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ODTUD A ODJINUD
V Rembrandtově domě v Amsterodamu můžeme
vidět portrét nazývaný Starý muž, v některých
publikacích Starý rabín. Holandský historik umění
E.van de Weterig tvrdí, že jde o portrét českého
exulanta Jana Amose Komenského, pohřben
v holandském Naardenu v r.1670.
My zde dobře známe výraz „Public relations“ –P.R.,
čeština v bezhlavé honbě za anglikanizmy se nestydí
za překlad „Piárová agentura“. Cituji informaci z novin:
„Už nesmí pracovat jako fundrajzl, který má slušně
placený džob a tak občas odprezentuje piár plán“
anebo „Kamarádi od divadla jim to odpiárovali, aby
tam nahnali publikum“. Zájemci o současný jazyk se
mohou obrátit na Český národní korpus (www.
ucuk.ff.cuni.cz), je to soubor počítačově uložených
textů sloužících k lingvistickému výzkumu.
V pražských Stodůlkách nese jedna ulice jméno
zpěváka Karla Kryla, před lety měl představení také v
Melbourne, minulé číslo Kvartu ho připomnělo na
titulní stránce. Po exulantech není v českých městech
mnoho ulic pojmenováno, ve Stodůlkách ještě
najdeme ulici Evy Olmerové.
My Life in Print se jmenuje publikace, kterou napsal
Michael Žifčák, v dubnu vyšla v nakladatelství Lothian
Books. Autor v první části knihy píše o svém mládí
v nacisty zabraném Československu a v druhé o pěti
desítiletích svého života v Melbourne. Žifčák začal
pracovat v roce 1951 jako úředník u firmy Collins
Booksellers a vypracoval se tam na vedoucí místo.
V roce 1973 se stal zakládajícím ředitelem National
Book Council. Pozitivně ovlivnil celoaustralskou
knihkupeckou a vydavatelskou politiku a praxi.
Do Lurd či Fatimy již nemusíme putovat. Za
zázračným uzdravením či zbohatnutím můžeme
zamířit do melbournského předměstí Cranbourne, kde
manželé Alphonsovi vystavují ve svém domě sošku
Pražského Jezulátka. Jejich sousedi si stěžovali, že se
tam shromažďuje mnoho věřících, magistrát takové

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.
Vyzkoušejte si zadarmo měsíc bydlení a pohodlí
v našem Domově! Na jeden měsíc uhradíme váš
pobyt (nájemné, elektřina, plyn a voda) a zařídíme
bezplatný převoz vašeho nábytku. Můžete si vybrat
z devíti útulných pokojů. K dispozici je také společná
prádelna v přízemí, společenská místnost a kuchyň
s jídelnou.

kongregace zakázal, odvolací soud nepochybně na
přímluvu shůry povolil. Po dlouhých tahanicích
v rozličných tribunálech zázrak očekávajícím je pouť
do Cranbourne povolena – může jich být jen 25 denně.
Robert Vrba byl jeden z pěti Židů, kterým se
podařilo uprchnout z tábora smrti v Osvětimi. Pracoval
jako třídič zavazadel před krematoriem, našel tam
školní atlas a podle vytržené stránky střední Evropy se
pak po mnoha svízelích dostal do Žiliny, kde našel
úkryt ve škole.Připravil tam 22stránkovou zprávu a
odeslal tehdejšímu papeži. Vatikán dodnes odmítá, že
papež tuto informaci o genocidě ignoroval. Kopie šly
do Velké Britanie a USA s přáním, aby spojenci zničili
železniční vlečku umožňující transporty desetitisíců
Židů do osvětimské továrny na smrt. K bombardování
nikdy nedošlo. Vrba se dožil konce války mezi
partyzány, vystudoval pak v Praze farmakologickou
chemii. Emigroval do Kanady, ve Vancouveru se stal
univerzitním profesorem a začátkem dubna tam
jednaosmdesátiletý zemřel.
Česká republika a Slovensko drží v Evropské unii
primát ve škodách působených krádežemi
v obchodech. Následují je Britové, Maďaři a Portugalci.
Nejpoctivější z 25 zemí je Rakousko.
V kanadském Torontu převzali cenu za šíření
dobrého jména České republiky Josef a Zdena
Škvorečtí, spisovatelé a vydavatelé exilového
nakladatelství 68 Publishers, které do roku 1989
vydalo 220 publikací autorů, kteří nemohli v totalitním
státě publikovat. Byli mezi nimi i dva, kteří žijí
v Austrálii – Stanislav Moc a Stanislav Mareš. Spolu se
Škvoreckými obdržel stejné ocenění „Gratias Agit“ i
Josef Čermák, profesor práv na univerzitě v Torontu,
který se zasloužil o zavedení studia bohemistiky na
této vysoké škole. Dekorování provedl český ministr
zahraničních věcí C. Svoboda, který v Kanadě
projednával možnost oboustranného bezvízového
styku. Prozatím Kanaďané jezdí do ČR bez víza, zatím
co Češi víza potřebují, to stejné platí v USA a
v Austrálii.
V melbournských novinách The Age se objevil ostrý
Slunečné dny si můžete vychutnat na terase.
Domov se nachází v centru Melbourne, poblíž
Národního domu, jen pár kroků od Errol Street, kde
jsou obchody, banky a tramvajová zastávka. Victoria
Market jen tři stanice tramvají !
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte na
generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196
případně 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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Názvy kapitol napovídají její zážitky – Pavoučí den,
Ještěrčí den, Pelikání den, Opálový den, Krokodýlí den
atd.
Knížka je psaná zřejmě současným „živým“ jazykem
v Čechách, včetně „hvězdičkovaných“ písmenek.
IP (Autorka uvádí: „V případě, že si hvězdičku nahradíte
takovým způsobem, že výsledné slovo bude sprosté,
Váš problém.“)
Oznámení výboru
Ať tak či onak, je to čtivá knížka, plná zvláštních
Připomínáme, že členské příspěvky na tento rok
informací pro naše blízké doma. Informací, které nás
(2005/06) je nutné zaplatit do 30. června 2006:
většinou ani nenapadnou někomu předávat. Pro nás
$20,00 /člen
samotné pak mohou být zajímavé i dojmy, které jsme
$10,00 /důchodce
již dávno zažili a zapomněli. Nebo i čerstvý pohled na
$25,00 /rodina s dětmi pod 18 let (bezdětní
věci kolem kterých třeba i denně chodíme, najednou
manželé platí příspěvky stejné jako jednotlivci)
viděné čerstvým pohledem.
Prosíme, zašlete je na adresu Sokola (viz strana 12 ) Knížku „Austrálií s úsměvem aneb Ahoj klokani“ vydalo
koncem minulého roku nakladatelství Akacie a
Chcete-li nám ušetřit administrativu, můžete poslat
distribuje ji Krameriova K.D. spol. s r.o. v Humpolci,
váš členský příspěvek i na příští rok, tj. 2006/07.
email krameriova@krameriova.cz
-nebDěkujeme

článek útočící na dosavadní možnost dvojího
občanství, podle zprávy občané této kategorie trpí
duševní poruchou zvanou „bipolar disorder“.
Nezaměstnanost dosahuje v České republice 15%,
v Austrálii 5%

Nové knihy
Ahoj klokani
Z Čech do Austrálie přijíždí stále více turistů. Jen ale
málokterý z nich o tom napíše knížku.
Ing. Marta Pelikánová z východních Čech se rozhodla
uveřejnit svůj australský cestovní deník, doplnit ho
poezií a řadou fotografií. Její láskou, vedle poezie, je
příroda, cestování a tramping.

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,
SEAFORD, 3198
PH: 9786 1814,
MOB: 0404 514 632

Austrálii z lásky
Ing. Marta Pelikánová
V očích mám písek červený
a srdce vedrem spálený
z tropů památky od pijavic
zimu ve Sněžných horách - nikdy víc
těžko odnese času proud
nádheru cesty Ocean Road...
Já ale našla mnohem víc
pokladů vzácných na tisíc
krásnější zlata, opálů a diamantů
jsou lidi toho kontinentu,
když nebudou mít nic než chléb a sůl
dají ti všechno a ne jen půl
k tomu ti úsměv přibalí
a nečekají pochvaly.
Pro ně je víc než konto v bance
setkání s kamarádem u dlabance
a hlavně klid a pohoda
je značkou toho národa.
Chci tam zpátky! Hned!
Slyšet to jejich: "No worries, mate!"
Australanům

jemné české
pečivo a zákusky

mimo pondělí 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
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uklízečka a číšnice. V roce 2000 přijela do Austrálie.
Tvrdí, že „skřípala zuby, když knížku psala anglicky“,
jestliže je to tak, zaslouží si obdiv, vyjadřuje se
V Novinách pro slušné krajany se Marcela
obdivuhodně.
Z novinového rozhovoru vyplývá, že
Čechová z Queenslandu těžce obula do
Dvanáct
dortíčků
napsala v Americe, kde již vyšly
australského multikulturalismu. Pikantní na
v
nakladatelství
Penguin,
tiráž v Austrálii publikované
tom je, že na stejných stránkách se objevil
knihy se nezmiňuje, že jde o druhé vydání. Dominika
několikasloupcový a bohužel frázím se nevyhýbající
dále říká, že překlady Dortíčků, tak titul knihy autorka
rozhovor s Dominikou Dery, která nyní působí
sama česky nazývá, přišly vloni na trh v Německu,
v Sydney v českém vysílání multikulturní rozhlasové
stanice SBS. Kdo s ní vedl rozhovor nebylo uvedeno, Itálii, Francii, Španělsku a Řecku.
dozvěděli jsme se, že do svých třiceti let cestovala po Nejsem si ale jist, do jaké míry se drží její vzpomínky
na dětství přesnosti. Kniha nese označení biografie,
světě a pátrala po lepším životě. Našla jej v Sydney?
řekl
bych, že jde spíše o životopisný román, ve kterém
V březnu tohoto roku vyšla v sydneyském
by
byla
odchýlení tolerována. Nechci jít do
nakladatelství East Street Publication autobiografie
podrobností, vypsal jsem si stránku pochybností,
Domniky Dery The Twelve Little Cakes – a memoir
from Communist Prague, str.350, $ 22,95. Autorka se nebudu se o nich kromě výjimek zmiňovat.
Spisovatelka nazývá svoji babičku z matčiny strany
přiznává, že knihu napsala, aby si přivolala šťastné
vzpomínky na dětství. Narodila se v pražské porodnici „red baroness“ a uvádí, že s manželem, tedy
v roce 1975, žila v Černošicích u Prahy, její rodiče byli dědečkem Dominiky, chirurgem v nemocnici Na
Františku MUDr Václavem Čermákem, se podstatně
podle ní disidenti, jmenovali se Furmanovi, maminka
podílela na pozvání vojsk Varšavské smlouvy do
pracovala ve Státním ekonomickém ústavu, kde byl
ČSSR. Věděl jsem, že dr. Kriegel byl jediný z ministrů
pravděpodobně ve stejné době zaměstnán i bývalý
Dubčekovy vlády, který odmítl podepsat souhlas
ministerský předseda Zeman a dnešní prezident
Klaus, byl to režimní „think tank“. Dominika byla přijatá s obsazením ČSSR v srpnu 1968. Zanedlouho potom
zemřel a nevěděl jsem, že jeho popel nalezl přítel
do velmi výběrového dětského baletu Národního
divadla a po dokončení devítiletky studovala, jak říká, rodiny Furmanů na záchodku pražského nádraží.
na pražské hudebně-dramatické konzervatoři. Když jí S jistotami socialismu jsem se rozloučil v roce 1967,
bylo devatenáct, to je v roce 1994, dostala stipendium takže nemálo okolností popsaných Dominikou
neznám. Nosili pionýři modré košile? Může sedmileté
na Ecole Lecoq v Paříži a po dalších čtyřech letech
odjela z Francie do Nového Yorku, kde pracovala jako děvčátko sedlat jezdeckého koně? Prováděl se vpich

Dvanáct dortíčků

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

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

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
při eutanázii psa do krku? Je biřmování (v knize
„confirmation“) spojeno se křtem? Mám takových
otázníků řadu, koneckonců je mohu tolerovat s jednou
výjimkou, Janáčkova opera Příhody lišky Bystroušky
se nepřekládá „The Smart Fox“, ale The Cunning
Little Vixen. .
Vyprávění nepostrádá napínavosti, má silný politický,
přesně řečeno antikomunistický akcent, některé
stránky jsou vtipuplné, někdy až příliš. Kniha se velmi
dobře čte. Darujte ji svým australským snachám,
zeťům a vnoučatům, dozví se mnoho o tom, jak děti
vyrůstaly v totalitním systému po roce 1975, jak žili
jejich rodiče, zvláště když nesouhlasili s Brežněvovou
doktrinou a jak jejich okolí na protirežimní
přesvědčení reagovalo.
IP
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Dětské odpoledne 7. května
Vyrábění přáníček ke Svátku Matek už je novou
tradicí v domě Sokol Melbourne. Naše nová
maminka, Milena, která dříve tuto dílnu vedla, stará
se v současné době o svou malou dcerušku
Radunku, a tak jsme ji spolu se Zuzanou zastoupily.
Odpoledne začalo v malém počtu, ale ke konci se
nás jen rojilo. Některé děti byly samostatné, jiným
pomohli rodiče. Vystříhaná srdíčka a květinky, pěkně
barevné a s krátkými nápisy byly výsledkem.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
(Otištěné příspěvky jsou osobními názory autora a
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce a výboru
Sokola Melbourne.)
Tento měsíc do redakce došly příspěvky od autorů:
Pavel Ludvík Jacko - Čistý štít
Karel Pachl´- básně - budou zveřejněny v některém z
dalších čísel časopisu Kvart
Za příspěvky děkujeme

Your Family Doctor
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

Ve 4 hod zasedlo přes 15 dětí a přes 20 dospělých
před loutkové divadélko ze Sydney, aby shlédli
představení Rusalka. Paní Luba Muchová zručně hrála
s loutkami rusalky, vodníka, prince i ježibaby.
Z povzdálí se linuly tony naší krásné Dvořákovy
opery. Pro děti byl čten v angličtině hlavní příběh.
Přesto, že to bylo divadlo malých rozměrů, upoutalo
pozornost dětí i dospělých. Ti se nyní jistě těší na
pokračování. Možná, že to příště bude Perníková
chaloupka, Kašpárek a drak a nebo jiná pohádka.
Ale jestě před tím se milé děti a rodiče sejdeme při
výrobě masek a vějířů pro dětský karneval.
Podrobnosti budou v červnovém Kvartu.
Vlasta Šustková

Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na tel. čísle:

9879 0066

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Vzpomínání na Hlas domova
část 3.
První knihtiskem tištěný Hlas domova vyšel
16.5.1955. Hlas domova byly „skutečné“ noviny, nejen
obsahem, ale i formou.
V roce 1953 zemřel Stalin a „tábor míru“ na to
reaguje „uvolňováním“ a řadou nepokojů. Tzv.
„odhalení kultu osobnosti“ Chruščovem v roce 1956 je
pak následováno krvavou revolucí v Maďarsku a jejím
potlačením ruskými tanky.
Reakce Hlasu domova na nečinnost západu je
jednoznačná: „Nevyslyšena zůstala volání po aktivní
pomoci, nevyslyšena zůstala prosba o shození zbraní
a munice....jen americký delegát v OSN prohlásil
ušlechtile, že důvěra maďarského lidu nebude
zklamána“ (K.Wendt), „Maďarskou revoluci porazil
západ...“ (F.Peroutka) a mezi dopisy čtenářů „...je to
druhý Mnichov.“
Karel Wendt k tomu říká: „Jako ve většině
základních věcech, tak i v postoji k Maďarské revoluci
a jejím následkům jsme byli zajedno celá redakce. Já
byl snad jen méně tolerantní k českým divizím na
hranici Maďarska, než zbytek redakce.“
Vidina exulantů věřících v návrat do „osvobozené
vlasti“ mizí do ztracena.
Nečinnost demokracií během potlačování maďarské
revoluce mění také pojetí studené války. Ve světě
vzniká teorie „koexistence“ a ožívá teorie
„gradualismu“ – postupné proměny komunistických
diktatur v demokratickou společnost a z toho pak i
politika „détente“.
Pavel Tigrid píše studii Politická emigrace
v atomovém věku, ve které konstatuje že „atomová
rovnováha“ znemožňuje válečné řešení studené války,
rozdělený svět a totalitární režim znemožňují revoluční
změnu a tak zbývá jen snaha o „rozhlodání“ režimu
zevnitř. P.Tigrid je označován části exilu za „zrádce“ a
na stránkách exilového tisku, včetně Hlasu domova,

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

probíhají diskuse o cílech exilu a v celosvětovém exilu
se prohlubuje rozkol mezi antikomunistickými
demokraty a radikály.
Po potlačení maďarské revoluce dochází
v Československu opět k „utužení režimu“, ale již
koncem druhé poloviny padesátých let byla vyhlášena
amnestie, která zahrnovala i uprchlíky, pokud by se
vrátili do šesti měsíců po vyhlášení amnestie a
„nedopustili se velezrady“. To vyvolalo vleklé diskuse
mezi čtenáři o smyslu návratu a o smyslu exilu. Postoj
redakce byl samozřejmě vyhraněně „exilový“. Karel
Wendt ho vyjádřil slovy: „Nejde o to, abychom se vrátili
my, jde o to, aby se domu vrátila nepokřivená
demokracie“.
V posledním čísle roku 1959 Václav Michl
konstatuje „Po deseti letech ... jsme krajany. Nemáme
nic společného s dnešním Československem než
vzpomínky a naději, silnější než smrt.“ a o rok později
k tomu dodává: „Jsme tu, ne že bychom tu chtěli být,
ale proto, abychom nemuseli být tam.“
V prvé polovině šedesátých let rostou sportovní a
kulturní kontakty přes hranice rozděleného světa.
V Československu dochází k „tání“ zejména na tzv.
„kulturní frontě“.
Na stránkách Hlasu domova probíhá spor „o Tuzex“;
spor o to, zda emigranti posíláním valut příbuzným
přes Tuzex, podporují či nepodporují komunistický
režim. Někteří pisatelé poukazovali i na to, že režim
takto získanými valutami podporuje „podrývání
demokracie v zemích třetího světa“.
Na koncertu české filharmonie v Melbourne se
český exulant chopil mikrofonu při přímém přenosu
ABC a promluvil o pronásledování komunistickým
režimem a česky oslovil členy orchestru, aby
pozdravovali lidi doma, že exil je s nimi. Vznikla z toho
kontraverze nejen v australském tisku, ale i mezi
čtenáři Hlasu domova, část jásala nad politickou akcí,
část se pohoršovala, že politika do umění nepatří.

Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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šnovin, které leží na bedrech jen tří lidí. K největšímu
ohrožení existence Hlasu dochází v době, kdy jak
K.Wendt, tak V.Michl onemocní a František Váňa po
dobu tří měsíců zůstává na řízení novin sám.
Koncem roku 1963 píše František Váňa dopis
svému příteli v zahraničí:
Konstatuje, že Hlas domova se stal „institucí“ a lidé
si zvykli na to, že se mohou kdykoliv na redakci obrátit
o pomoc a že je velice těžké je odmítnout. Jenže,
pomocníků ubylo a finanční situace se zhoršila. A to o
to více, že co bylo děláno dobrovolnými pracovníky,
nyní redakce musela platit. Z původních pisatelů
zůstali jen dva, V.Michl a K.Wendt, oba unaveni a
nemocní natolik, že chtějí o Vánocích končit.
Administrativa a dopisy zabírají spoustu času,
dostavila se únava.
„Vedle neplatičů má ale Hlas domova řadu
příznivců, vysloužili jsme si povinnost pokračovat“ –
končí František Váňa svůj dopis.
„Bylo toho skutečně moc.“ Vzpomíná Dina Váňová.
„Vašek i Karel byli dlouhodobě nemocní, a Franta byl
na všechno skoro tři měsíce sám. V jednu chvíli se
pak všichni tři rozhodli, že končí. Seděla jsem s nimi
v redakci, když sepisovali dopis na rozloučenou. Měl
být uveřejněn ve vánočním dvojčísle 1963, posledním
číslem Hlasu domova. Psali, že po 13ti letech
spolupracovníků ubylo místo aby přišli noví, že
nemohou dále kvalitu novin udržet. Ono to bylo
skutečně zoufalé, jak finančně, tak i množstvím práce.
A když pak své prohlášení ukončili heslem Voskovce a
S „uvolňováním“ začíná vznikat „problém“ s
rodinnými návštěvami z Československa, které Karel Wericha z druhé světové války: „Na shledanou
v lepších časech“, bylo mi z toho smutno. A nebyla
Wendt popisuje jako „setkání dvou světů, nesnadná
setkání“. Současně někteří emigranti navštěvují domov jsem sama, všichni čtyři jsme tím trpěli.“
Dopis redakce na rozloučenou nikdy uveřejněn
a vrací se s různými pocity a zážitky.
nebyl. Krize byla „nějak“ překonána a v roce 1964 Hlas
Dochází také k tomu, co František Váňa později
nazval „únavou exilu“, Karel Wendt popsal slovy: „klesl domova bez přerušení vychází dále.
„Snad postupující liberalizace doma, uvolnění, nám
zájem a klesla úroveň exilu„ a Václav Michl: „Máme
dalo novou sílu. Současně ale i nové spory,“ o
naději, ale musíme čekat. Až na další...“
Krize exilu se projevuje i v redakční radě. František vysvětlení se pokusil František Váňa. Pravé vysvětlení
je ale v jeho osobní houževnatosti, vytrvalosti a smyslu
Váňa o tom řekl: !.... v první polovině 60tých let se
dostavila snad i jakási únava. I v redakčním kruhu se pro odpovědnost.
Přihlásili se i noví spolupracovníci.
objevila otázka, zda to má cenu.“
Jarda Křepčík vzpomíná: „Bylo mi 16 let, když jsem
Redakční kruh začíná uvažovat o smyslu vydávaní
Další kontraverze vznikla, když na festivalu české
hudby v Adelaidě vedle oficiálně komunistickou vládou
vyslaného delegáta prof. Ecksteina z Prahy vystoupili i
členové exilového Čs. klubu v Adelaidě,.
Hlas domova také otiskuje dopis S.P. z Brisbane
„Hlas domova přestal být mluvčím exilu. Kritizuje
emigranty, že jsou usedlí ... zesměšňuje národní
uvědomění, udržování jednoty ... uveřejňuje nic
neříkající fejetony a dekadentní básničky ... snahu o
sjednocení urážlivě zesměšňuje“.

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

PEM

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

GENERAL ENGINEERING
SERVICES

Nabízí služby krajanům

TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FENCING
GATES
STEEL FABRICATION

Otevřeno:
Pondělí - pátek: 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

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

utekl z domova. Byl jsem kluk, a tak jsem vyhledával,
kde bych se od těch starších něco naučil. V prvé
polovině šedesátých let, krátce po tom, co jsem se
oženil, jsem ve Warburtonu poznal Dinu Váňovou.
Byla tam s dětmi a František za nimi přijel na víkend.
Již před tím jsem ale věděl, že existuje Hlas domova a
u lidí, kde jsem bydlel, jsem ho i občas četl.
Po tom setkání ve Warburtonu jsem šel do redakce
a tam pomáhala při distribuci a balení řada lidí, které
jsem od příjezdu znal. A tak jsem začal pomáhat i já.
Pravidelně, po 12 let, každých čtrnáct dní jsem
Františka vezl na hlavní
poštu a po odeslání Hlasu
domova jsem ho pak zase
odvezl domů. On totiž tehdy
neměl ani auto. Všechno co
měl, dával na Hlas domova.
Hlas domova byl pro mne
především zdrojem
vědomostí a morální síly a
od Františka jsem se hodně
naučil. Třeba se ozvat, když
se mi něco nelíbí, nebo
s něčím nesouhlasím. Jenže
on to vždy dělal slušně, já
dodnes spíše bouchám do
stolu a spustím svou jadrnou
češtinu. Nikdy neuveřejnil nic, co považoval za
nevhodné pro slušný časopis.“
„Franta byl úžasný organizátor,“ vzpomíná A.Schott,
„ale administrativu bral na lehkou váhu. Vím, že
upomínky, které mu moje manželka připravila, někdy
ani neodeslal. A Hlas domova posílal léta i
neplatičům.“
„A nejen to,“ dodává Dina Váňová, „mě někdy
skutečně rozzlobil, že když už někdo přišel zaplatit, tak
Franta říkal: To nespěchá, ještě to nechte být. A přitom
někdy neměl ani na zaplacení tiskárny“.
„Pokud se pamatuji, „pokračuje A. Schott, „tak
Franta neměl žádný volný čas. Odpovídal na dopisy,
zpracovával zprávy, přesvědčoval lidi kolem, aby psali.
Navíc v redakci byli téměř stále nějací návštěvníci.
Když např. přijel kdokoliv do Melbourne odkudkoliv, tak
měl zpravidla jen adresu Hlasu domova. Dina a Franta
je nakrmili, někdy i ubytovali. Kdy vlastně Franta ty

noviny dělal, je mi záhadou.“
Více a více začíná Františkovi Váňovi ztěžovat práci
redaktora to, o čem později řekl: „Hlas domova se stal
institucí“. Přesněji řečeno, začal zastupovat práci
společenských organizací – pomoc krajanům. Činnost,
která s vydáváním a smyslem novin neměla nic
společného. Redakce se stala průchodným domem
nejen nově přišlých uprchlíků ale i krajanů s žádostmi
o pomoc, která – pokud to bylo v silách manželů
Váňových – nikdy nebyla odmítnuta. Mnohdy se
krajané zastavovali „jen na kus řeči“. Někdy žádosti „o
pomoc“ byly značně pochybné.
Lidi třeba chtěli vědět, kde
nechat utratit psa anebo, kde
nechat vycpat ulovené ptáky.
I pro tuto „společenskou a
sociální“ činnost manželé
Váňovi našli několik pomocníků.
Na prvém místě nelze
zapomenout spolupráci Josefa
Kopeckého, který poskytoval
v 60tých letech sociální pomoc
krajanům a po srpnu nově
přišlým emigrantům.
„Přál jsem si dělat noviny
pořádně“, vypráví František
Váňa, „ale někdy to bylo těžké.
HD byla instituce.“ Na dělání novin mu zbýval čas, až
když všichni odešli.
Karel Wendt později v dokumentu ČT o Františkovi
Váňovi řekl:
„Já jsem psal články a chodil jsem na schůzky
redakčního kruhu, kde byla hlavně sranda. Ale Franta
vše organizoval, musel všechno dát dohromady – a
přitom pracoval. Co se Franty týče, byla to strašně
obětavá dřina.“
A pak dodal:
„Já jsem se s Frantou někdy hádal, protože on byl
tak hodný, až mi to šlo na nervy. Finančně noviny
neustále zápasily o život. Ale když třeba dostal
stránkový inzerát, tak Vaškovi, mně nebo komukoliv ze
spolupracovníků hned telefonoval, že se musí přidat
list, že potřebuje nové články, aby čtenář nebyl
ochuzen. Tak to přidání listu stálo více, než co dostal
za ten inzerát. A přitom řada lidí neplatila, ale Franta

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
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

jim to posílal dál. Takže proč by platili.“
V druhé polovině šedesátých let v Československu
komunistická strana začíná svůj „boj proti
revisionismu“.
Hlas domova začíná otiskovat ukázky z děl českých
„revizionistických“ spisovatelů, a informace a recenze
o filmech „nové“ vlny. Jako zdánlivý paradox se může
jevit, že čím větší bylo uvolňování „na kulturní frontě“
v Československu, tím větší propast se prohlubovala
mezi „exulanty“ a „krajany“. Za zmínku jistě stojí téměř
úplná absence dopisů čtenářů během těchto několika
let.
V několika svých sloupcích se Karel Wendt stále
k problému vrací: „Jsou však věci, jež exilový novinář
nemůže přehlédnout a kdyby je přehlédl, jeho časopis
by ztratil právo na existenci,“ a později pod titulkem
Naše věc: „Jestliže maso jest, tabák jest, pomeranče
tu a tam a lidé se už tolik nebojí...proč máme dále
dřepět v Melbourne?...“ a hned sám sobě odpovídá:
“protože „naše věc“ je obnovení politických a osobních
svobod v Československu“.
Hlas domova přináší podrobné zpravodajství o dění
doma, o sjezdu spisovatelů 1967 a následných
represích tzv, „progresivních“ komunistických
spisovatelů. František Váňa hodnotí rok 1967: „I malé
poodhrnutí opony nad poměry doma stačí
k domněnce, že tím nekončí zápas na čs. kulturní
frontě. Nezdá se, že končí zápas lidí doma za návrat
svobody.“
Aleš Nebeský
Poznámka pod čarou
Děkuji velice všem pamětníkům za trpělivost s mými
nekonečnými otázkami, a že mi dovolili své vzpomínky
po autorizaci veřejně ocitovat. Moje speciální
poděkování patří paní Dině Váňové za přístup do
jejího osobního archivu a za neocenitelné připomínky
a opravy mého textu.
Pokud není uvedeno jinak, citáty Františka Váni a
Karla Wendta jsou přepisem ze zvukového záznamu
jejich vzpomínek, který byl pořízen v roce 1991
Grafická úprava sázeného Hlasu domova 1955
Skládání Hlasu domova F.Váňa, J. Klement,
A.Postník

Z DENÍKU DŮCHODCE:
DALŠÍ ŠTACE PO SVĚTĚ
Několikahodinový let z Los Angeles do hlavního
města Kanady, Ottawy, byl plný překvapení, na které
bych raději zapomněl. A na tomto neobyčejném letu
jsem také přežil vlastní smrt.
První pocit strachu na mě přišel, když jsem místo
uhlazeného, elegantního pilota s prošedivělými
skráněmi a v parádní uniformě spatřil upoceného
tlusťocha v ušmudlané košili a džínsách. Ten se stěží
narval do pilotního sedadla, zatímco podobně
vyhlížející letuška roznášela teplou vodu. Na to konto
jsem došel k závěru, že tento let nemůže dopadnout
dobře. Tlusťocha zákonitě musí za letu trefit šlak.
Pohled na spolucestující potvrdil, že jsem na tom s
pochybnostmi nebyl sám. I chlapík sedící vedle, který
vypadal na ostříleného cestovatele, jenom popošoupl
cowboyský klobouk a utřel si kapičky smrtelného potu.
Posléze jsem učinil totéž.
K mému milému překvapení let probíhal hladce,
farmářovi vedle mě se pusa nezastavila a já pil s
radostí jednu teplou vodu za druhou, což
mělo neblahý následek, že jsem musel každých pár
minut mého souseda zvednout a prodrat se na
toaletu. A tam jsem také seděl, když suchý hlas pilota
oznámil, že se bude přistávat a aby se pasažéři
připoutali. Jenže ono se to řekne, vrátit se na své
místo a připoutat se, když právě provádíte zaležitosti,
kdy náhlé zvednutí by zapříčinilo trapnou katastrofu.

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

a taste of Europe

Hotel CORONET- nově otevřený hotel

BOHEMIA CAKES

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

Milan a Katka Pojarovi

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

otevřeno denně

5ti ÌÌÌÌÌ ubytování
ve 4ÌÌÌÌ hotelu
za 3ÌÌÌ ceny

HIGHETT
342 Highett Road, Highett
Tel: 9553 6775

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 čtvrtek v Národním domě odpolední káva a zákusek.

Když jsem se konečně dopotácel ke svému sedadlu,
letuška mě sprdla jak malýho kluka, já se usadil a
pozoroval jsem rychle se přibližující přistávací plochu.
Za těchto okolností obyčejně ze mne spadává strach,
protože se mylně domnívám, že je lépe padnout z
výšky dvaceti metrů než z deseti kilometrů. A tak jak
se přibližovala matička zem, tak jsem se stával větší a
větší hrdina a už jsem se téměř nebál. A pak jsem
přežil vlastní smrt.
Letoun dosedl, motory řvaly o sto šest, pak ještě víc
a ještě víc a najednou jsme se opět ocitli čumákem
nahoru a k našemu úžasu se letadlo vzneslo zpátky do
oblak. V kabině zavládlo naprosté ticho. Upovídaný
farmář vedle mě ztichl jako pěna a pak vážně utrousil:
„Fuck”. Ze mě se stal opět velice nábožensky založený
člověk a začal jsem se v duchu modlit jedinou motlitbu,
kterou znám: !Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi

mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci, od škody a od
zlé moci”. Pevně jsem doufal, že to zabere. Letadlo
pořád jestě stoupalo, když se konecně ozval celkem
ledový hlas tlustého pilota: „Sorry, ladies and
gentlemen, there was another aircraft on the runway”.
„Fuck”, řekl jsem a podíval se na farmáře, který se
nervózně pousmál a opět si utřel tentokráte proud
potu. „It was a close call”, řekl a já jenom kývnul na
souhlas.
Napodruhé jsme bez problému přistáli v Ottawě, kde
na mě čekali příslušníci Kanadské Jízdní Policie.
Roztřesen jsem jim honem vyložil historku o přistávání,
načež jsme ješte cestou na policejní akademii museli
zajít na pivo a prežití oslavit.
Pokračování příště
Ivan Kolařík, OAM

melodii muzikálů Andrew Lloyd Webera.
Na scénu přicházely další muzikály – Ledeckého
Galileo,
Davidovy Tři Mušketýři, které sice nebyly
MUZIKÁL! MUZIKÁL?
stejně
dobré
jako první díla, ale přesto zaplňují
Také máte rádi muzikály? Já moc. Vzpomínám, jak
pražská
divadla
vděčnými diváky a slabším finančním
před patnácti lety zářila melbournská divadla –
ziskem neodrazují ani české muzikálové producenty.
Princess, Her Majesty’s i State Theatre oslňujícími
Praha je dnes skutečným muzikálovým rájem.
produkcemi muzikálových megashow – Phantom of
Za zmínku stojí malé divadlo v Karlově ulici Ta
the Opera, Cats, Jesus Christ Superstar, Aspects of
Fantastika,
které patří Petru Kratochvílovi a zpěvačce
Love, Joseph and his Amazing Technicolour Coat, Les
Lucii
Bílé.
Vedle původního Black Theatre tu
Miserables, Beauty and the Beast, Sound of Music,...
v
současné
době
produkují repertoirové divadlo, které
Dnes jsou tato divadla většinu času, jak se v zdejším
se
sestává
ze
čtyř
stylově velmi odlišných muzikálů
producentském žargonu říká, „černá“.
v
provedení
špičkových
českých režisérů, choreografů
Autorům muzikálů došla slina, producentům peníz a
a vynikajícího hereckého ansámblu.
australskému divákovi chuť chodit do divadla.
Prvním je Láska je Láska, jakýsi recitál nejlepší české
Občasné oprášení muzikálu Fiddler on the Roof a
populární zpěvačky, kde navazující písničky Lucie Bílé
Grease neveselou situaci lokální showbiz moc
vytvářejí velice vtipný příběh (styl podobný světovému
nevytrhne. A tak se nabízí srovnání s českou,
Mama
Mia, ale mnohem duchaplnější). Druhý pochází
relativně mladou muzikálovou scénou.
ze
stejné
autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gabriely
Od porevolučního otevření se světovým kulturním
Osvaldové
a je zajímavý tím, že byl napsán zcela
trendům najdete v České republice snad stejné
komerčně
na
zakázku farmaceutické firmy a léku
množství muzikálů jako na Broadwayi. A co je na tom
Wobenzym. Přesto je Elixír Života muzikál zdařilý,
ještě pikantnějšího je skutečnost, že mnoho z nich
zejména díky důvtipu autorky textů a také, tak jak je
pochází z české autorské dílny, která je kvalitou
tomu vždy v tomto divadle, zásluhou výborných herců
srovnatelná, ne-li lepší než celý současný světový
a
zpěváků.
Třetí muzikál měl premiéru teprve
muzikálový repertoár.
nedávno
a
získal
již velmi kontroverzní reputaci.
Nástup českého původního muzikálu byl vpravdě
Obraz
Doriana
Graye
se prý zabývá všemi neřestmi
řečeno „bombastický“ díky prvnímu dílu legendární
světa
a
zobrazuje
sex,
orgie,
drogy,... Ještě jsem jej
autorské dvojice Karel Svoboda a Zdeněk Borovec,
neviděla
a
toto
není
zrovna
propagace,
která by mne
kteří z nesmrtelného příběhu Draculy vykřesali
osobně nalákala. Přesto si jej nemohu nechat ujít,
nenapodobitelný, originální a velkolepý muzikál
protože jeho příslib tkví pro mne v něčem docela
DRACULA. Skladatelsky plodného Svobodu (druhý
jiném. Vím totiž, že jeho tvůrci jsou geniální český
muzikál Monte Cristo) následovali další talentovaní
hudebník Michal Pavlíček a textař Jan Sahara Hedl.
čeští skladatelé. Janek Ledecký si zvolil předlohu
Shakespeara a jeho muzikál HAMLET měl díky svým Právě oni dva stáli u zrodu jiného českého původního
muzikálu, který považuji za to nejlepší, co vůbec na
krásným melodiím a textům podobný úspěch jako
domácí
divadelní muzikálové půdě vzniklo.
Dracula, přestože byl laděn v komorním stylu. Do
Ale o skvělém muzikálu EXCALIBUR zase až příště.
třetice klasických inspirací se zařadil Michal David
Barbara Semenov
svým muzikálem KLEOPATRA. Jeho stěžejní skladba
„Teď Královnou jsem Já“ se vyrovná jakékoliv ústřední

Kuturní rubrika
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Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2006
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK

OBĚDY

Cena $15

12:00

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KÁVA A ZÁKUSEK - PENZISTI

3. června Taneční zábava se Studiem 4
sobota Objednávky na tel.: 9361 2051

Cena $25

4. června Cuban night
includes dance class, dinner and show
neděle

12:00
20:00
17:00

Bookings via telephone: 0419 539 790

10. června Disco pro starší a pokročilé
sobota Objednávky na tel.: 9361 2051

Cena $20

20:00

11. června THE ANDREA KELLER'S QUARTET
Tickets: $18/$16
neděle
Bookings via telephone: 0425835705 or 0403947836

19:30

18. června Filmové odpoledne pro děti
neděle

15:00

24. června
sobota

Disco

Cena $15

20:00

Objednávky na tel.: 9361 2051

27. června Sněženky a machři
smutná komedia o gymplu na horách z roku 1983
úterý
Večeře od 19:00, cena $15, nutné objednat na tel.: 9432 8246

20:00

30. června MUSICA LATINO
Tickets: $18/$16
pátek
Bookings via telephone: 0425835705 or 0403947836

20:30

ČERVNOVÁ BOHOSLUŽBA NA ŠUMAVĚ se bude konat v neděli 25.6. v 11 hodin
Těšíme se na vás na Šumavě: Locks Way, Belgrave South, Telefon: 9754 5159, Melway 84:J5
Prozatímní redaktor Kvartu od začátku roku 2006 je Milena Petrová, milena.petrova@sokolmelbourne.com.au

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

V měsíci červen
jsme pro vás v Národním domě připravili tyto akce:
V sobotu 3.6. od 20 hodin se koná tradiční taneční zábava s hudbou a zpěvem
Studia 4, večeří a tombolou. Rezervace míst na telefonním čísle 9432 8246
K oslavě Mezinárodního dne dětí zveme všechny malé i velké diváky na
filmové odpoledne v neděli 18.6. od 15 hodin. Promítat se budou oblíbené
dětské filmy, jako je Krteček, A je to, Jak to chodí u hrochů
Dospělým divákům nabízíme možnost vrátit se do studentských let s filmem
„Sněženky a machři“, který se promítá v úterý 27.6. od 20 hodin tentokrát i s
anglickými titulky. Proto neváhejte a přijďte na český film se svým anglicky
mluvícím partnerem či kamarády.
Večeři z pravé české kuchyně je nutné objednat na tel. čísle 9432 8246

Na co se můžete těšit v červenci ?
•

V sobotu 1.7. vás zveme na taneční zábavu se Studiem 4, tentokrát opět s překvapením
v programu.

•

V neděli 9.7. od 13 hodin bude zahájena výstava černobílých fotografií
Petra Sikuly - Krajina.
Bližší informace najdete v příštím čísle časopisu Kvart, ale už teď si
nezapomeňte zapsat datumy do svých diářů.

Těšíme se na vás v Národním domě !
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