli tomu se přece nezboří sv ět. Pak
s úsměvem dodal, abych byl večer připraven,
protože půjdeme za kulturou na jazz a balet. “To
jsem blázen”, řekl jsem si. “Jazz a balet! No to musí
být nějaká americká specialita. To moje kulturně
založená žena Máňa bude koukat až jí o tom budu
vykládat.” pomyslel jsem si a dal se do pucu.
Pokračování příště

Na oficiální internetové stránce Národního
domu

BOHOSLUŽBY NA ŠUMAVĚ v roce 2006
se budou konat každou poslední neděli
v měsíci vždy v 11 hodin
Příští svatá mše - 26.února v 11 hodin

Zavřel jsi oči,
chtělo se ti spát,
aniž jsi tušil,
co to má znamenat.
Osud ti nedopřál déle žít,
nebylo léku, abys mohl tu
s námi být.
Vzpomínka na zemřelého
BOBÍKA VOBORSKÉHO,
který odešel na věčnost 22.11.2005
Přátelé ze Šumavy

www.sokolmelbourne.com.au
najdete tyto lednové novinky:






recept - večeře pro přátele
prázdninová omalovánka pro děti
fotky z letního dětského tábora na Šumavě
video - zážitky malých
táborníků
 program v Národním
domě na měsíc únor
 časopis Kvart
Příjemné počtení přejí
Milena a Radek Petrovi

Neočekávaně ve svém
spánku zemřel
pan
Harry Armand Školník
20.9.1926 - 18.1.2006
Náš drahý a věrný přítel z našeho mládí,
který byl k nám jako bratr .
Zůstane vždy v našich srdcích.
Kamil Burian s ženou Barbarou.
Richard a Rose Adler.

a taste of Europe

Ho tel CORO NET - nově otevřený hotel

BOHEMIA CAKES

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.

Milan a Katka Pojarovi

5ti  ubytování
ve 4 hotelu
za 3 ceny

otevřeno denně
HIGHETT
342 Highett Road, Highett
Tel: 9553 6775
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Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

pro krajany z Austrálie ( od A$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810
Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz

Každý čtvrtek v Národním domě odpolední káva a zákusek.
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S bolestí v srdcích oznamujeme smutnou zprávu,
že nás na věky opustil po dlouhé nemoci
náš milovaný manžel a otec

Josef Schoenpflug
16. 10. 1918 - 14. 12. 2005
Několikaletý starosta Sokola Melbourne
navždy zůstane v naších srdcích.
Manželka a syn John

VÁNOČNÍ MŠE NA ŠUMAVĚ
Na Štěpána sloužil Otec Hrdina za účasti mnoha krajanů vánoční mši.

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

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

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au
Return air fare to Vienna or other European cities:
$1488,00 in October and November 2005 only.
Book now as limited seats available.
$ 50,00 discount if you pay on day of booking
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Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN, ÚNOR 2006
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY ZAČÍNAJÍ 24. LEDNA 2006 12:00
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně.
Cena $ 15,-

KAŽDÝ KÁVA A ZÁKUSEK
ČTVRTEK Začínáme 2.2.

♫

- PENZISTI

4. února VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA - STUDIO 4
sobota Vstupné s večeří $25

12:00
7:30

Rezervace na: 03 9432 8246

5. února ŠVESTKOVÁ NEDĚLE
12:00
neděle Gulášová polévka, švestkové knedlíky a švestková
zmrzlina, káva.
Cena $15, Objednávky na: 03 9432 8246

♫

9. února
čtvrtek

D'ABRUZZO REINHARDT Two electrifying guitarists go on a
musical journey through Latin, jazz, gypsy and contemporary jazz
funk.
Tickets: $22/20
Bookings via telephone: 0425 835 705 or 0403 947 836

8:30

sobota 11.

GYPSY SWING French Gypsy Jazz The Hot Club of France is
recreated right here in Melbourne. Igor Oskolkov - violin; Doug de
Vries - guitar; Sam Lemann - rhythm guitar; Howard Cairns - double bass. Tickets: $18/16; Bookings via telephone: 0425835705 or
0403947836

8:30

sobota 18.

TZIGANI includes traditional as well as original gypsy tunes and
world folk music. Igor Oskolkov - violin, Alex Begelfor - cello, Yuri
Mougerman - balalaika, Vitaly Barishnikov- piano, David Krycer double bass | Special guest - Dasha Moloksher-Oskolkov - violin.
Tickets: $18/16; Bookings via telephone: 0425835705 or
0403947836

8:30

sobota 25.

DISCO OBJEDNÁVKY NA TEL. 9361 2051

8:00

Vstupné $15
Objednávky na: 03 9361 2051

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list:
$........................
Národní dům:
$........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně
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K přihlášce nových členů Sokola Melbourne Inc.
V tomto čísle časopisu Kvart najdete přihlášku.
Prosíme všechny zájemce o členství, aby vyplněný formulář s ofrankovanou obálkou a spolu s malým
dodatkem, proč se chcete stát členem Sokola Melbourne Inc., zaslali na adresu:
Sokol Melbourne Inc.
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051

VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
4. února 2006 - sobota, v 19:30 hod.

Hraje STUDIO 4
Tombola
Vstupné $10, Večeře $15
Rezervace míst na: 03 9432 8246

ŠVESTKOVÁ NEDĚLE
5. února 2006 - neděle, ve 12:00 hod.
Gulášová polévka, švestkové knedlíky a švestková zmrzlina, káva.
Cena oběda $15
Objednávky na: 03 9432 8246

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922
Internet: www.sokolmelbourne.com.au
If undelivered return to:
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051
AUSTRALIA
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