þerven 2006
roþník XVII

KVART na internetu: http://www.sokolmelbourne.com.au
krátké trvání – sociální demokraté se již nechali slyšet,
že koalici s ODS považují za „krajní Ĝešení“. Politika je
zcela samozĜejmČ „umČní možného“ a kompromis je
nezbytný komponent demokratického politického
jednání – záleží jen na tom, jaké principy jsou
kompromisĤm obČtovány.
Mimo vyhlášení nových voleb, by umožnila vČtšinovou
vládu „dezerce“ jednoho poslance z jedné þi druhé
strany (pokud se vČtšina þlenĤ sociální demokracie
smíĜí s podporou þi koalicí s KSýM). Dalším Ĝešením
vládní krize by mohla být „úĜednická vláda“ (pokud se
– vedle sociálních demokratĤ a komunistĤ, kteĜí se pro
takové Ĝešení již vyslovili – najde v parlamentČ alespoĖ
jeden hlas mezi „pravicovými“ poslanci takovou vládu
podpoĜit).
Volební kampaĖ byla vskutku „nestandartní“. V jejím
prĤbČhu napĜ. ministerský pĜedseda podal trestní
oznámení pro pomluvu na vĤdce opozice. V þeské
polistopadové historii je to poprvé, kdy se dostali
šéfové dvou nejsilnČjších stran do právního sporu.
Další trestní oznámení pak následovala. Mimo jiné i
trestní oznámení pro vyzývaní k násilí na autora triþka
s nápisem „Zabij komunistu, posílíš mír!".
Aleš Nebeský
NechybČlo ani fyzické násilí na politicích a mezi
politiky. Poslanec KSýM J. Dolejš se stal obČtí útoku
V novém parlamentČ 100 poslancĤ „pravice“ –
neznámých pachatelĤ, kteĜí ho povalili na zem a deset
vítČzných obþanských demokratĤ (ODS), lidovcĤ
(KDU) a zelených, pĜesnČji Ĝeþeno stran, jejichž vedení minut do nČj kopali. JeštČ pĜed tím na prvomájové
demonstraci policie zmlátila kandidátku Strany
pĜed volbami vylouþilo jakoukoliv podporu vládČ
zelených K. Jacques. A zhruba týden pĜed volbami
spolupracující s komunisty, bude stát proti 100
neznámý
útoþník napadl poslance ýSSD M. VáĖu. Na
poslancĤm „levice“ – sociálních demokratĤ (ýSSD) a
snČmu
dentistĤ
dal pohlavek bývalý vicepremiér za
komunistĤ (KSýM). Spolupráci s komunisty sice
ODS
M.
Macek
ministru zdravotnictví D. Rathovi – k
zakazuje sociálním demokratĤm usnesení
pobavení
televizních
komentátorĤ a divákĤ na celém
Bohumínského sjezdu z roku 1995, ale stranické
svČtČ.
vedení již Ĝadu let, zejména od dosednutí J. Paroubka
Nutno poznamenat, že pČstní útoky na politiky nejsou
na premiérské kĜeslo, usnesení nebralo tak moc
na þeské politické scénČ nikterak neobvyklé. Ne vždy
vážnČ.
jsou ale motivované politicky – od pádu vlády jedné
V prĤbČhu pĜedvolební kampanČ vĤdci nejvČtších
stran kategoricky vyluþovali jakoukoliv „velkou koalici“ strany byli napadeni politici z celého politického
ODS a ýSSD. PĜedvolební prohlášení mají nČkdy ale spektra.
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Volební kampaĖ byla vedena spíše „negativnČ“.
Docházelo více k osobnímu napadání a vzájemnému
obviĖování ze snahy o „modrou“ nebo „rudou“
diktaturu, než k diskusi o politických programech.
„Vrcholem“ kampanČ se stala zpráva šéfa elitního
Útvaru pro odhalování organizovaného zloþinu pl. J.
Kubice pĜed parlamentním výborem pro bezpeþnost.
Podle zprávy šéfa útvaru, ministerstvo vnitra a
pĜedseda vlády ovlivĖují vyšetĜování nČkterých
závažných kriminálních pĜípadĤ. Prezident V. Klaus
prohlásil, že jej zpráva vážnČ znepokojila.
Vedení sociální demokracie to ovšem – ne zcela
neoprávnČnČ – oznaþilo za pokus ovlivnit výsledek
nadcházejících voleb a premiér Paroubek použil pro
svoji reakci osobitý slovník: „Pan Kubice je lháĜ,
kĜivopĜísežník a hnusný þlovČk." Na adresu ODS,
kterou obvinil, že se za tím vším skrývá prohlásil, že je
to „politická pakáž, která se neumí ani chovat".
Plukovník J. Kubice samozĜejmČ popĜel, že by
pracoval na objednávku kterékoliv z politických stran.
Na poslední chvíli se k pochopitelné nelibosti
ministerského pĜedsedy do pĜedvolební kampanČ vložil
i prezident V.Klaus. Oznaþil zpĤsob vlády J.Paroubka
nad kabinetem a ýSSD za „varovný jev" a také varoval
pĜed menšinovou vládou ýSSD a KSýM. Premiér mu
na to odpovČdČl, že tím porušil slib, že nebude
„aktivistickým prezidentem“ a vzkázal mu, že by mČl
být vdČþnČjší komunistĤm, kteĜí se podíleli na jeho
zvolení.
A pak promluvili voliþi.
Obþanským demokratĤm (ODS) voliþi pĜidČlili
81mandátĤ, souþasnČ posílili sociální demokraty
(ýSSD) o 4 kĜesla (na 74 ), komunistĤm (KSýM)
podstatnČ snížili poþet kĜesel na 26 (o 15 ménČ),
lidovcĤm (KDU) ubrali 8 mandátĤ na 13 a stranČ

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.
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)

zelených (kteĜí doposud parlamentní stranou nebyli)
pĜiĜkli mandátĤ šest.
PotČšující byla vČtší úþast voliþĤ – 64.5% (58% pĜed
þtyĜmi lety). Výsledky jakoby dávaly za pravdu
nČkterým komentátorĤm vČĜícím, že þím více obþanĤ
u volebních uren, tím ménČ komunistických poslancĤ
v parlamentČ.
Za zvláštní zmínku stojí i výsledky voleb mezi krajany
v zahraniþí. ODS od nich dostalo 50.17%, ýSSD
15.75%, zelení 15.69%, lidová strana 10.13% a
komunisté 2.11%. Výsledky byly zapoþítány
k volebním výsledkĤm Jihoþeského kraje.
Ve svém povolební projevu premiér J. Paroubek odmítl
uznat porážku, obvinil þást medií z práce v „žoldu
ODS“ a obþanské demokraty obvinil z neþestných
praktik a prohlásil: „ProvČĜíme možnost podat žalobu
na neplatnost voleb u Nejvyššího správního soudu, a
to bezodkladnČ.“ PĜirovnal politiku a zámČry ODS
k mocenskému Ĝešení krize v únoru 1948, pĜiþemž
prohlásil, že zemi hrozí „modrá totalita".
Prezident V. Klaus krátce po jeho vystoupení svolal
mimoĜádnou tiskovou konferenci, aby premiérovy
výroky odsoudil a Ĝekl, že nedopustí zpochybĖování
svobodného rozhodnutí voliþĤ. Ostatní parlamentní
politické strany premiérovo prohlášení odmítly, jediná
KSýM vyjádĜila souhlas. Oproti tomu vedoucí
krajských organizací ýSSD hodnotili povolební projev
svého pĜedsedy vČtšinou opatrnČ, jednoznaþnČ jej
nepodpoĜil nikdo. VČtšinou sociální demokraté
v krajích považují volby za neþekanČ úspČšné a projev
premiéra považují za jeho „osobní selhání“.
Vlády ve volbách zpravidla poslanecké mandáty ztrácí.
Po dvou volebních období ve vládČ, získání 4 kĜesel
navíc je nepochybný úspČch sociální demokracie.
Není snad tĜeba dodat, že zdravČ fungující demokracie
musí mít silnou vládu i opozici. ýSSD je v souþasné
dobČ nepochybnČ jediným demokratickým kandidátem
na levicovou stranu schopnou se ve vládnutí stĜídat.
Pro stav þeské demokracie je nešĢastné, že se ýSSD
zatím nepodaĜilo nalézt silného, skuteþnČ
demokraticky smýšlejícího vĤdce (výjimkou byl
V.Špidla, který ale v þele strany dlouho nevydržel).
VĤdcovský problém má ovšem i ODS.
Je tĜeba dodat, že premiér svoji rétoriku zmírnil.
PĜiznal že sobotní emotivní projev byl chyba, a
veĜejnosti se omluvil. SouþasnČ se omluvil novináĜĤm,
které obvinil že pracují „v žoldu ODS" a oznámil, že
žalobu zpochybĖující výsledek voleb ýSSD podávat
nebude. ZároveĖ ale dodal, že jde z jeho strany
o „první vážnou chybu", kterou za 13 mČsícĤ v þele
vlády udČlal. SouþasnČ ve stylu „já nic, já muzikant“
Ĝekl, že pĜed volbami i po nich jednal „na radu svých
volebních poradcĤ“ a na zakladČ jejich „špatné
kalkulace“. VČtšina komentátorĤ se ale shodla v tom,
že ministerský pĜedseda porážku osobnČ „neunesl“ a
omluvu považují za nedostateþnou.
Svým povolebním „výbuchem“ J. Paroubek rozhodnČ
ale povČst þeské politické kultury nikterak „nevylepšil“.
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Tel: 03 9571 1729, Fax: 03 9572 0838
Spíše naopak. ýeskou republiku, která aspiruje být
þástí západní Evropy a mČla by i aspirovat na
demokratický systém západních demokracií, svým
vystoupením zaĜadil k „demokraciím“ nástupnických
státĤ bývalého SovČtského svazu a nebo povČstných
„banánových republik“.
V dobČ psaní tČchto ĜádkĤ bylo vyjednávání o ustavení
nové vlády v plném proudu. RozhodnČ nebude krátké.

Oznámení výboru
31.5. 2006 Pavel Pospíchal na vlastní žádost
rezignoval na funkci místostarosty. Tato funkce
zĤstane do valné hromady (27.8.2006) neobsazena.
Zveme všechny þleny Sokola Melbourne Inc. na
þlenskou schĤzi, která se koná v úterý 25.7.2006
od 19,30 hodin v Národním domČ.
Od 18,30 hodin je možné si dát veþeĜi - objednávky
nutné na tel. þ. 9361 2051
Program schĤze bude uveĜejnČn na oficiální
internetové stránce ( www.sokolmelbourne.com.au)
od 20.7.2006 a dále bude k dispozici na nástČnce
v Národním domČ.
Valná hromada se uskuteþní v nedČli 27.8.2006
od 14,00 hodin v Národním domČ. ObČd se bude
podávat od 12,00 hodin, cena pro þleny $5, ostatní
$15. OpČt prosíme, obČd si zajistČte do stĜedy 23.8.
na tel.þ.: 9361 2051
ýlenové obdrželi dopis od bývalé jednatelky
Sokola pí. Evy Breward. Výbor se k nČmu vyjádĜí
na þlenské schĤzi a kopie bude zaslána všem
þlenĤm spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
Vážení krajané,
dovolujeme si vás informovat o významné
zmČnČ, která nastala ve vedení Generálního
konzulátu ýR v Sydney.
Dne 16. 6. 2006 ukonþil své dosavadní,
témČĜ pČtileté, pĤsobení generální konzul
Ing. Jaroslav Doleþek.
Nový generální konzul Mgr. Vít KoláĜ se
svoji ženou Olgou a dČtmi Emou (3 roky) a
Vilémem (1 rok) pĜicestoval z Prahy dne 18.
6. 2006 a své funkce se oficiálnČ ujal
19.06.2006.
Mgr. Karel Šrol
zástupce generálního konzula

Optician & Optometrist

ODTUD A ODJINUD
V Austrálii se ze 17,000
oprávnČných voliþĤ zapsalo
k þeským þervnovým volbám 22
v CanbeĜe a 84 v Sydney,
polovinu tvoĜili studenti na
krátkodobém pobytu. Ze
sedmdesáti tisíc voliþĤ žijících
mimo republiku se jich na 108 zastupitelských úĜadech
pĜihlásilo 4975, bez nich by o jeden mandát vyhrála
levice. Kdybychom mohli volit korespodenþnČ a pĜes
všechny výhrady, že nerozumíme tomu, co se v ýR
dČje, mohli jsme výraznČji posunout politickým
kyvadlem, podílet se na osudu vlasti. Volby by
neskonþily nerozhodnČ: sto pravicových a sto
levicových mandátĤ. Nedojde k destabilizaci zemČ?
Bude následovat úĜednická vláda anebo vypsání
nových voleb?
Ve Stráži nad Nežárkou byla otevĜena stálá expozice
Národního muzea vČnovaná slavné þeské zpČvaþce
EmČ Destinové (1878-1930). Nás zajímá i to, že její
souþasnice, neménČ slavná australská sopranistka
Melba, naši krajanku považovala za svou
nejnebezpeþnČjší sokyni a zabránila ji v hostování na
operních scénách v Sydney a Melbourne. „Božská“
Destinová byla jevištní partnerkou Enrica Carusa v
Metropolitní opeĜe v Novém Yorku, Leoncavallo a
Pucini pro ni psali hlavní role.
Nová publikace Václava Havla „Prosím struþnČ“ se
právČ objevila v þeských knihkupectvích. Navazuje na
knihu písemných otázek exilového novináĜe Hvížćaly
z Bonnu a Havlových necenzurovaných odpovČdí,
když byl pĜed dvaceti lety hostem Kongresové
knihovny v USA.
V USA žijící Martina Návratilová se pokouší o
znovuzískání þeského obþanství. SouþasnČ kritizovala
prezidenta Václava Klause pro jeho konzervativní
názor na homosexualitu. Ája VrzáĖová,
krasobruslaĜská mistrynČ svČta v r. 1949 a 1950,
zĤstala v Americe, dnes žije stĜídavČ na Miami a na
Vinohradech. Slovenka Edita Gruberová, legendární
exilová sopranistka, byla pozvaná na letošní Pražské
jaro, její písĖový recital patĜil k vrcholĤm festivalu,
posluchaþi dČkovali ovacemi vestoje.

Beauty Therapy Room
Dana Kadnar
Beauty Therapist
FACIALS, BODY MASSAGE,
WAXING, TINTING, NAILS,
MANICURE, PEDICURE

Unit 5/18-19 Wells Road,
Luboš Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053

Ph:
9663 6242
Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

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

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

ýeská republika byla zvolena za þlena Rady OSN pro
lidská práva spolu s Kubou, ýínou a Saudskou Arábií.
A pak že Organizace spojených národĤ nemá smysl
pro humor.
V poslední dobČ bylo v republice publikováno nČkolik
studií o našich životech v emigraci. AutoĜi jsou dobĜe
erudovaní, nemají ale vlastní exilové zkušenosti, a tak
jejich þasto generalizované závČry bývají více než
podivné. NČkdy se opírají o výpovČdi navrátilcĤ, kteĜí
se ohánČjí láskou k vlasti, za kterou stojí výhodný
pĜepoþet dolarĤ na koruny pĜi poukazování jejich
„social security“ penzí. TČmto lidem se dnes
v republice netolerantnČ Ĝíká „náplavy“. Spisovatel a
dramatik PĜemysl Rut, který nikdy nepoznal
emigrantský život, napsal pro ýeský rozhlas
tragikomedii „Druhé mládí Kašpara Junga“ právČ
o takové z Ameriky reemigrovavší náplavČ.
Mezi þervencem a srpnem probČhne v Melbourne
mezinárodní filmový festival. Býval docela štČdrý na
snímky z bolševicky orientovaného Barrandova, nyní
je skoupý. Do letošního programu je zaĜazen jediný
þeský film „Šílenství“ pražského surealistického
výtvarníka Jana Švankmajera, který toto dílo nazývá
filmovým hororem.
JednatĜicet zemí poslalo do Austrálie 969 vzorkĤ piva
na nedávný „International Beer Awards“. StĜíbrnou
medaili si vypČnil Velkopopovický Kozel.
BČhem prvního týdne letošního þervence bude Praha
dČjištČm XIV. Všesokolského sletu. Na minulém sletu
jsem stál pĜed Národním divadlem a pozoroval

mohutný zahajovací prĤvod. Mával jsem kromČ jiným
skupinČ SokolĤ ze Sydney a Canbery. Melbournský
sokolský prapor tam nevlál. Bude letos?
Mezi dobyvateli Mt.Everestu v tomto roce byl i David
Fojtík, osmý ýech, který stanul na stĜeše svČta.
Prvním byl Leopold Sulovský v roce 1991,
z horolezkyĖ o nČco pozdČji Renata Chlumská.
V Dubai se staví nejvyšší budova svČta, 66 výtahĤ a
eskalátorĤ tam dodá pardubická firma Otis. Lanovku
na „Arthur Seat“ nedaleko Melbourne navrhl a postavil
v roce 1960 þeský exulant dr.ing. Vladimír Hájek.
Prodal ji v roce 1979, „premávala“ bez poruchy do roku
2003 a od té doby je bohužel pronásledovaná
nehodami.
V JeruzalémČ zemĜel 94letý spisovatel a diplomat
Viktor Fischl, královohradecký rodák. Za války byl
v LondýnČ tajemníkem ministra zahraniþí þs.exilové
vlády (viz jeho Hovory s Janem Masarykem), krásnou
þeštinou napsal Ĝadu dalších knih jako KuropČní,
Dvorní šašci, Jeruzalémské povídky. Po roce 1948
pĜijal jméno Avigdor Dagan a pĤsobil v rĤzných zemích
ve funkci velvyslance Izraele.
Z Itálie se do jihonČmeckého pĜedalpí zatoulal
medvČd, vylekal ovþáky i vþelaĜe. ÚĜady
povolily odstĜel. ýeským ekologĤm se brtníka poprávu
sželelo a nabídli, že ho živého odchytí a odsunou
z Bavor. Poradili se s principálem z Prodané nevČsty,
nepopiratelnČ zkušeným to medvČdáĜem?
IP

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
ýTENÁěI PÍŠÍ
(OtištČné pĜíspČvky jsou osobními názory autora
a nemusí vyjadĜovat stanovisko redakce a
výboru Sokola Melbourne.)
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Vzpomínání na Hlas domova
þást 4.

Redakce Hlasu domova velice pozornČ sledovala
vývoj „socialismu s lidskou tváĜí“ bČhem celého roku
1968. „Pražské jaro“ znamenalo nejen rĤst nadČje
v ýeskoslovensku, ale i urþitou „renesanci“ a oživení
exilu.
Po vyhlášení Akþního programu A. Dubþeka se
František VáĖa ptá: „První krĤþky svobody þi boj dvou
frakcí?“ Další otázku klade Karel Wendt: „ ...
rehabilitace ano, ale budeme rehabilitováni i my,
exulanti?“ a Václavu Michlovi neušlo, že „Je ironie
dČjin, že þs. exulanti drží palce jednČm komunistĤm
proti druhým komunistĤm“.
Tedy stejná „ironie dČjin“, kterou nČkteĜí z nás
v
ýechách
pociĢovali nad tím, když jsme – jakkoliv bez
Karel Pachl
My staĜí, my se nedáme,
ýtenáĜ z Frýdku-Místku
co chceme si dČlat si dČláme. nadšení – „fandili“ Dubþekovi.
Víme, kdy máme zvýšit plat,
„Fandili jsme, lepší nČco nežli nic,“ Ĝíká na
V senátu
aĢ si nás platí dobĜe stát.
zvukovém záznamu František VáĖa, „ale byli jsme
kritiþtí k Dubþekovi a Akþním programu, nedĤvČĜovali
V senátu sedČt, to je vČda,
Je tČžké senátorem být,
jsme komunistĤm, protože jsme byli pĜesvČdþeni, že
to mĤže i starý dČda.
a dvČ až tĜi auto uĜídit.
se vývoj nedá zastavit, pĜitom to nemĤže jít dále a bez
Zda nČco dČláš, þi nedČláš
Kdo nepoznal mĤže Ĝíct,
tvrdého zásahu to nemĤže jít ani zpČt.“ Karel Wendt
stále imunitu máš.
jak tČžké je za sto tisíc žít.
k tomu dodává: „Na vývoj doma jsme se dívali v
O peníze se starat nemusíš,
Ten kdo nic nemá, ten je rád, redakci stejnČ, ale vliv jsme na nČj mít nemohli. Psali
jsme ale do australského tisku a spíše se „prali“se
i se sem tam nČco nauþíš.
bída a hlad je jeho kamarád.
Mladí tam nejsou, ti neví nic, MĤže být rád, že má svobodu, zdejšími liberály, kteĜí vychvalovali „socialismus
ti musí þekat, až jim bude víc. a mĤže vše Ĝíkat k nebi
s lidskou tváĜí“ jako renesanci komunismu. Franta mČl
národu.
napĜ. diskusi se sekretáĜem KS Austrálie v televizi
atd...“
Srpnová invaze pak skuteþnČ zmČnila vše.
Dále JiĜí Popek - reakce na pĜíspČvek Jarmily Slovákové
Zaþali pĜijíždČt uprchlíci a kolem Hlasu domova se
soustĜećovali lidé ochotní novČ pĜíchozím pomoci.
Za pĜíspČvky dČkujeme
Hlas domova se stal velice živou „sociální institucí“ a
stĜediskem pomoci novým uprchlíkĤm.
O vlivu nových uprchlíkĤ na Hlas domova František
VáĖa napsal v úvodu sborníku k 25. výroþí: „Obsah
(Hlasu domova) se tak mocnému náporu v mnohém
pĜizpĤsobil, ale pro nás, kteĜí jsme se náhle promČnili
na „starousedlíky", bylo potČšitelné zjistit, že list
x MUDr. AlžbČta Gazdíková
nemusí mČnit linii, že nedošlo ke stĜetnutí generací, že
x MUDr. PĜemysl Kunz
nebyly vČtší rozdíly v názorech na situaci a exilovou
práci, že Hlas domova zĤstal listem „starých" a stal se
témČĜ okamžitČ i listem exulantĤ nejþerstvČjších. Snad
Ordinují jako praktiþtí lékaĜi
je to i pro þtenáĜe patrno z tohoto sborníku, který
Milá redakce þasopisu Kvart,
srdeþnČ vás zdravím z druhé þásti planety. SouþasnČ moc
dČkuji, za uveĜejnČní recenze na moji knížku Austrálií s
úsmČvem aneb Ahoj klokani. Jak jste asi pochopili z knihy, pĜi
své cestČ jsem se do Austrálie zamilovala a urþitČ se tam
vrátím. Zatím ji žádná zemČ v mém srdci nenahradila,
pĜestože jsem jich od té doby projela opČt nČkolik. PĜíští
týden odjíždím na další dobrodružnou cestu do ýíny a Ruska.
Jedeme s kamarádkou - dvČ baby stĜedních let s batohama a
vlakem. Snad se za mČsíc vrátíme.
PĜeji mnoho spokojených þtenáĜĤ a krásné dny
Marta Pelikánová

Your Family Doctor

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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pĜipravili výhradnČ kolegové mladší léty i dobou
strávenou v exilu“ (Sborník sestavil dr. M. Ondrášek.)
Na zvukovém záznamu k tomu František VáĖa
dodává: „PĜíjezd posrpnové vlny neznamenal pro
noviny tak velký rozdíl, snad jen pĜíbytek nČco kolem
1000 odbČratelĤ. Rozdíl
ale pĜece jen byl – v
pĜístupu k organizacím.
NechuĢ ke spolkové
þinnosti byl mezi
„posrpnovými“ hluboce
zakoĜenČn. NejvČtší
význam pro redakci ale
byl pĜíliv nových
dopisovatelĤ.“
Prvním z nich se stala
Marcela ýechová.
„Na setkání s Hlasem
domova se pomatuji
pĜesnČ.“ Ĝíká Marcela
dr. Miloš Ondrášek
ýechová. „My jsme pĜijeli
28.záĜí 68 a myslím, že to byl Bohouš Culka, který nás
vzal na Šumavu. Tam se konala Svatováclavská
veselice. Byla jsem u vytržení nad tím, kolik tam bylo
lidí a jak byli všichni k sobČ milí a hodní. Tam ke mnČ
pĜišel František VáĖa a seznámili jsme se. Nu a tak
jsem tady hned zaþala psát do Hlasu domova. MĤj
první þlánek se jmenoval „Jak chutná svoboda“ a vyšel
hned 14.10.1968.“
Marcela ýechová se pak stala vČrnou
spolupracovnicí a její þlánky se objevovaly témČĜ
v každém þísle až do konce vycházení Hlasu domova.
„My jsme jezdili pravidelnČ do redakce v úterý,“
vypráví Marcela ýechová, „kam také chodili
Kratochvílovi a Schottovi. Lolinka Schottová pomáhala
Františkovi s administrativou. PĜipravovala Františkovi
upomínky na pĜedplatné, on ale vČtšinou pĜedplatné
nevymáhal a noviny posílal dál. Na to pak doplácela
VáĖovic rodina. Ono vĤbec – tehdejší redakce

OPAL GALLERY

v Richmondu byla v pĜedním – vlastnČ obývacím –
pokoji, kde byli stále nČjací lidé.
Psát do Hlasu domova byla pro mne poprvé v životČ
možnost projevit svĤj názor a navíc mi v tom nikdo
neškrtal. Když jsem napsala nČco, co nebylo tak úplnČ
v poĜádku, Franta mi
zavolal a Ĝekl, že by to
tam nedával. A vČtšinou
mČl pravdu. Byl úžasný
v tom, že byl tolerantní, a
že nezasahoval do
myšlení jiných lidí.
Dokázal udržet
rovnováhu, která je pro
mne nemyslitelná. Já
jsem buć na jednu nebo
na druhou stranu a
nemám nic mezi tím.
Franta dokázal chápat
obČ strany. Nikdy ale
Marcela ýechová
neotiskl nic, co nepatĜilo
do demokratického exilového tisku.
Franta byl rozený diplomat. A umČl delegovat. MČ
napĜíklad povČĜil pravidelnou þetbou Rudého práva. To
mu nikdy nezapomenu. Doma jsem nikdy Rudé právo
neþetla, ale v exilu jsem musela.“
Dalším, až do posledního þísla pravidelným
spolupracovníkem byl dr. Miloš Ondrášek. Své literární
recenze, umČlecké postĜehy a poznámky o exilové
literatuĜe podepisoval znaþkou IP a politické a
obecnČjší úvahy pseudonymem V Donát. I on se stal
pravidelným návštČvníkem redakce a redakþního
kruhu.
PravidelnČ pĜíspČvky také posílal dr. Zdenko Horný
(pod pseudonymem Jarka Vlþková) – nejprve se svými
historickými þrtami, které od roku 1971 pĜemČnil na
pravidelný peþlivČ historicky podložený „KalendáĜ HD“.
K ménČ pravidelným dopisovatelĤm „posrpnové
vlny” patĜil Jaroslav KovaĜíþek, Václav Starý a nČkolik
Pavel a Hana Homolkovi

FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

ENGINES

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

PANELS

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.

MECHANICAL PARTS

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

FREE FAST DELIVERY
CHECK OUR SERVICE
&PRICES

9791 5500

Member of

MELBOURNE HOT LINE

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeĐu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
dalších.
Jaroslav KovaĜíþek vzpomíná na zaþátky své
spolupráce:
„Po pĜíjezdu, hned jak jsem na to mČl, tak jsem si
Hlas domova pĜedplatil a jeho dobrá úroveĖ mne
pĜíjemnČ pĜekvapila. Sepsal jsem jakýsi pĜíspČvek,
poslal do Melbourne a František VáĖa s díky pĜijal. Tak
zaþala moje mnoholetá spolupráce s Hlasem domova.
František mČl demokratické myšlení i cítČní v krvi,
otiskoval širokou škálu pohledĤ a názorĤ, þasto
k nevĤli nČkterých zaujatých þtenáĜĤ. Cenzuru
neprovozoval, ovšem neotiskoval vše, co mu kdo
poslal. Jednou jsem napsal þlánek, ve kterém jsem se
nechal trochu unést emocemi a byl pĜíliš osobnČ
vyhranČný. František to neotiskl a já pozdČji pochopil,
že mi tím prokázal dobrou službu. ěekl bych, že VáĖa
pĜíspČvky nezavrhoval, nýbrž vybíral. Proto si jeho
noviny udržovaly dobrou úroveĖ a respekt.
Když jsem se pak pĜi první návštČvČ Melbourne
setkal s Františkem osobnČ, udČlal na mne
nezapomenutelný dojem. SkvČlý a laskavý þlovČk,
vzorný vlastenec, tolerantní a se smyslem pro humor.
PĜesvČdþil jsem se i o jeho neobyþejné skromnosti.
Když jsem jednou pĜi setkání vychvaloval jeho velké
exilové zásluhy, František se pokornČ usmál a Ĝekl mi,
že se sice snaží jak mĤže, ale nedomnívá se, že jeho
práce mĤže ten komunistický systém ve vlasti nČjak
vážnČ ohrozit. Svoje zásluhy nehodlal pĜeceĖovat, ale
pĜiznal mi, co ho na vydávání velice tČší. ěekl: „Hlas
domova je pojítkem našich lidí v této velké zemi. Stalo
se tĜeba, že maminka v ýechách hledala syna, který jí
zmizel v Austrálii. A když ho s naší pomocí našla, tak
to mi udČlalo tu nejvČtší radost. To je pro mne ta
nejlepší odmČna, tohle dává mé práci skuteþný smysl.“
Na Hlas domova vzpomíná i Václav Starý:
„S Hlasem domova jsem se poprvé setkal v
listopadu 1968 v rakouském uprchlickém táboĜe v
Traiskirchenu. První dojem, ve srovnání s dalšími
tehdy tam rovnČž dostupnými exilovými novinami, byl
výraznČ ve prospČch Hlasu domova coby novin nikoliv
pouze lokálních a úzce skupinových, nýbrž s jistým
nadhledem výraznČ celoexilových.
Po mém pĜíjezdu do Austrálie, František VáĖa, který

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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pĜirozenČ vČdČl o tom, že jsem pĜispíval do Zpravodaje
a že jsem dal dohromady pár þísel Kruhu, mne þas od
þasu požádal, zda bych nČco nenapsal. František byl
sice jedním z mála lidí, kterým jsem neumČl Ĝíci ne,
nicménČ na druhé stranČ jsem cítil, že vše opravdu
potĜebné dČlali mnohem lépe jiní. Vážil jsem si ale
projevené dĤvČry a toho, že František do mých textĤ
nikterak nezasahoval.
Za zmínku jistČ stojí široká škála tématických

KomentáĜ k srpnu 1970
okruhĤ, jimiž se HD pravidelnČ zabýval, a impozantní
šíĜe spolupracovníkĤ z nČkolika kontinentĤ. Obþas
mne zarážely nČkteré reakce þtenáĜĤ a nČkdy snad i
nepochopitelná míra tolerance, s níž František VáĖa
dopisy þtenáĜĤ otiskoval. Na druhé stranČ to bylo
nČco, þeho v jiných novinách bylo jako šafránu. ZpČtnČ
se mi teć, v éĜe webových stránek a internetových
„þetĤ“, po té rubrice dopisĤ þtenáĜĤ HD skoro stýská.“

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

A tak jsem skejsnul sám samotinký v obrovské,
modernČ studené policejní akademii. Nestydím se Ĝíci,
že moje drsná duše brzo zmČkla a že se mi zastýsklo
po ženČ MánČ a po dČtiþkách. I slzu jsem utrousil.
Brzo jsem však na milou rodinu zapomnČl, protože mČ
zaþal honit hlad. Potíž ovšem byla v tom, že kuchyĖ
byla samozĜejmČ o prázdninách zavĜená a akademie
byla nejménČ pČt kilometrĤ od nejbližšího místa, kde
by þlovČk mohl nČco smlsnout. Tož jsem trpČl hlady a
pchal jsem se jenom slanými brambĤrky, které byly k
dostání v automatu.
Druhý den, pĜemožen hladem, jsem se pČšky vydal
vyhledat nČjakou stravu. Cestou se mnČ poštČstilo
uvidČt krásného chlupáþe bobra, což mnČ alespoĖ
trošku zlepšilo náladu. V malém mČsteþku jsem se
pĜecpal kuĜetem, trošku se mi udČlalo na šavliþku, ale
to mČ neodradilo od nápadu se jít vykoupat do bazénu
Poznámka pod þarou
DČkuji velice všem pamČtníkĤm za trpČlivost s mými na akademii. Tam jsem zcela sám plaval a jak tak
nekoneþnými otázkami a že mi dovolili své vzpomínky plavu, tak se mi dČlalo po tom kuĜeti více a více šoufl
od žaludku a palicí se mnČ zaþaly honit myšlenky.
po autorizaci veĜejnČ ocitovat. Moje speciální
Napado mi, že kdybych tam v tom jejich parádním
podČkování patĜí paní DinČ VáĖové za pĜístup do
jejího osobního archivu a za neocenitelné pĜipomínky bazénu náhle pustil zelenou vodu a zakalil jsem, že
mČ tam ztrouchnivČlýho najdou až za tĜi tejdny po
a opravy mého textu.
prázdninách a to už jim tam bude jen tak plavat moje
Pokud není uvedeno jinak, citáty Františka Váni a
kostriþka rozežraná chlórem a ti mladí policajti budou
Karla Wendta jsou pĜepisem ze zvukového záznamu
jejich vzpomínek, který byl poĜízen v roce 1991
odmítat se v tý zamoĜený vodČ uþit plavat a jejich
olympijskej bazén jim bude na nic. Pak jsem se zaþal
doopravdy chvČt, že by se to mohlo stát, za chvíli bylo
YZ
kuĜe mezi námi na lesklejch dlaždiþkách, ulevilo se mi
a dostal jsem opČt hlad.
V pondČlí jsem zjihnul, když se na prahu objevila
nádherná policejní úĜednice, která mi vysvČtlila, že má
Z DENÍKU DģCHODCE:
za úkol o mČ peþovat. A jelikož mám asi hlad, že ví o
DALŠÍ ŠTACE PO SVċTċ - pokraþování
bájeþné restauraci, kde mají ještČ bájeþnČjší kuĜe a
Oproti tvrdým kolegĤm americkým jsou Kanaćané
tam že okamžitČ jedeme na obČd. Aniž jsem mČl
témČĜ jako Australáci. ZdvoĜilí, pistolky erární,
možnost cokoliv namítnout, pĜekrásná úĜednice nás
profesionální vystupování a velice podobný pĜístup
zavezla
do té samé restaurace, kde jsem minulý den
k policejní práci. Jen ten správný australský smysl pro
pozĜel to zrádné kuĜe, po kterém jsem jim pak poblil
humor jim jaksi schází. Takoví trošku studení þumáci
kachlíky v bazénu. U kuĜete, kterého jsem se prakticky
to jsou.
Inspektor Paul Fischer mnČ cestou vysvČtlil, že jsou nedotkl, vymlouvaje se na stĜevní potíže, jsme se
skamarádili. Já pozvolna zaþínal zapomínat na rodinu,
právČ prázdniny a že tedy budu na akademii vlastnČ
protože policajtka byla doopravdy úžasnČ pĜitažlivá s
úplnČ sám. KromČ stráže, která se tam þas od þasu
pČknou postavou vytrénovanou neustálým
objeví. A jelikož byl shodou okolností také dlouhý
poskakováním na tČch jejich slavných kobylách, se
víkend, inspektor se rozlouþil s tím, že mČ pĜijede
kterými se jezdí ukazovat po celém svČtČ.
vyzvednout za tĜi dny v pondČlí.
26. ledna 1971 umírá Václav Michl. Pravidelnou
spolupráci nabídl Hlasu domova Jaroslav Strnad (pod
pseudonymem Jaroslav Kujeba). Jaroslav Strnad, v té
dobČ redaktor vynikajícího „Zpravodaje“ ve Švýcarsku,
pĜispíval obþas do Hlasu domova bČhem padesátých a
šedesátých let, kdy ještČ byl redaktorem ve Svobodné
EvropČ.
Dopisy nových þtenáĜĤ odráží myšlení lidí hozených
do „Ĝeky svobody“, jejich stesk po domovČ a výþitky
svČdomí, zda odchod byl správný. S nimi pak
polemizují ti, kteĜí se v té „Ĝece“ již nauþili plavat a
nebo si jen prostČ již zvykli. Z dopisĤ se také ozývá
kritika západu a Austrálie, kritika „navrátilcĤ“ a i
kontraverze mezi obČma emigraþními vlnami.
Aleš Nebeský

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

„Po cestČ sem jsem vþera zahlédnul rozkošnČ
chlupatého beavera”, radostnČ jsem oznámil Kathy.
„Doufám, ze jich za svého pobytu uvidím ještČ víc a že
si nČjakého budu moci snad i pohladit. To by mnČ
kamaradi urþitČ závidČli”, dodal jsem. Kathy se
pousmála, krapátko se zardČla a moje oznámení
pĜešla mlþením. Místo toho mi na rozlouþenou slíbila,
že mČ pĜíští den vyzvedne a že k ní pĤjdeme oslavovat
Kanadský národní den.
PĜíští den se Kathy k mému velikému zklamání
neukázala. Místo ní se na akademii objevil obludnej a
k tomu ještČ vousatej a od nešĢovic poćobanej
seržant. „Kathy se omlouvá, že pro tebe nemohla
pĜijet. NČco špatnýho vþera snČdla a teć potupnČ
vrhne a má asi otravu”, Ĝekl policajt na vysvČtlenou.
„To ja znám velice dobĜe, všichni blili, já jsem zvracel”,
zafilosofoval jsem aniž bych býval oþekával odpovČć.
A jeli jsem se koukat na rachejtle a tleskat panu
ministerskýmu pĜedsedovi, který se mezi zástupem
z politických dĤvodĤ na chvileþku objevil.
„Vþera jsem vidČl chlupatýho beavera”, pochlubil
jsem se seržantovi, aby Ĝeþ nestála. „Aren’t you bloody
lucky. I haven’t seen a beaver for a long time now”,
odvČtil seržant zasnČnČ a oplzle se zasmál. „Co je na
tom tak smČšnýho vidČt vaše krásné, plaché
zvíĜátko?,”zeptal jsem se nic netušíc. A pak se seržant
zaþal smát až se za bĜicho popadal a vysvČtlil mnČ,
þemu se v KanadČ kromČ zvíĜátka také Ĝíká “beaver”.
Jiná zem, jiný mrav, Ĝekl jsem si a uvČdomil jsem si,
proþ se vþera Kathy tak zapýĜila.
Osud mi uštČdĜil další krutou ránu, když mi nakonec
vykurýrovaná Kathy oznámila, že je odvelena i s tím

Prague Cakes
jemné þeské
peþivo a zákusky

OtevĜeno dennČ
od 8.30 do 5.30,
mimo pondČlí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

blbým konČm do Londýna, kde na nČm bude dČlat
tajtrdlata a Kanadské jízdní policii þest a slávu. Takže
jsem ostrouhal mrkviþku a odjel jsem, tentokráte
pohodlným vlakem, do Toronta.
V letním TorontČ mČ radostnČ pĜivítal šéf inspektor
Tom Black, který mČ odvezl opČt na policejní
akademii, která oproti OttawČ bzuþela životem. Jelikož
byl pátek odpoledne, navrhnul jsem slušnČ
vypadajícímu Tomovi, že bychom mohli jít ochutnat
nČjaký kanadský mok. ZdvoĜile mĤj návrh zamítnul
s tím, že musí jít domĤ seĜezat synka. Neznaje ho, na
nic jsem se neptal a uchýlil jsem se do hospĤdky, kde
jsem sám s náramnou chutí koštoval jedno pivko za
druhým. A že je svČt malej dokazuje to, že jsem v tom
zahuleným baru narazil na našince. Ne tedy turistu, ale
kluka, který se pĜedstavil jako Jóža. Byl to Kanaćan
slovenského pĤvodu a jako takový nepil pivo, ale
drsnou koĜalku. Co navíc, byl také þlen Kanadské
jízdní policie. KrásnČ jsem se tam s Jóžou zlískali a
v opilství, za zpČvu slovenské hymny, mnČ nový
kamarád daroval nádhernou þást uniformy, slavný
statson klobouk. Ten mnČ ještČ podepsal rtČnkou,
kterou si vypĤjþil od opité dámy a tím mnČ zpĤsobil
velikou radost. Pak už jsem mu musel jenom pĜísahat,
že na klobouk budu patĜiþnČ hledČt, napínat ho na
speciální dĜevČný napínák, pucovat ho a chovat se k
nČmu dĤstojnČ, jak to musí dČlat každý pĜíslušník
Kanadské jízdní policie. Jestli chudáka Jóžu za to, že
mi daroval snad nejdĤležitČjší kus svojí uniformy
potom vrhli do lochu, nevím. Doufám, že to pĜežil
zrovna tak jako jeho krásnej klobouk, kterému se
návštČvy obdivují, když je zavedu do mého kumbálu
v Melbourne, kde je vystaven.
Musím Ĝíct, že jsme se v té útulné krþmČ krapátko
nalámali a jako na každého opilce i na mČ potom
padnul tČžký smutek, když jsem si uvČdomil, že musím
být v tý zatracený cizinČ ještČ pĜes mČsíc.
S povzdechem jsem zavzpomínal na þínskou taneþnici
z ponurého podniku v Los Angeles, pak na policejní
jezdkyni Kathy z Ottawy a posléze na osamČlou rodinu
v Melbourne. A pĜál jsem si, aby dny utíkaly jako voda.
Pokraþování pĜíštČ

Ivan KolaĜík, OAM

Hotel CORONET- novČ otevĜený hotel
Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

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

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

osmatĜiceti letech s paní z první emigraþní vlny, která
jej jako mladíþka v osmašedesátém prvnČ zamČstnala
ve svém University House. Dnes byl ten mladíþek
Kultura - Krajanská
vážený australský i þeský obþan v Národním domČ se
Veþer Hudby a Poezie Prokletých BásníkĤ jsem si
svojí ženou, matkou, sestrou i dcerou, protože tak šel
v Národním domČ náramnČ užila. A myslím, že si ho
život. I to je kultura.
užili i moji spoluúþinkující a celé publikum.
Vedle starousedlíkĤ pĜišlo pĜekvapivČ kromČ naší
Líbilo se kamarádce EvČ, jejíž Bohemia Travel mi
osmnáctileté i více pĤvabných mladých sleþen, které si
zaĜizuje letenky do Prahy a která je spíš na „bigbít“,
díky svým rodiþĤm udržely spojení s þeskou Ĝeþí. A že
líbilo se mé osmnáctileté dceĜi, která je spíš na
jí bylo nadmíru v krásných pĜekladech dvou snad
muzikálovou show, líbilo se mým dlouholetým
nejmilovanČjších þeských básníkĤ – VítČzslava
osmdesátiletým pĜátelĤm, kteĜí se rozhodli vypravit se Nezvala a Františka Hrubína. Uhranþivými slovy
ten veþer pĜes celé
Charlese Baudelaira,
Melbourne za kulturou.
hravostí a prostoĜekostí
Národní dĤm se slušnČ
Villona, poetickou
zaplnil a mohlo pĜijít
noblesou Verlaina i
krajanĤ ještČ více.
nesmrtelnou bohémou
Ale to já už znám, ten
Rimbauda byli inspirováni
syndrom krajanské
velcí francouzští
kultury. Když jsem
skladatelé, jejichž dnes už
organizovala koncerty
legendární skladby jako
Gotta a Vondráþkové,
Debussyho Svit Luny þi
nČkterým vadilo, že
Ravelova Habanera
zpívali pro minulý režim.
zaznČly spolu s dalšími
Když jsem pĜipravovala
skladbami pro housle,
country zpČvaþku, nebyli
violoncello a kĜídlo
zas na country music. Je
v prĤbČhu veþera. Parádní
tedy libo legendární
byla i podívaná na trio
Olympic? No na bigbeat
hudebnic, v þervených
už tuplem ne. Byla jsem
punþoškách a boa, - „tres chic a very french“...
tedy víc než zvČdavá, jak dopadne veþer vážné hudby. Ti, kdo znají iniciátora celého veþírku, Ivana, vČdČli
Vím totiž, že když už je pak po celé kulturní akci,
ostatnČ, že bude o dobrou zábavu postaráno.
mnoho lidí þasto zamrzí, že ji propásli. Jako by si
PĜedsedkynČ Zuzana, štíhlá jako lunt, kmitala celým
pokaždé zapomnČli uvČdomit, že kouzlo každého
domem a zajišĢovala provoz v dokonalé souhĜe
takového veþera není jen v dobĜe odvedené práci
s Naćou, jejíž štrĤdl chutnal pĜesnČ tak jak má a jak ho
umČlcĤ, ale i v celé jedineþnosti atmosféry, která
odjakživa dČlala maminka každého z nás. I to je
nastane, sejdou-li se na þeském umČní krajané, žijící kultura.
léta v Austrálii.
S rodnou Ĝeþí, poezií a hudbou spojil na pár
VČtšinu þásti obecenstva þinili starousedlíci, kteĜí
okamžikĤ lidi, kteĜí se znali i neznali, ale kterým bylo
ovšem nebyli vĤbec staĜí, ba naopak, jak vysvČtlil Aleš na této spoleþné platformČ náhle fajn. A žabomyší
ve své pĜedmluvČ, si udrželi své mládí tím, že
války spolu s jazyky klevetníkĤ zĤstaly v þerné a
neodložili básnČ spolu s „- náctými“ lety. Protože
nevlídné noci, daleko ode dveĜí Národního domu.
básníci vskutku pomáhají zachovat vČþnou mladost
duše.
Barbara Semenov
Tak se ten veþer mĤj manžel setkal po celých

Kulturní rubrika

x

Pramskins are pram/jogger/stroller liners – a practical
and colourful alternative to a sheepskin
x
Uniquely designed to fit most prams on the market
x
Available in a variety of colours and material
combinations
x
Machine washable
x
New range of snuggly pram sleeping bags now available
To browse and buy from the latest Pramskins range visit
www.pramskins.com.au
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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 ýERVENEC 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

1. þervence Taneþní zábava se Studiem 4
Objednávky na tel.: 9361 2051
sobota

Cena $25

12:00
20:00

9. þervence Výstava þernobílých fotografií Petra Sikuly
„Krajina“
nedČle

12:30

25. þervence ýlenská schĤze
Od 18,30 hodin možnost dát si veþeĜi - objednávky nutné na
úterý

19:30

29. þervence
sobota

20:00

tel. þ. 9361 2051

Disco

Cena $15

Objednávky na tel.: 9361 2051

Na mČsíc srpen pro vás pĜipravujeme:
x
x
x
x

sobota 5.8.
sobota 12.8.
sobota 19.8.
nedČle 20.8.

x

nedČle 27.8.

Taneþní zábava Studia 4
Taneþní zábava Vintage Blue
Koncert vážné hudby
VepĜové hody
Odpoledne pro dČti - výroba pĜáníþka ke Dni otcĤ
Valná hromada

Bližší informace v pĜístím þísle!

ýERVENCOVÁ BOHOSLUŽBA NA ŠUMAVċ se bude konat v nedČli 30.7. v 11 hodin
TČšíme se na vás na ŠumavČ: Locks Way, Belgrave South, Telefon: 9754 5159, Melway 84:J5
Prozatímní redaktor 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

V sobotu 1.þervence 2006 od 20,00 hod. se poĜádá v Národním domČ

ZIMNÍ ZÁBAVA.
PĜijćte v bílém, ale náladu zimního poþasí nechte doma!
VeþeĜe, hudba Studia 4 a naleštČný parket – to vše za $25
Na programu je tombola a atmosféra z þeského Silvetra.
Rezervace míst a veþeĜí na tel. þ.: 9361 2051

Pozvání pro všechny krajany na výstavu se vší parádou,
vþetnČ sklenky vína!
Kde: Galerie „Domov“ (vedle Národního domu)
Kdy: nedČle 9.7.2006 OtevĜeno již od 12,30 hod., oficiální zahájení výstavy ve 13.00 hod.
Výstava þernobílých fotografií Petra Sikuly - Krajina, která je zapĤjþena
velvyslanectvím z Canberry a je poĜádána u pĜíležitosti vydání 1. þísla Hlasu domova.
Souþástí výstavy je i expozice dokumentĤ Hlasu domova.
Výstavu je možné shlédnout i v pracovní dny – v úterý 11.7. a ve þtvrtek 13.7. od 12,00 – 14,00 hodin.
Všichni jste srdeþnČ zváni!

BEZVA TIP PRO RODIýE A DċTI
+
SOUTċŽ
Jen hodinku od Melbourne najdete pohádkový svČt, kde na své návštČvníky þeká ýervená karkulka,
Pinocchio, SnČhurka se svými trpaslíky a mnoho dalších pohádkových postaviþek. KromČ toho zde najdete
nevšední dČtské hĜištČ s obrovskou klouzaþkou, prolézaþkou a dalšími atrakcemi.
Kvart pro Vás ve spolupráci s magazínem Garida pĜipravil SOUTċŽ O VOLNÉ VSTUPNEKY do tohoto
dČtského ráje s názvem Fairy Park.
Pokud se chcete o Fairy Parku dozvČdČt více nebo se zúþastnit soutČže, která probíhá až do 31.7. 2006,
navštivte stránky www.garida.cz

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

Sokolský list
Print Post Approved
PP 340742100052

SURFACE
MAIL

POSTAGE
PAID

