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Karel Kryl
12.4. 1944 - 3.3. 1994

Ne, nejsou návraty
VždyĢ všechny známé vČci
- od stromĤ pĜed vraty
až po kanára v kleci –
jsou provždy ztraceny
když jednou odešel jsi
Hle, ýas, jenž navČšel si
na ĜetČz zlacený
smaragdy staletí
a diamanty vteĜin
teć lĤžko stele ti
Má hlínu místo peĜin
ýas - zrno na mlatu
jež nelze vrátit klasu
Jsme vČzni. VČzni þasu
jenž nezná návratu
KvČt vzkvete z poupČte
Však zmČnit kvítek v poupČ
nemĤžeš, Hamlete!
Je prodej - a je koupČ
Kdo vlastní - prodává
Kdo nemá - mlþky platí
Nakonec oba - ztratí!
A ten, kdo vyhrává
je ýas.
(ZávČreþná þást z poemy Slovíþka)
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Vážení krajané,
uplynuly 4 roky a 8 mČsícĤ od 1.srpna 2001, kdy jsem se stal Generálním konzulem ýeské republiky v Sydney.
Den 18.dubna je posledním dnem mého pĤsobení zde u Vás v Austrálii a Novém Zélandu.
Dovolte mi tedy, abych s Vámi se všemi, se kterými jsem nemČl to potČšení se rozlouþit osobnČ, tak uþinil
alespoĖ touto formou.
Velice rád bych využil této pĜíležitosti a podČkoval každému z Vás, se kterým jsem mČl tu þest se poznat, za
milé pĜijetí, vstĜícnost a spolupráci.
Nikdy s manželkou nezapomeneme na naše návštČvy ve Vašich klubech a asociacích, na všechna individuální
setkání i na Vaši pohostinnost a zájem o všeobjímající diskuse.
StejnČ tak bych chtČl podČkovat Vám všem krajanĤm - našim konzulárním klientĤm za trpČlivost a
konstruktivní jednání pĜi vyĜizování Vašich záležitostí s pracovníky našeho konzulátu.
Doufám, že jsme bČhem mého pĤsobení v Sydney uvedli v život závČreþná slova mého prvního dopisu Vám
krajanĤm: „pevnČ vČĜím, že stejnČ tak jako za mých pĜedchĤdcĤ, bude þeský generální konzulát místo, kde
Vaše žádost, pĜání þi prosba naleznou vyslyšení“.
Bylo-li tomu alespoĖ z þásti tak, pak se mi podaĜilo naplnit pĜedsevzetí, které jsem si pĜi svém nástupu do
funkce dal.
S úctou
Ing. Jaroslav Doleþek
Generální konzul, Sydney 1.4.2006

ODTUD A ODJINUD
Minule jsem se zmínil, jak se k nám snČmovna
zachovala, když zamítla možnost volit korespodenþnČ
þeským obþanĤm žijícím mimo republiku. Nyní se
dovídáme, že tatáž snČmovna zamítla (umí nČco
jiného?) návrh, aby studentĤm a profesorĤm, kteĜí byli
po roce 1948 z politických dĤvodĤ vylouþeni ze škol,
bylo pĜiznáno odškodnČní. Dále, návrh zákona , který
by aktivním antikomunistĤm podČkoval, nebyl
poslaneckou snČmovnou schválen s odĤvodnČním, že
by se tak rezistence z let 1948-1989 postavila na
stejnou úroveĖ s protinacistickým odbojem 1939-1945.
Konfederace politických vČzĖĤ je velmi zklamaná. My
také. To všechno ale nestaþí – v polovinČ bĜezna
poslanci zamítli návrh, který by zakázal propagaci
komunismu a jiných totalitních režimĤ.
Dagmar Havlová, manželka bývalého prezidenta se
po devíti letech vrátila do divadelní scénu. V polovinČ
bĜezna uvedlo Divadlo na Vinohradech premiéru hry
Izraele Horowitce Chvíle pravdy s D. Havlovou v hlavní

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáĜí
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostĜední blízkosti Národního domu umožĖuje
úþastnit se programu a popovídat si v rodném jazyce.
Vyzkoušejte si zadarmo mČsíc bydlení a pohodlí v
našem DomovČ! Na jeden mČsíc uhradíme váš pobyt
(nájemné, elektĜina, plyn a voda) a zaĜídíme
bezplatný pĜevoz vašeho nábytku. MĤžete si vybrat z
devíti útulných pokojĤ. K dispozici je také spoleþná
prádelna v pĜízemí, spoleþenská místnost a kuchyĖ
s jídelnou.

roli. Po dlouhých letech se na jevištČ Rokoka vrací
politická satira, jde o hru Ivy Klestilové Má vlast. Vzala
si na mušku skandály þeských politikĤ po posledních
volbách a dialogy vytvoĜila pomocí jejich autentických
výrokĤ.
V Sydney koncertovala minulý mČsíc „ýeská
vesnická kapela“ Ĝízená Ottou Hanzalem a také
tĜicetiþlenný dČtský pČvecký sbor, který pĜijel
z Pardubic. Melbourne ztratil pĜítažlivost ?
V þeštinČ se objevilo nové slovo – pĜíhraniþí.
Pohraniþí, bolestná vzpomínka na rok 1938 a trpká
z roku 1945, oznaþuje území podél nebo blízko státní
hranice. PĜíhraniþí tento význam rozšiĜuje z oblasti na
vztah k sousednímu státu a na dČní na druhé stranČ
hranice. Ti, kteĜí jezdí s mobilem do svČta vČdí, co je
to roaming – þesky pĜeshraniþní.
Automobilka Hyundai se po dlouhé tahanici (politickoekonomické a zelináĜské, pČstitelé zelí nechtČli
odprodat polnosti, na kterých se þást továrny má
postavit) rozhodla investovat 29 miliard Kþ do
Sluneþné dny si mĤžete vychutnat na terase.
Domov se nachází v centru Melbourne, poblíž
Národního domu, jen pár krokĤ od Errol Street, kde
jsou obchody, banky a tramvajová zastávka. Victoria
Market jen tĜi stanice tramvají !
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s dĤvČrou obraĢte na
generální konzulát ýR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196
pĜípadnČ starostka Zuzana Vasitch
(mobil: 0413 032 366,
email:zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au)

Konzulát Slovenskej republiky: 9 Hillard Street, Malvern East 3146
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Tel: 03 9571 1729, Fax: 03 9572 0838
vybudování závodu u Nošovic na severní MoravČ
s kapacitou výroby tĜi sta tisíc vozĤ roþnČ. ZamČstná
tam tĜí tisíce lidí kromČ dalších tisícĤ v pĜidružených
službách.
Ptaþí chĜipka se ýeské republice nevyhnula, do
konce bĜezna byly nedaleko Hluboké nad Vltavou
nalezeny dvČ labutČ nakažené touto aviární infekcí
pĜenosnou na þlovČka.
Ameriþané, Kanaćané a Australani pĜijíždČjící do
ýeské republiky nepotĜebují víza, pro ýechy cestující
do USA, Kanady a Austrálie se však vízová povinnost
vyžaduje. PĜedstavitelé ýeské republiky se prozatím
marnČ snaží dosáhnout bezvízové reciprocity. ZĜejmČ
by nebylo obtížné požadovat víza pro cestující do
republiky, toto truc-opatĜení by ovšem znamenalo
podstatný pokles turistĤ pĜinášejících do ýR miliony
dolarĤ. Václav Havel americký pĜístup komentuje, že
nejde „o projev velmocenské povýšenosti, ale
byrokratické pĜihlouplosti a pedanterie“.
Spoleþnost pro kulturu a dialog K2001, kterou vede
nám dobĜe známý Jan Kratochvíl, v kvČtnu otevĜe
v BrnČ trvalou expozici vČnovanou
þeskoslovenskému exilu. PĜedpokládám, že exponáty
týkající se australského exilového hnutí budou dobĜe
zastoupeny. S pozoruhodnou úrovní Kratochvílem
pĜipraveného výstavnictví jsme se mohli seznámit na
akci, kterou pĜed þasem uspoĜádal v Melbourne.
Pokud vím, pro západoaustralský Perth pĜipravuje
výstavu, kterou tam 28. Ĝíjna má zahájit velvyslanec
ing. K. Pažourek. V tisku je Kratochvílova publikace o
ýeších žijících v Austrálii.
Koncem bĜezna zemĜela v Praze naše dobrá známá,

Finanþní informace, technické a reklamní
brožury vám odbornČ pĜeloží

Oznámení výboru
Od 29.3. 2006 Eva Breward není þlenkou výboru
Sokola Melbourne Inc. a funkci jednatelky zastává
Naća Pospíchalová.
Novým þlenem výboru do pĜíští valné hromady byl
zvolen Milan Hemala
Tel. 03 9555 3139,
email milan.hemala@sokolmelbourne.com.au
Dále upozorĖujeme na nové telefonní þíslo na
pokladnici - Marketta Lyell - 0413 852 488

Žádosti o þlenství:

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

76-letá MUDr. Jaroslava Moserová, velvyslankynČ ýR
v Austrálii v letech 1991-93. Byla inteligentní, vzdČlaná
a všestranná, do politiky vstoupila v listopadu 1989,
stala se poslankyní a þlenkou pĜedsednictva ýeské
národní rady, v roce 1996 byla zvolena senátorkou a
byla také pĜedsedkyní Generální konference
UNESCO. PĜed tĜemi roky bez úspČchu kandidovala
na prezidentskou funkci.Vynikající lyžaĜka, skvČlá
klaviristka, malíĜka a sochaĜka, pĜeložila do þeštiny
všech 41 románĤ Dicka Francise z dostihového
prostĜedí a po zkušenostech z Austrálie napsala
divadelní hru zamČĜenou na exulanty. PĤvodním
povoláním lékaĜka specializovaná na léþení spálenin.
Jedním z jejich pacientĤ byl upálený student Jan
Palach.
VČtšina národa a celý exil ( až na nČkolik krajanĤ)
respektují PalachĤv skuteþný odkaz volající po pravdČ
a svobodném toku informací.
IP

Pokud neobdržíte písemné vyrozumČní ohlednČ Vaší
pĜihlášky o þlenství do 10. kvČtna 2006, prosíme,
kontaktujte starostku Zuzanu Vasitch telefonicky
0413 032 366 nebo emailem:
zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au
DČkujeme!

Beauty Therapy Room
Dana Kadnar
Beauty Therapist

Prague Cakes

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

OtevĜeno dennČ
od 8.30 do 5.30,

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

jemné þeské
peþivo a zákusky

mimo pondČlí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

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

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

4

Velvyslanectví ýeské republiky: 8 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Commonwealth Games na ŠumavČ aneb táborák,
honba za pokladem a stanování pro zaþáteþníky i
ty zkušené
Ano, sešli jsme se v sobotu 18.3. na ŠumavČ
v Belgrave, abychom si spoleþnČ zahráli hry a
odjíždČli jsme obohaceni krásnými zážitky. K letní
tábornické atmosféĜe pĜispČlo ideální poþasí.
Hned po pĜíjezdu se nČkolik dČtí rozuteklo do lesa na
houby. Žádné sice nenašly, ale krásnČ se probČhly a
také našly nČjaké dĜevo na táborák. Komu se nechtČlo
do lesa, tak si mohl zahrát míþové hry, tĜeba fotbal.
Honba za pokladem (þeská stopovaná) mČla také
velký úspČch, všechny tĜi skupinky dČtí poklad našly a
také hned s nadšením snČdly. Místo fáborkĤ jsme
hledali vČci, které do lesa nepatĜí a zároveĖ si
zopakovali jejich názvy v þeštinČ. Sladkosti všem
chutnaly, ale na þerstvém vzduchu nám všem vyhládlo
a tak už bylo na þase rozdČlat oheĖ. BuĜtíky nad
ohýnkem vesele syþely, nČkteré i v ohýnku. Ale
všechny byly výteþné. NechybČli ani marshmallow ani
Ohnivý mužík – tĜíletý Clement se svými 96-ti
centimetry a krásnČ ohnivými vlásky se nám
symbolicky staral o oheĖ a také se stal nejmladším
táborníkem.
Ti co si chtČli zopakovat letní táboĜení a nebo snad si
poprvé vyzkoušet stanování, zĤstali pĜes noc a ještČ si
veþer u táboráku zazpívali. ChybČla nám sice kytara,
ale sehraná pČtice Skružných, pod vedením Ohnivého

mužíka, mČla pĜipravený kabaret Hokey, pokey a hned
bylo veselo. V noci už bylo sice chladno, ale jak Julian
(10let) poznamenal „It was freezing, only my sleeping
bag was nice and warm”. Z þehož vyplývá, že ty co
mČli dobrý stan a spacák, nic nepĜekvapilo.
A co se všem sedmi dČtem, které zĤstaly s rodiþi pĜes
noc líbilo? Zeptali jsme se jich hned ráno po snídani:
Dylanovi (7) se líbil oheĖ, stanování s jeho
kamarádkou Natálií a moc mu chutnal ovocný þaj,
který k snídani pĜipravila Vlasta. Natálie (9) si spolu
s ostatními dČtmi oblíbila místního pejska Karu a vodily
ji po okolí na procházky. Ambrose (8) si pochvaloval
klouzaþku a poĜádnou houpaþku, které se už hned tak
všude nenajdou. Isaac (13) a Genevieve (14) by si rádi
zopakovali honbu za pokladem a zahráli fotbal. Také
jim se líbilo nocování v autČ, v jejich 4WD a
seznamování se s ostatními dČtmi. A Ohnivý mužík
Clement by zase nČkdy rád pĜikládal klacíky do ohnČ.
Takže pĜístČ jste opČt všichni vítáni, pĜivezte i nové
kamarády a nezapomeĖte na kytaru.
Na závČr bych ráda jménem Sokola a všech 28
zúþastnČných dČtí podČkovala domácím na ŠumavČ
za jejich pohostinnost. Moc dČkujeme a tČšíme se
pĜíštČ na shledanou.
Zuzana Vasitch, starostka
P.S.:Fotky z akce najdete na www.sokolmelbourne.com.au

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

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

NA ZAKÁZKU
JiĜinka, vyzdobí Vám okýnka.
KvalitnČ ušije, záclony a závČsy
austrians, romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:

9809 1826

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

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Z dČní v Národním domČ

Naše Velikonoce

1.dubna se v Národním domČ tanþilo na Dupavé
zábavČ. Program zahrnoval i vystoupení studentky
Tary Semenov, která stepovala na písniþku Lucie Bílé
z þeského muzikálu Láska je Láska. Tara tancuje od
svých þtyĜ let a absolvovala mnoho taneþních
vystoupení se svojí
baletní školou Melbourne
Dance Academy. Založila
i svojí vlastní taneþní
skupinu Obsession, se
kterou vystupovala jako
BackUp dancers na
koncertech þeských
umČlcĤ Karla Gotta,
Heleny Vondráþkové a
Hany Horecké.
DČkujeme TaĜe za
pĜíjemný zážitek a
protože letos maturuje,
pĜejeme jí hodnČ
úspČchĤ.
Paní Alena Špirochová nezklamala svým kuchaĜským
umČním – Ĝízek, bramborový salát i tvarohový dezert
všem chutnal. Pokud i vy patĜíte mezi pĜíznivce její
kuchynČ – recepty najdete na sokolské internetové
stránce.
Pro velký zájem obnovujeme taneþní zábavy
konané každý mČsíc. PĜijmČte proto naše pozvání
na þervnovou zábavu, která bude v sobotu
3.6.2006 a nezapomeĖte si vþas rezervovat místa
na tel.þísle: 03 9432 8246
Milena

Na KvČtnou nedČli se Sokol Melbourne naplnil dČtmi.
Sešlo se pČt rodin a odpoledne jsme barvili vajíþka.
NapĜed jen tužkou na papír, ale pak smČleji a nakonec
by dČti nejradČji naþervenily a povzorkovaly i ty papíry
na stole. NaštČstí maminky byly okolo a pomáhaly
s rĤznými barevnými pĜehmaty. Pak si dal každý kus
dobrého závinu od pana Šindlera, nauþili jsme se
Ĝíkanku - Hody, hody ... - a užili si honby za malými
vajíþky. Pomlázku si nČkteĜí pokoušeli plést
z plastických šĖĤrek, ale pĜíštČ ji již budeme rozhodnČ
dČlat z vrbových proutkĤ. Dá se Ĝíci, že si to všichni
užili. A za mČsíc pĜijćte nejenom na výrobu
pĜáníþek, ale také na loutkové divadlo.
(informace nejdete na stranČ 12)

Your Family Doctor
x MUDr. AlžbČta Gazdíková
x MUDr. PĜemysl Kunz

Vlasta Š.

Oznámení o úmrtí

ZdenČk ýepelák
z Geelongu zemĜel 10.3. 2006
po tČžké nemoci ve vČku 83 let.
PĜátelé z Geelongu

Ordinují jako praktiþtí lékaĜi
v ordinaci

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na tel. þísle:

9879 0066

Vysílání þeského rozhlasu každou nedČli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Vzpomínání na Hlas domova
þást 2.
První úĜednČ povolený Hlas domova rozmnožovaný
cyklostylem vyšel 23. þervence 1951. Od prvního þísla
byl personální základ redakce pohromadČ. Byli þtyĜi.
František VáĖa, Josef Schneider, Vašek Michl, a Karel
Wendt. TĜi z nich byli po únoru vyhozeni z vysokých
škol. Výjimkou byl Josef Schneider, novináĜ z Mladé
fronty, který pak po dvou letech odešel do rozhlasu
Svobodná Evropa. Tam pracoval až do svého odchodu
do dĤchodu.
František VáĖa byl hned po únoru 1948 pĜi provČrkách
na Vysoké škole politické ze studia vylouþen. Hrou
osudu byl pĜedsedou provČrkové komise tehdy
nadšený „svazák“ JiĜí Pelikán. Pro Františka VáĖu to
bylo již druhé vylouþení ze studií – k prvnímu došlo pĜi
zavĜení vysokých škol nacisty v roce 1939. V kvČtnu
1948 utíká do NČmecka, odtud z pĜeplnČného tábora
je pĜemístČn do Itálie, kde se seznámil s dr. Josefem
Rýparem.
Karel Wendt, student právnické fakulty, þlen
lidoveckých akademikĤ, po provČrkách neþekal na
vylouþení a odešel v únoru 1949. Jeho první zastávka
byla v NČmecku v táboĜe pro þeské studenty a v
kvČtnu 1950 pĜijel do Austrálie.
„DozvČdČl jsem se,“ vypráví František VáĖa, „že pĜijel
nČjaký Wendt, který také píše, tak jsme se ho snažili v
lágru vyhledat.“
Karel k tomu vysvČtluje: „NČkdo z lágru Arsenal
v NČmecku dal Frantovi vČdČt, že jedu do Austrálie a
že píši do novin. Já jsem ale napsal jen jeden þlánek
do lágrových studentských novin. Dodnes si pamatuji o
þem to bylo – napsal jsem na adresu klukĤ, kteĜí
odjíždČli do ŠpanČlska, že nedává smysl odjíždČt
z komunismu do fašismu. Tak to nás s Frantou
seznámilo.“

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštČvČ v Melbourne?
ZajdČte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály i
perlami.
Máme opravdu velký výbČr. Také
klenoty a australské umČlecké
pĜedmČty pro každý vkus i kapsu.

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

V þervnu 1951 pak Vašek Michl „objevil“ Karla Wendta
v uprchlickém táboĜe v Melbourne.
Také Václav Michl byl studentem právnické fakulty. Do
Austrálie dorazil v záĜí 1950. „Ozval se již z Bonegilly,
že chce psát,“ Ĝíká František VáĖa, „Adresu dostal od
Jostena z Londýna, který tam založil Informaþní službu
a dodával nám zprávy do „Cirkularu“. Vašek se pak
ozval zase až z Tasmánie, kam ho pracovnČ pĜidČlili
na kontrakt. Na pohĜeb dr.Rýpara pĜijelo nČkolik lidí
z ostatních státĤ a vytvoĜil se výbor ýs. spolkĤ, krátce
potom se konal sjezd spolkĤ a na nČj jsem pozval i
Vaška Michla a Mirka Volného. To byl kamarád, který
se pak stal jednatelem sdružení ve Viktorii a vČnoval
se spolkové þinnosti. Vašek Michl se okamžitČ po
pĜíjezdu pĜidal k Hlasu domova.“
„Nepoznal jsem tady nikoho,“ vzpomíná na Václava
Michla František VáĖa, „kdo by toho vČdČl tolik o
þeské literatuĜe až do neuvČĜitelných detailĤ. A krátce
pak i o literatuĜe anglické. On umČl dobĜe anglicky.
V NČmecku pracoval pro americkou armádu a to se
pak náramnČ hodilo, když Hlas domova musel mít
jednu þtvrtinu tištČnou anglicky.“
„NČkdo jiný už kdesi napsal,“ píše František VáĖa
v úvodu sborníku vydaném k 25. výroþí Hlasu domova,
„že noviny jsou zrcadlem spoleþnosti pro kterou
vycházejí. Pro noviny svobodné spoleþnosti platí toto
pravidlo bezvýhradnČ a Hlas domova není výjimkou.
Snad jen jeho zaþátky byly trochu odlišné od jiných
novin, protože spadají do doby, kdy se teprve tvoĜila
spoleþnost pro kterou byl zamýšlen.“
Kolem Hlasu domova byla také Ĝada pĜíležitostních
dopisovatelĤ. Mezi nimi od samého zaþátku byl
Antonín Schott, který na stránkách Hlasu domova
uveĜejĖoval poezii a zaþátkem 60tých uveĜejnil nČkolik
fejetonĤ z cest pod znaþkou ZM.
„PĜijeli jsme do Austrálie v Ĝíjnu 1950.“ vzpomíná

Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeĐu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Antonín Schott. „Krátce na to jsem se pak seznámil
s Františkem VáĖou a s Vaškem Michlem. MČli jsme
k sobČ skuteþnČ blízko a velmi dobĜe jsme si rozumČli.
Vašek mČl úžasný smysl pro humor. Byla to parta;
Karel Wendt, Milan Kantor, LudČk Horák a nČkolik
dalších. S Vaškem jsme pak pozdČji, nČkdy v 1952 dali
dohromady a sepsali veþer poezie a satiry. ObzvláštČ
na satiru byl Vašek úžasný.
K redakci jsem nikdy nepatĜil. Chodila tam hlavnČ moje
manželka, která pozdČji pomáhala Frantovi psát
upomínky dlužníkĤm. Vzpomínám si také ještČ na
Kratochvílovi. Ale urþitČ tam chodila, zejména po roce
1968, Ĝada dalších. Já tam ale byl vždy jen jako host.“
Hlas domova zaþal vycházet v dobČ, kdy vČtšina
exulantĤ vČĜila, že jejich exil bude krátký. Úvodník
druhého þísla mČl titulek „Zúþtování se blíží“. NadČje
k brzkému návratu se v mnoha myslích zaþala
rozplývat až v druhé polovinČ 50tých let.
Od samého zaþátku byl vytvoĜen formát novin, který se
František VáĖa snažil rigoróznČ dodržoval.
„Snad v tom bylo i trochu staromilství, ale podle vzoru
tČch nejlepších novin, které jsem znal, jsem vČĜil, že
tak mají noviny vypadat,“ Ĝíká František VáĖa.
„V našich podmínkách to nebylo snadné. A kvĤli tomu
si nČkdy ze mne kluci dČlali legraci. Zejména, když
jsem je musel uhánČt, mnohdy na poslední chvíli, aby
nČco napsali a nebo jsem to musel napsat sám.
Jednou, to bylo mnohem pozdČji, mČ velice potČšil
Ferdinand Peroutka, když mi napsal, že to bylo nČco,
co se mu na Hlasu domova obzvláštČ líbí. Od nČj jsem
to považoval za velké uznání.“
Úvodník, sloupek, zprávy a politické þlánky a úvahy,
þlánky o kultuĜe, filmové a literární recenze, sport a
místní zprávy o þinnosti spolkĤ, rubriky „PĜátelé
hledají“ a – samozĜejmČ – dopisy þtenáĜĤ a inzeráty na
poslední stránce. NechybČla ani cestopisná vyprávČní
exulantĤ, poezie a literatura. Formát se jen nepatrnČ
zmČnil, když zaþal Hlas domova vycházet knihtiskem.
Zpravodajství se pĜedevším zabývalo událostmi
v ýeskoslovensku, referovalo zasvČcenČ o politice
KSý, pronásledování demokratĤ, probíhajících

Vyuþujeme
hĜe na klavír
dČti od pČti let i dospČlé.
Používáme moderní
australské a americké školy.
Metodika vychází z postupĤ
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho pĜání pĜipravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
MĤžeme také hrát
þeské písnČ a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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soudech a popravách, celkové atmosféĜe života doma.
A nČkdy i o náznacích domácího protikomunistického
odboje, do kterého mnozí exulanti ve svých dopisech
vkládali nerealistické nadČje. V jednom ze svých
þlánkĤ Václav Michl varuje pĜed „zveliþováním odboje
doma“.
Dopisy redakci odrážejí vČrnČ myšlení emigrantĤ a
nepochybnČ by si zasloužily delší a zvláštní analýzu.
Redakce mČla zásadu anonymní dopisy
neuveĜejĖovat, pĜitom ale uveĜejĖovala (vČtšinou
nepodepsanou) kritiku své práce. A tak je možné se
doþíst, že Hlas domova je profašistický þasopis,
klerikální þasopis, že je nedostateþnČ
protikomunistický, že je pĜíliš antikomunistický, aby se
vČnoval ménČ politice a více místnímu životu, ale také
výzvy ku stranické nepolitiþnosti a proti stranickým
rozporĤm v exilu. Vedle toho i dopisy od tehdejších
„starousedlíkĤ“, kteĜí pĜijeli ještČ pĜed druhou svČtovou
válkou a nebo tČsnČ po ní, žádající, aby Hlas domova
pĜestal „špinit vlast“, že oni sem pĜijeli za prací a že
komunisté doma zavedli sociální spravedlnost.
Na stránkách Hlasu domova také probíhala po nČkolik
mČsícĤ diskuse o tom, zda kupovat þi nekupovat
dovezené þeské výrobky. Koneþná anketa pak
vyslovila názor vČtšiny: Nekupovat – nepomáhat tím
komunistickému režimu doma.
I nadále – s výjimkou Františka Váni, který byl i
s adresou uveden jako vydavatel novin – pisatelé
používali, snad z ohledĤ na pĜíbuzné doma, šifry ale
také až pĜíliš snadno rozpoznatelné iniciály. JS – Josef
Schnaider, Jun a nebo VM – Václav Michl, svČt –
František VáĖa, KW – Karel Wendt, JL – Josef Los,
MZ – A.Schott a nČkolik dalších, které se mi
nepodaĜilo „rozluštit“.
Hlas domova vycházel cyklostylován, až do roku 1955.
„VČtšina þtenáĜĤ pĜijala na poþátku i cyklostylované
výtisky pĜíznivČ, jen nČkteĜí namítali, že by 'vyšší
zájmy' a snaha o ´lepší reprezentaci´ mČly pĜevyšovat
´malichernou´ zásadu, že list musí zĤstat od poþátku i
finanþnČ zcela nezávislý. Dnes je možno poukázat na
výhodu plné nezávislosti, osudy mnoha jiných

MONT ALBERT
PHARMACY
40 Hamilton Street
Mont Albert 3127
Nabízí služby krajanĤm
OtevĜeno:
PondČlí - pátek: 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

PEM
GENERAL ENGINEERING
SERVICES

D
D
D
D
D
D

TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FENCING
GATES
STEEL FABRICATION

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

exilových listĤ ji potvrzují.“ píše František VáĖa ve
sborníku k 25. výroþí HD. „Noviny, zamýšlené pĤvodnČ
jen k informaci ýechĤ a SlovákĤ na pátém kontinentu,
si pĜekvapivČ brzy našly cestu i
do jiných svČtadílĤ. Takže v
druhé polovinČ padesátých let
se Hlas domova už mohl
pĜiĜadit k exilovým listĤm, které
s oblibou uvádČjí, že mají
þtenáĜe „v celém svobodném
svČtČ“.
„Do roku 1955 jsme mČli asi
1500 odbČratelĤ. Dlouho jsem
se shánČl po sázecím stroji, až
jsem jeden objevil. S pomocí
Václav Michl
pĜátel a þtenáĜĤ v USA jsem pak
koupil þeské matrice a mohli jsme zaþít vycházet
tiskem.“ vysvČtluje František VáĖa.
„To jsme jednou takhle pĜišli na redakþní schĤzku“
uvádí na pravou míru s úsmČvem Karel Wendt, „a
všechno už bylo Frantou zaĜízené. Franta jen Ĝekl, že
to musíme spoleþnČ splácet. Franta nám ale všechno
zaplatil zpČt.“
„Když pak Franta koupil sázecí stroj – to již žil v
Richmondu – sázecí stroj byl umístČn nČkolik ulic
vedle u Ládi RĤžiþky.” OldĜich Svozil vzpomíná na
zmČnu techniky tisku.“Dokonce i já jsem se nauþil na

tom stroji sázet. Bylo nás ale víc, všichni jsme chodili
do práce a tak každý sázel trochu.”
Sázecí stroj byl pak koncem roku 1955 pĜestČhován do
redakce v Richmondu. BČhem
let se u sázecího stroje
vystĜídalo nČkolik sazeþĤ –
A.Chromovský, R.Toman, F.
Zoul, M. Bartošek a podle
vzpomínek úþastníkĤ snad i
nČkolik dalších. Sazbu
zalamoval J. Matys a pozdČji
pak E.Svoboda.
První tištČné þíslo Hlasu
domova vyšlo 16.5.1955.
Hlas domova nebyl
Karel Wendt
samozĜejmČ jen dílem redaktora,
dopisovatelĤ a sazeþĤ. V oþích Františka Váni
„redakþní kruh“ zahrnoval i pomocníky, kteĜí bezplatnČ
pĜipravovali Hlas domova k expedici: „Expedice byla
každé druhé pondČlí a pro Ĝadu lidí to byla
spoleþenská událost. PĜijeli už odpoledne, už vČdČli co
dČlat a já když pĜišel z práce, tak již pracovali. A tČšili
se na to...“
BČhem let s distribucí vČrnČ pomáhalo mnoho lidí. Bez
záruky kompletnosti a þasové návaznosti lze s pomocí
pamČtníkĤ uvést Ĝadu jmen. Tak snad jen ti
nejvČrnČjší: M.Tomanová, A.Semecká, L.Blažek,

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 2006 only.
Book now as limited seats available.
$ 50,00 discount if you pay on day of booking

VELMI LEVNÉ LETENKY
NA EVROPSKÉ LÉTO OD AUD 1450,-

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

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniþek, praþek, sušiþek, myþek
nádobí, prĤmyslových a domácích
spotĜebiþĤ.

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

Úterní obČdy od 12 hodin. ýeská kuchynČ, všichni jsou zváni

J.Klement, „Štába“-A.Postník, paní Bydlová,
P.Peithner, L.Glosová, J. Blažková, J.KĜepþík,
H.Jizbová, M.Voborská, R.Svoboda, J.Horná, Z.Volek,
R.Odstrþil a paní Benešová, pan Zavadil atd. atd.
NČkteĜí lidé pomáhali i jinak. Na pĜíklad Josef Kinda
vzpomíná:
„Nepamatuji se pĜesnČ, kdy jsem Hlas domova
odebíral, ale muselo to být hned nČjak ze zaþátku. Jen
vím, že relativnČ brzy, nČkdy koncem šedesátých let
jsem si pĜedplatil Rudé právo, Mladou frontu, Lidové
noviny a myslím i Práci. Noviny chodily letecky dvakrát
týdnČ v balíþku a vČtšinou jsem je ani neþetl, jen
pĜeadresoval a poslal Frantovi do redakce.“
Richard Toman, který v poþátcích do Hlasu domova
pĜispíval, v dokumentu natoþeném v Austrálii ýeskou
televizí v roce 1996, o Františkovi VáĖovi Ĝekl:
„PĜestože bylo uvedeno, že Hlas domova Ĝídí redakþní
kruh, nakonec o všem rozhodoval František sám. On
dČlal nejvíc. VyĜizoval sám všechnu korespondenci,
všechny úþty, všechnu administrativu mČl na sobČ. I
s krajany se stýkal on.“
Zaþátkem druhé poloviny padesátých let František
VáĖa také zakládá rodinu.
„ýetla jsem Hlas domova pĜedtím, než jsme se v 1956
s Frantou poznali.“ Vzpomíná Dina VáĖová. „Žasla
jsem, že nČkdo mĤže existovat s takovým národním
zanícením. František byl zvláštní, já jsem ho
obdivovala. V roce 1958 jsme se vzali a já jsem
vČdČla, že si neberu jen Františka, ale též Hlas
domova. ěíkala jsem mu po celou dobu, že je unikát.
Dodnes si myslím, že jsem mČla velké štČstí, že jsem
s ním mohla sdílet život. Nebylo to vždy snadné, moc
jsem si pĜála, aby mČl více þasu na dČti. Vím, že si to
pĜál i on. Ale to je snad osud všech lidí a jejich rodin,
kteĜí se rozhodli vČnovat svĤj život veĜejné þinnosti.“

WX
Poznámka pod þarou
DČkuji velice všem pamČtníkĤm za trpČlivost s mými
nekoneþnými otázkami a že mi dovolili své vzpomínky
po autorizaci veĜejnČ ocitovat. Moje speciální
podČkování patĜí paní DinČ VáĖové za pĜístup do
jejího osobního archivu a za neocenitelné pĜipomínky
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a opravy mého textu.
Pokud není uvedeno jinak, citáty Františka Váni a
Karla Wendta jsou pĜepisem ze zvukového záznamu
jejich vzpomínek, který byl poĜízen v roce 1991

Redakþní kruh a pomocníci 1955
K.Wendt, V.Michl, O. Svozil, R. Toman, F. VáĖa, A.Postník

Prosba
V kvČtnu 2007 otevĜeme v BrnČ MUZEUM
ýESKOSLOVENSKÉHO EXILU 20. STOL.
Prosíme všechny krajany o zaslání vhodných
exponátĤ.
Adresa muzea:
Jan Kratochvíl
Muzeum ýeskoslovenského exilu 20. stol.
ulice Štefánikova 22
Brno 602 00
Czech Republic
V muzeu bude vČdecké pracovištČ, stálá expozice,
kinosál, televizní a zvukové studio, archiv, knihovna,
studovna atd. Dokumenty, noviny, knihy, klubové
kroniky, uniformy, vyznamenání, prapory… prostČ vše,
co vypovídá o exilu.
PĜedem dČkuji za pomoc
Jan Kratochvíl

a taste of Europe

Hotel CORONET- novČ otevĜený hotel

BOHEMIA CAKES

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

Milan a Katka Pojarovi
otevĜeno dennČ
HIGHETT
342 Highett Road, Highett
Tel: 9553 6775

Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

5ti ÌÌÌÌÌ ubytování
ve 4ÌÌÌÌ hotelu
za 3ÌÌÌ ceny
pro krajany z Austrálie ( od AU$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810
Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz
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Každý þtvrtek v Národním domČ odpolední káva a zákusek.

životĤ a zase je opouštČjí, zkoumá film strach,
pĜedsudky, bigotnost, toleranci, násilí a lásku.
ZároveĖ
je i nezvykle provokativním pohledem na
ŠTċSTÍ * * * * 1/2 A CRASH * * * * *
složitost rasové problematiky v Americe.
V uplynulých dnech se dostalo mnoha ocenČní
mnohým filmĤm. SvČtového Oscara získal „Crash“ a V þeském filmu jde o nenásilné porovnání povrchnosti
a podstaty vČcí, - mladá dívka se musí rozhodnout,
ýeského Lva film „ŠtČstí“. Oba jsem vidČla už
zda obČtuje vysnČnou cestu do Ameriky za svým
v prvním prosincovém týdnu, ten první na letu
pĜítelem, aby se mohla postarat o dČti své nejlepší
s Laudou do Prahy, ten druhý hned po pĜíletu v kinČ
kamarádky.
NejvČtší oporou se jí stane její kamarád
Evald na Národní tĜídČ a tak mi už dávno pĜed
z
dČtství,
s
nímž
se snaží dČtem nahradit chybČjící
udČlením cen bylo jasné, že se jedná o dva zcela
rodinu
a
najde
u
nČj
nejen oporu, ale i opravdovou
výjimeþné filmy.
lásku. V obou filmech dokresluje umČlecký zážitek
Crash a ŠtČstí jsou samozĜejmČ dva úplnČ odlišné
emotivní hudba.
filmy, které mají ale oba pĜesto mnoho spoleþného.
PĜedevším to, že se liší od základního trendu vČtšiny O kvalitČ hereckých výkonĤ svČdþí nominace i ceny.
souþasné filmové produkce a nesnaží se lacinČ zalíbit Ve filmu Crash je znamenité obsazení široké škály
charakterových typĤ. Ve filmu ŠtČstí hrají vedle
nenároþnému divákovi. Tyto filmy nutí k zamyšlení,
tradiþních oblíbených hereckých legend - Polívky,
nikoliv takovému školnímu povinnému, ale zcela
Stašové, Huby také vynikající mladí herci Pavel Liška
dobrovolnému, založenému na absolutním vtažení
(Pupendo), AĖa Geislerová (Želary) a Tatiana
diváka do velmi dramatických situací, ve kterých se
Wilhelmová (SamotáĜi), kteĜí byli všichni ocenČni za
mĤže snadno sám ocitnout.
Dalším shodným rysem je prostĜedí, ve kterém se dČj skvČlé ztvárnČní svých nároþných rolí.
Oba filmy nemají ani šĢastný ani smutný konec. Podle
odehrává. ProstĜedí je, struþnČ a laicky Ĝeþeno –
mne je jejich „Happy End“ v tom, že si v závČru divák
ošklivé. Nehezké þásti nehezkého megamČsta Los
Angeles a ještČ ménČ hezké industriální sídlištČ a okolí odnáší z kina pocit, že lidský život je za všech
vzhledovČ neslavného severoþeského Mostu nebývají okolností strašnČ krásný a strašnČ dĤležitý.
zrovna oblíbené scénické volby režisérĤ. V obou
Barbara Semenov absolvovala Fakultu Žurnalistiky
pĜípadech se však právČ na jejich pozadí rozvíjejí
University Karlovy a v letech 1975 až 1981 pĤsobila
pĜíbČhy neobyþejnČ lidské a jímavé. Díky tČmto
jako redaktorka v Televizních Novinách
pĜíbČhĤm a krásnému vidČní kamery se zdají i tato
ýeskoslovenské Televize. Pod tlakem odporu
drsná a syrová místa náhle sympatická až poetická.
Oba filmy poukazují na problémy celospoleþenské i na k tehdejší linii politické propagandy emigrovala do
Západního Berlína a inspirována novináĜským „vším
problémy jednotlivcĤ, jejichž charaktery balancují na
jsem
byl rád“ prožila krásných pČtadvacet let v rĤzných
tenké þáĜe, oddČlující dobro a zlo. Nechci prozrazovat
svČtových
konþinách. Na žebĜíþku hodnot je pro ní
nic z napínavého dČje, který stále pĜekvapuje, nejcennČjší
rodina, Austrálie, Praha, umČní a kultura
v americkém filmu vynikajícím propojením osudĤ
všeho druhu, o které bude pravidelnČ pĜispívat do
mnoha hrdinĤ, pocházejících z rĤzných etnických
skupin. Zatímco postavy vzájemnČ vstupují do svých krajanského Kvartu.

Kuturní rubrika

ýTENÁěI PÍŠÍ
(OtištČné pĜíspČvky jsou osobními názory autora a nemusí vyjadĜovat stanovisko redakce a výboru Sokola
Melbourne.)
Jsem dvacátý osmý roþník a od mých dvaceti do þtyĜiceti let života jsem užíval výhod a dobrodiní
komunistického režimu. Dnes se „zlatí komunisté“ znovu dostávají dopĜedu, jak píše paní Jarmila Slovak a je
možné, že v nadcházejících volbách budou posíleni anebo volby vyhrajou.Kdyby se tato dáma chtČla vrátit tam
odkud pĜišla, tĜeba s úmyslem budovat socialismus, blahobyt a lepší zítĜky, jsem ochoten ji finanþnČ pĜispČt na
one way ticket.
PS. Preferuji pĜíspČvky pana Aleše Nebeského pĜed opatrnickým þlánkem kardinála Vlka, který se zĜejmČ bojí,
aby mu mohamedáni nezbourali oltáĜ. Jestli souhlasíte s paní Jarmilou Slovak, tak na moje psaní zapomeĖte.
S pozdravem
Jaroslav DvoĜák
Dále nám zaslali svoje pĜíspČvky J. Schtein, p. Bertona a J. KošĖar O.A.M, za které dČkujeme.
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Knihovna je otevĜená v úterý a ve þtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dĤm
otevĜen. Více než 5000 knih na vybrání. Po pĜeþtení vraĢte!

PROGRAM NA MċSÍC KVċTEN 2006
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ýTVRTEK

OBċDY

Cena $15

12:00

TĜi chody nejlepšího jídla þeské kuchynČ

KÁVA A ZÁKUSEK - PENZISTI

6. kvČtna Disco pro starší a pokroþilé
sobota Objednávky na tel.: 9361 2051

Cena $15

12:00
20:00

7. kvČtna DČti - výroba pĜáníþek pro maminky
nedČle

14:00

7. kvČtna Loutkové pĜedstavení v anglickém jazyce
pohádka "O Rusalce"
nedČle

16:00

13. kvČtna KLEZMANIA - Yiddish folk
$18/$16
sobota Tickets:
Bookings via telephone: 0425835705 or 0403947836

20:30

14. kvČtna Sváteþní obČd pro maminky
Rezervace míst do 11.5. na tel.:03 9432 8246
nedČle

Cena $15

12:00

20. kvČtna Veþer hudby a poezie
sobota Rezervace míst na tel.:03 9432 8246

Cena $20

19:00

27. kvČtna
sobota

Cena $15

20:00

Disco
Objednávky na tel.: 9361 2051

30. kvČtna Román pro ženy
inteligentní romantická komedie z roku 2005
úterý
VeþeĜe od 19:00, cena $15, nutné objednat na tel.: 9432 8246

20:00

MÁJOVÁ BOHOSLUŽBA NA ŠUMAVċ se bude konat v nedČli 28.5. v 11 hodin
TČšíme se na vás na ŠumavČ: Locks Way, Belgrave South, Telefon: 9754 5159, Melway 84:J5
Prozatímní redakor Kvartu od zaþátku roku 2006 je Milena Petrová, milena.petrova@sokolmelbourne.com.au

VÁŽENÍ ýTENÁěI KVARTU
LaskavČ odstĜihnČte a pošlete s Vaším pĜíspČvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list:
$........................
Národní dĤm:
$........................
ýlenské pĜíspČvky: $.....................
ZmČna adresy: Opravte prosím adresu na zadní stranČ

Den matek – den podČkování maminkám za jejich lásku a starostlivost. Tatínkové,
chcete pomoci svým dČtem nachystat pČkné pĜáníþko? PĜijćte si ho vyrobit do
Národního domu v nedČli 7.kvČtna od 14:00 – 16:00 hodin.
Papíry a materiál zdarma. Kafe + koláþ $1.
Na setkání se tČší babi Vlasta, tel.: 0408 088 167
P.S. Táborníci, nezpomeĖte se ukázat

Sváteþní obČd pro maminky probČhne v nedČli 14.kvČtna od 12:00 hodin.
K obČdu bude oblíbená svíþková s knedlíkem, kávou a zákuskem.
Cena $15 a objednávky míst do 11.5. si zajistČte na tel.þ. 03 9432 8246
Všechny malé i velké diváky
zveme na

loutkové pĜedstavení
v anglickém jazyce pohádka "O Rusalce"
podle opery A. DvoĜáka,
které se koná v Národním
domČ v nedČli 7.kvČtna 2006
od 16:00 – 16:30 hodin.

Taneþní zábavy se Studiem 4
v Národním domČ
od þervna opČt každý mČsíc !!!
PĜijćte si zatanþit a poslechnout
si stále zelené melodie.

Cena: $6/ osobu
Rezervace míst na tel.:
03 9432 8246
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