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Václav Michl 5.8.1924 – 26.1.1971
Písniþka o kolku
Junius (Václav Michl)
ěekl jsem si už tisíckrát:
nČjak se protluþeš vždycky.
Mám všechny zemČ stejnČ rád.
Tu jednu necynicky .
A všude se dá nČjak žít.
A všude se dá zaþít znova.
PĜece však nejde odejít z domova do
domova.
A pokaždé se zanítí ta nezhojená rána.
Na pasport kolek vrazí ti.
Ach, vČrnost kolkovaná!
Každý se jinak umí kát,
každý chce jinak smazat vinu.
Jen to mi nelze upírat:
mít právo na cizinu.
Je zem, kde budu moci snít
a smíĜit nesmíĜené stíny,
i kdybych se mČl navrátit
z ciziny do ciziny

ýeský exulant, redaktor Hlasu domova, básník, novináĜ, komentátor, recenzista, fejetonista, ale
hlavnČ þlovČk, který zĤstal vČrný svobodČ, demokracii a své zemi
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DOPIS STAROSTKY - Když rok se s rokem sejde
Když jsem se vám loni v listopadu pĜedstavovala jako nová starostka, tak jsem o Ĝízení Sokola Melbourne Inc.
napsala: „Za dobu mého pĤsobení v Sokole jsem mČla možnost poznat, co každodenní provoz Národního domu
obnáší a kolik dobrovolné práce a þasu je potĜeba. ”Mýlila jsem se. Poznala jsem to až letos. Práce bylo mnohem
více a þasu nikdy dost. Proto mi dovolte, abych nejprve podČkovala nejen všem tČm, kteĜí mČ podporovali, ale
pĜedevším pak tČm, kteĜí mi neúnavnČ pomáhali. Bez nich bych vás dnes neoslovovala z funkce starostky.
Zvláštní podČkování patĜí MarkettČ Lyell, která se jako nová þlenka výboru ujala povinností pokladnice, distribuce
Kvartu, pomáhala mi s managementem baru, zastupovala mČ na úterních obČdech a þtvrteþních posezení
v Národním domČ, a od února, aniž by o tom vČdČla, neoficiálnČ vykonávala funkci místostarostky.
Výbor pĜevzal vedení Sokola Melbourne Inc. za neustálené a nelehké situace v naší komunitČ. Každodenní bČh
Národního domu, administrativní záležitosti, organizování akcí, Kvart a webová
stránka, ale také nátlaky a neustálé napadání od Sokol Support Group vyžadovalo a
stále vyžaduje hodnČ þasu, úsilí a energie. Proto ještČ jednou dČkuji všem, kteĜí se
podíleli na prosperitČ Sokola Melb. Inc. a jenom doufám, že vše nebylo nadarmo.
V prĤbČhu roku byl výbor oslaben nejprve neschopností sekretáĜky Evy Breward,
potom absencí a nakonec rezignací místostarosty Pavla Pospíchala. V posledních
dvou mČsících byla práce celého výboru ztrpþena soudním Ĝízením s þlenkou Susan
Koutsky, která žaluje Sokol
Melbourne Inc. a žádá
rozpuštČní Sokola MLB Inc.
Byl to rok zmČn i promČn.
I v tomto roce se udČlalo v
Národním domČ spousta práce
a probČhla Ĝada zdaĜilých akcí,
napĜ. každý mČsíc (kromČ
Z výstavy fotografií
þervence) byly organizovány
akce pro dČti.
Vrátím-li se teć po roce ke svému volebnímu programu (viz
www.sokolmelbourne.com.au), myslím, že všechny body,
které jsem si stanovila, se splnily. V Národním domČ jsou
všichni vítáni, celý rok jsme mohli nabídnout þlenĤm
rozmanitý program, informace byly dostupné široké
veĜejnosti jak v Kvartu, tak na webové stránce a þlenská
základna se k 25.7.2006 rozšíĜila o 26,7 %. Dnes se Sokol
Z návštČvy generál. konzula a velvyslance
Melbourne Inc. poprvé za svého pĤsobení od r.1994 mĤže
pochlubit s þlenstvím nad 200. Naposledy tomu tak bylo v
r. 1987, kdy melbournský Sokol (Czechoslovak Sokol
Gymnastic Association) mČl 222 þlenĤ. V r. 1976, rok po
jeho založení, 263 þlenĤ.
- oáza klidu a pohody ve stáĜí
Poslední bod z mého loĖského programu zĤstává aktuální i
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
pro rok pĜíští. O to, aby se jméno Národního domu stalo
v bezprostĜední blízkosti Národního domu
synonymem pĜátelství a spolupráce ýechĤ a SlovákĤ, se
umožĖuje úþastnit se programu a popovídat si
totiž musíme zasloužit všichni.
v rodném jazyce.
HodnČ jsme se nauþili, ale stále nás toho ještČ hodnČ þeká.
JistČ mi dáte za pravdu, že þím více pomocníkĤ, tím peþlivČji
Domov se nachází v centru Melbourne, poblíž
se dá práce vykonávat. Já doufám, že ti, kteĜí mi zaþali
Národního domu, jen pár krokĤ od Errol Street,
pomáhat již tento rok, zĤstanou a další se pĜipojí.
kde jsou obchody, banky a tramvajová zastávka.
Volby do pĜíštího roku jsou kritické, nový výbor pĜevezme
Victoria Market jen tĜi stanice tramvají!
nejenom vedení Sokola Melbourne Inc., ale i zodpovČdnost
za soudní Ĝízení, které bylo odloženo na 13.záĜí 2006. Proto
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
bych vás závČrem ráda vyzvala, abyste se všichni osobnČ
(tel: 9502 0880) nebo se s dĤvČrou obraĢte na
zúþastnili valné hromady v nedČli 27.8.2006 v Národním
generální konzulát ýR
domČ. Nenechte rozhodnutí o osudu Národního domu na
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
ostatních. Bućte to vy, kdo urþí smČr pro pĜíští rok.
Telefon: 03 9629 6196
JeštČ jednou vám všem dČkuji za dĤvČru a tČším se na
pĜípadnČ starostka Zuzana Vasitch
shledanou v Národním domČ.
(mobil: 0413 032 366,
Zuzana Vasitch - Starostka
email:zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au)

DOMOV

Konzulát Slovenskej republiky: 9 Hillard Street, Malvern East 3146

Tel: 03 9571 1729, Fax: 03 9572 0838
ODTUD A ODJINUD
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orgány a prodávány k transplantaci.
Narazil jsem na další zloþiny proti naší mateĜštinČ.
V jednom soudním jednání se objevilo sloveso
„závČrovat“, ukonþit jednání. Uvažuji, jak se v ýR
vyslovují v novinách se objevivší
„imagemakeĜi“. Cyklistovi na horském kole se nyní Ĝíká
„biker“, motocyklu s pĤllitrovou kubaturou „superbik“ a
tČm ještČ silnČjším „superstock“. Na druhé stranČ
pĜipomínám výstižný výraz „rozhlas“, který vymyslel
redaktor Radiožurnálu v r. 1923 podle slova
„broadcasting“. Tehdy to dovedli, dnes dochází
k otrockému pĜebírání z angliþtiny.
PĜedseda Komunistické strany ýech a Moravy VojtČch
Filip a od r.2002 místopĜedseda Poslanecké snČmovny,
se pĜed 13 lety u soudu pĜiznal, že pracoval pĜed
r. 1989 pro vojenskou rozvČdku. Pak tvrdil, že to byla
„þs. zpravodajská služba v zahraniþí“.
ýeskobudČjovický soud ho pĤvodnČ osvobodil, že se
nepodílel na zloþinech totalitního režimu a Filip tak mohl
veĜejnČ pĤsobit. Nyní se našel dokument dokládající
jeho spolupráci s StB, Filip prý nevČdČl, že šlo o
rozvČdku napojenou na Státní bezpeþnost. Dosud také
neĜekl, v þem jeho þinnost spoþívala a jak se podílel na
potlaþování lidských svobod, což nepopiratelnČ patĜí ke
komunistickému programu.
Ve Washingtonu bude vybudován Památník obČtem
komunismu, který bude pĜipomínat více než sto miliónĤ
obČtí komunistické tyranie v rĤzných zemích.
V desítiþlenném poradním kolegiu Americké nadace na
vybudování tohoto památníku zasedá Václav Havel.
V bunkru na Králicku se otvírá výstava o zloþinech
komunismu na þs. území nazvaná Lidé proti lidem. Jsou
vystaveny doklady mapující události po únoru 1948 a o
perzekuci politických vČzĖĤ diktované stalinskou justicí.
Dále se mĤžeme seznámit se strukturou Státní
bezpeþnost a jejím odposlechovým zaĜízením. Jsou zde
vystaveny zbranČ používané bezpeþnostními složkami,
pohraniþníky a hlídkami táborĤ nucených prací. Není
zapomenuto na pĜíslušníky vojenských útvarĤ PTP a
persekuované Ĝeholníky a Ĝeholnice
IP

V olomouckém nakladatelství
Votabia vyšlo druhé vydání knihy
vzpomínek Jaroslava Krejþího
Mezi demokracií a diktaturou.
Domov a exil. Dnes 80letý Krejþí
je autorem nebo spoluautorem
dvaceti jiných publikací, v polovinČ
50. let byl odsouzen pro velezradu a v r. 1968 emigroval
do Velké Británie. Nyní pĤsobí na Filosofické fakultČ UK
v Praze.
Na australském trhu se objevilo album s dvČmi
kampaktními disky, jsou na nich nahrávky tĜí houslových
koncertĤ skladatele Larry Sitského. Sólistou je Jan
Šedivka, profesor hudební fakulty v Hobartu, doprovází
Tasmánský symfonický orchestr.
Na internetovém portálu www.czech.cz mohou zájemci
o ýeskou republiku þerpat informace o politice, kultuĜe,
vČdČ, sportu, turistice a památkách – prozatím
v þeštinČ, angliþtinČ a nČmþinČ.
Na ruzyĖském letišti se vysílají zejména pro cestující
dČti pohádková vyprávČní v devíti jazycích, souþasnČ se
rozdávají brožurky se vztahem k tomuto programu.
Jedno z nejslavnČjších svČtových hudebních tČles,
Londýnský symfonický orchestr BBC, má nového
dirigenta – JiĜího BČlohlávka.
ýeští fotbalisté propadli z druhého na desáté místo na
žebĜíþku FIFA. MĤže vás ale uspokojit, že se v Praze
koná svČtové mistrovství v kuliþkách, ýeši jsou favoriti.
Smutná zpráva pĜišla i þeském turistovi. TáboĜil ve
výšce 3800 m na Mont Blancu, za bouĜe vyšel ze stanu
a smrtelnČ ho zasáhl blesk.
V mladoboleslavské ŠkodČ Auto vyrobili desetimilionový
vĤz – Octavii combi. První automobil tam vznikl v roce
1905, model Voiturette ještČ pod znaþkou Laurin a
Klement. Po více než sto letech jsou nejúspČšnČjší
modely favorit, felicia, octavia a fabia.
Vanuatu je nejšĢastnČjší místo na svČtČ podle šetĜení
britské spoleþnosti New Economic Foundation. Jsou
tam šĢastní, protože se spokojí s málem. Výzkum bral
v úvahu životní styl, spokojenost a odraz životního
Na www.sokolmelbourne.com.au najdete:
prostĜedí. ýeská republika se umístila na 128. místČ,
Více fotografií z výstavy a návštČvy generál. konzula,
Austrálie byla 139., USA 150., Rusko 172., poslední
nové recepty a aktuální program Národního domu
byla Zimbabwe – 178.
Deset þínských motocyklistĤ se vydá na cestu
z Pekingu do Amsterodamu ve stopách
automobilového závodu v roce 1907. Nedávno
Beauty Therapy Room
jsme v televizi vidČli repliku této cesty na „vintage“
.
Dana Kadnar
automobilech australských motoristĤ. ýínskou
Manufacturers
of
Beauty
Therapist
skupinu na þínských motocyklech vede Petr
Precision Industrial
FACIALS, BODY MASSAGE,
HošĢálek z ýeských BudČjovic. SouþasnČ se
WAXING, TINTING, NAILS,
Diamond Tools.
dovídáme, že v Praze pĜed þínským
MANICURE, PEDICURE
14 Shearson Crescent
velvyslanectvím demonstrovala skupina
Unit 5/18-19 Wells Road,
nespokojená s politickým útlakem v ýínČ a
MENTONE VIC 3194
SEAFORD, 3198
pronásledováním hnutí Falun Gong hlásajícím
Phone: 9584 5566
PH: 9786 1814,
pravdomluvnost a toleranci. Nesouhlasí také s tím,
Fax: 9583 9339
MOB: 0404 514 632
že stovkám popravených vČzĖĤm jsou odebírány

Diamond Plating
Co. Pty. Ltd
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Dojmy z letošního XIV. Sokolského sletu 2006
Zaþátkem þervna t.r. jsem se vypravila do þeské vlasti,
abych se mimo jiné pĜidala jako sokolka k dalšímu sletu
a zúþastnila se prĤvodu s australskou skupinou.
PĜíbuzní z Moravy mi sice poslali popis nácviku na
skladbu „Písniþka þeská“ , ale moc jsem to neumČla, a
tak jsem ani na skuteþnou cviþební úþast nemyslela.
Jenže útvarĤm chybČlo nČkolik lidí a proto mČ všichni
vzali do práce, aĢ již švagrová Eva nebo náþelnice z
Prahy Eva Kocmichová se sestrou Marií a nakonec
cviþící z Kolína, kde jsem dostala své místo.
K mému údivu to zase najednou šlo - zapamatovat si
pár prostných a cupitat na svou znaþku z rĤzných Ĝad,
kroužkĤ a ohrádek. Ruku na srdce, protože je þlovČk
z Austrálie – je tak trochu exot a lidi se kolem nás toþili
nejen srdeþnČ a sokolsky, ale také dávali najevo
ocenČní, že jsme vážili tu cestu kolem 30 hodin a vydali
nČjaký ten dolar, abychom v Praze byli.
A stálo to opravdu za to!
První neþekanČ silný dojem pĜišel v nedČli 2. þervna,
kdy sokolové uspoĜádali prĤvod Prahou. Den byl jasný a
svČží, 30 kapel vyhrávalo, každá té své župČ, nápisy 26
zúþastnČných zemí svítily z tabulí. Pod tou naší se nás
sešlo asi dvacet. NČkolik australských vlajek, cviþební
úbory nebo sokolské uniformy a civil. Byly tam také
cviþící z Canberry pod vedením vČrné Zorky
Kašpárkové a z Brna pĜijel náš krajan Honza Kroupa.
PĜes 25,000 cviþících, vlajkonošĤ, þinovníkĤ a hostĤ
zaplavilo Prahu zpČvem a hudbou.
Pražané lemovali ulice, volalo se Nazdaaar - mnozí i
slzeli. Vzpomínky na poslední slet roku 1948 ožily v
mysli jejich, ale i v mojí. Tenkrát jsem zažila takovéto
nadšení poprvé.
PrĤvod prošel Národní tĜídou, kolem Národního divadla
a po nábĜeží. U Rudolfína jsme pozdravili náþelnictvo
Sokola, které bylo usazeno na schodech jako na
tribunČ. V poledne prĤvod skonþil na StaromČstském
námČstí.
Pak pĜišla práce s dokonþením nácviku v sedmi
zkouškách na velké ploše stadionu. Díky mČstské
dopravČ, která ustaviþnČ pendlovala ze tĜí míst z Prahy
až k Rošického stadionu, nebyl nikde problém s
odvozem. Šatny - hlídané bílé stany, postavené jako
hala, dobĜe posloužily k odložení tašek a pĜevleþení.
Plno buĜtĤ, kuĜat a piva bylo všude k dostání.
Nohy nás sice pálily v tenkých cviþkách na rozehĜátém
štČrku, ale cviþištČ bylo travnaté a protože stadion je
otevĜený a na kopci, chladil nás trochu slabý vítr. A tak

Advokátní
kanceláĜ
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

jsme nastupovali za veþera v chladu a ve dne v horku.
Kropící vozy zvlažovaly ovzduší, láhve s vodou byly
neustále zdarma k dispozici a ze seĜadišĢ nás vždycky
nechali pĜejít co nejdĜíve do stínu. Ti nejstarší posedali
po zídkách a pár jich šlo o hĤlce. Proþ tam vĤbec tak
staĜí a ne zrovna nejzdravČjší pĜišli? „Cviþíme dvakrát
týdnČ pro radost“, Ĝíkali, „ale ten vrchol je pro nás tady,
na StrahovČ, v naší úþasti na sletu. Každý kdo mĤže
chodit, mĤže také cviþit. S hudbou Karla Hašlera to jde
lehce a samo. VždyĢ si k tomu i zpíváme.“ A mČli
pravdu.
Každého to strhlo, a tak jsem s nimi vykraþovala s
písniþkou „Silnice bílá pĜede mnou“ nebo „Když jsem
mašíroval.“ V závČru skladby na nápČv „Ta naše
písniþka þeská“ zpíval již celý stadion, vþetnČ pana
prezidenta Klause. V posledním obrazu jsme utvoĜili
srdíþka a þtyĜlístky.
Nikdo nejde cviþit pro ovace, ale bylo jich plno.
Z tribuny to muselo vypadat velice pČknČ, protože lidé
vstávali ze sedadel a všude to burácelo potleskem.
Všechny skladby mČly svĤj pĤvab - nČkteré hravé pro
dČti, jiné nároþné pro mládež a další moderní nebo
taneþní. Všechny mČly inspirující hudbu a nápadité
prvky.
Bohužel vám je nemohu popsat. Ale až vyjde
nahrávka, kterou jistČ obdržím, ráda ji pĤjþím na jeden
filmový veþer v Sokole Melbourne. Možná, že nás bude
inspirovat a vzbudí v nás zase nový elán ke skuteþnČ
sokolské þinnosti, právČ tak jako ve mnČ. Nejsem totiž
sama, která si myslí, že bychom zase mohli zaþít cviþit.
NovČ a nenároþnČ, úmČrnČ vČku a možnostem.
Takže pĜíštČ nČco o tom cviþení.
Vlasta Šustková

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
Fax: 9587 3754

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.)

Redakce se omlouvá za nesprávnČ uvedené jméno pana
Kindy jednak jemu, jednak autorovi þlánku, panu KošĖarovi.
Dále se omlouváme za neúmyslné vynechání jména p. Borise
Diakovského ve stejném pĜíspČvku.
A úplnČ na závČr panu Aleši Nebeskému za neuvedení jeho
jména pod posledním dílem Hlasu domova.
DČkujeme za pochopení a vynasnažíme se, aby se to pĜíštČ
již nestalo :-)
Vaše redakce

JEŠTċ K ýLENSKÉ SCHģZI
TĜi otázky, jasná odpovČć.
Na þlenské schĤzi Sokola 25. 7. mne jako
zúþastnČného þlena napadlo položit pĜítomným
krajanĤm tĜi otázky, které by shrnuly tĜíhodinovou trpkou
diskuzi. Na všechny tĜi otázky známe všichni odpovČć.
Za prvé – Kdo z pĜítomných þlenĤ, protože pouze svojí
pĜítomností mohli þlenové Sokola dokázat, že jim o
nČco opravdu jde (nikoliv tím, že budou na oponujícím
webu „vyzívat“ – skuteþnČ tam napsali jedno ze tĜí
vyjmenovaných slov po z, které si snad musí pamatovat
každý ýech, s mČkkým i), kdo tedy schvaluje soudní
žalobu paní Koutsky, ve které požaduje zrušení Sokola?
Dle diskuzních vstupĤ bylo jasné, že ne všichni jsou
spokojeni se stávající situací Sokola, ale NIKDO
(pĜedpokládám kromČ manželĤ Koutsky), nechce Sokol
zrušit.
Za druhé – Kdo je nespokojen se souþasným
výborem? Dle diskuzních vstupĤ bych odhadovala 1/3

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

Ordinují jako praktiþtí lékaĜi
v ordinaci

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na tel. þísle:

9879 0066
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pĜítomných. Jsou lidé nespokojeni s tím, co výbor dČlá,
s tím, kdo je ve výboru nebo se zpĤsobem, jakým výbor
záležitosti prezentuje? Je kritika namíĜena na práci
výboru nebo má charakter osobních sporĤ a sympatií?
Za tĜetí – Kdo z pĜítomných þlenĤ se hlásí kandidovat
do nového výboru? V tomto smyslu se s dobrým
úmyslem pĜihlásila pouze jediná srdnatá þlenka. Tuší
snad ostatní, že kdyby si židle vymČnili, dopadala by
stejná kritika i na nČ? Mají ostatní sílu, chuĢ a þas
vČnovat Sokolu svých dobrovolných tĜicet hodin týdnČ?
Budou pak psát vzorné zprávy, vést vzorné pásky,
pĜedkládat vzorné úþty za uklízeþe, za poštovné, za
toaletní papír..., revidovat prázdné flašky z popelnic vždyĢ tato „inventura“, jak se nechala slyšet jedna
nespokojená þlenka, být pĜece musí? Kontrola vedení
spolku je bezpochyb nezbytná, ale není nejlepší
kontrolou zpráva, že, jak vidno, za posledních sedm
mČsícĤ nikdo nic neukrad´, nezpronevČĜil ba naopak
vydČlal pro Sokol jen na baru (kde byly mimochodem
sníženy ceny všech nápojĤ) pĜes þtyĜicet tisíc dolarĤ?
A ještČ jedna kontrolní otázka - Jsou starší krajané,
když už se tak pĜetĜásá, jak musí Sokol zejména
podporovat tuto þást komunity, spokojeni s vedením
Sokola? Mají mladí rodiþe kam brát své dČti a
navazovat na þeské tradice našeho dČtství v podobČ
Mikuláše, Velikonoc, loutkových divadel, atd.? Dokonce
se podaĜilo, že se do Národního domu zaþíná pomalu
vracet i þást stĜední generace za zábavou a za kulturou.
Kdyby se našlo více lidí, kteĜí by organizovali rĤzné
akce pro potČšení své i svých þeských a slovenských
pĜátel na pĤdČ Národního domu, byli bychom na dobré
cestČ. Je to opravdu tak tČžké? SamozĜejmČ, že by mČl
být výborem vítaný každý nový upĜímný zájemce o
þlenství v organizaci. Jak dlouho budeme prodlévat na

Vysílání þeského rozhlasu každou nedČli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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chybách minulého vedení? Není þas se otevĜenČ
zamyslet a táhnout koneþnČ zase za jeden provaz?
Otázek máme každý víc. Správné Ĝešení taky známe.
Paradoxní žaloba podaná soudu jím není.
Barbara Semenov
Zasílám malou Ĝíkanku na dĤkaz toho, že demokracie
je právo s nČkým nesouhlasit.
Vaše A. HeĜmanová
Když je nám horko u vody,
zkusíme hory Tasmánie,
i tam nám penzi doruþí
od vlády Austrálie.

Když nČkteĜí lenoši
z daní jiných žijí,
pĜíkladem jim dokážem,
jak zlepšit Austrálii.

Když v horku Vánoc dvacet
máš,
(všichni tu loni byli)
mám radost, vdČþna jsem
za život v Austálii.

Když hrst ýechĤ
nezvládne,
aby se v Melbourne
domluvili,
mám chuĢ jít s MATES na
FOOTY
a fandit Austrálii.

Když jedovaté soudruhy,
co tenkát v ýechách žili,
porovnám s malým
pavouþkem,
jsem ráda v Austrálii.

Když všichni „zhebnem“,
básníku,
vlasy už mám bílý,
náš popel aspoĖ pohnojí
kouzelnou Austrálii.

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053

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

OPAL GALLERY

A na závČr malé ohlédnutí za létem ...
Zdravíme všechny ýechy z australské Šumavy
Se Sandrou cestujeme už pČt let po svČtČ z jednoho
tenisového turnaje na druhý. Mnoho lidí si myslí, jaká je to
pohoda jenom si cestovat po svČtČ a hrát si tenis, ale vČĜte, že
taková idylka to zase není. Jsme vlastnČ poĜád na cestách a
doma strávíme jen asi dva mČsíce do roka. V každém mČstČ
známe jen tenisový klub – každý den je trénink nebo zápas,
cviþení, posilování, odpoþinek, jídlo atd. – na nČjaké chození
na pláž nebo po mČstČ není þas. JeštČ k tomu na každém
turnaji vídáme stále ty samé lidi, kteĜí se stále stĜídají, jako
SandĜiny soupeĜky nebo jejich trenéĜi, þi rodiþe, což není
zrovna ideální pĜátelské prostĜedí. PĜi naší cestČ do Austrálie
nás ale þekala pĜíjemná zmČna…
Vzhledem k tomu, že cestování po turnajích je finanþnČ
znaþnČ nároþné, snažíme se všemožnČ šetĜit a pokud možno
najít nČjaké levné ubytování þi rodinu, která by nás ubytovala.
V Melbourne jsme ale nikoho neznali, a tak jsme se obrátili na
Sokol. K našemu milému pĜekvapení se nás velmi ochotnČ
ujala Zuzana, která nám domluvila azyl u Trnkových, kterým
znovu dČkujeme za skvČlé ubytování – mČli jsme u nich
vlastnČ barák sami pro sebe. Cítili jsme se tam jako doma, což
je pro nás svátek, protože doma skoro vĤbec nejsme a když
jsme, tak jsme v jednom kole, abychom staþili zaĜídit vČci
nezbytné k našemu dalšímu odjezdu…
O víkendu nás ale þekalo další pĜekvapení a to veþer u
táboráku na ŠumavČ. Asi si Ĝeknete, že na tom nic není, že
takto tráví víkendy plno lidí v ýechách. Musím vám ale Ĝíct, že
v ýechách se málokdy sejde parta u takového táboráku –
možná snad nČjací vodáci, nebo obyvatelé nČjaké chataĜské
osady – pro nás osobnČ to však byla zcela ojedinČlá
zkušenost. Jako malý kluk jsem jezdíval s tátou na putovní
tábory s dČtmi z prĤmyslovky, které uþil. Táborák na vaší
ŠumavČ mi tyto þasy pĜipomnČl.
Asi si leckdo z vás posteskne po ýechách. Pro vČtšinu z vás
není snadné se tam dostat – vím jaké to je, 11 let jsem žil jako
emigrant v USA. Musím vám ale Ĝíct, že vČru není o co stát –
lidi jen honí kariéry, jsou zdeptaní ze souþasné politické
situace, výhled do budoucna není nic moc a navíc v ýechách
není ani moĜe... VlastnČ bych Ĝekl, že k tomu, na co z
bývalého ýeskoslovenska rádi vzpomínáte, máte vlastnČ blíž

Pavel a Hana Homolkovi

FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

ENGINES

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

PANELS

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

MECHANICAL PARTS
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.
na ŠumavČ v Austrálii. Vaše komunita je vlastnČ skvČle
„procedČna“ vzhledem k tomu, že komunisté, nebo lidé bez
odvahy neemigrovali. V ýeské republice bohužel komunisté
vládnou a pĜijde mi, že zbabČlých pokrytcĤ je tam nespoþet.
Navíc mi pĜipadá, že þeský národ spojuje velmi málo, zatímco
vás spojuje spoleþný osud.
Na závČr bychom vám všem rádi podČkovali za skvČlou
þeskou atmosféru na ŠumavČ, za pohoštČní a písnČ. PĜejeme
vám hodnČ štČstí a mnoho takto strávených veþerĤ – jestli
znovu pĜijedeme na Australian Open, tak bychom s vámi zase
moc rádi opékali buĜty.
Vašek Zdražila & Sandra Záhlavová

V. Zdražila & S. Záhlavová s manželi Vasitchovými

Za pĜíspČvky dČkujeme a tČšíme se na další

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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Životy a osudy
(zaznamenal Aleš Nebeský)

Exilové a emigraþní pĜíbČhy jsou stejné svojí
výjimeþností. Navzdory rĤznosti dané þasem a mnohdy i
dĤvodem k odchodu, pocity z konfrontace s cizím
prostĜedím se ale liší jen pramálo. Každý individuální
osud je ale pĜíbČhem sám o sobČ a vyprávČní pamČtníkĤ
se již dnes zdají neuvČĜitelné dalším generacím. A nČkdy
i nepochopitelné. Doufám, že mi okolnosti, þi nČkomu
jinému, dovolí tČch vyprávČní zaznamenat co nejvíce.
Tak, abychom nezapomnČli a lépe pochopili –
Jaroslav KĜepþík vypráví:
Nu, já jsem se narodil v ýiþenicích v Jižních ýechách.
Tam bylo nejdĤležitČjší budovou nádraží, kterým ale
vČtšinou jen projíždČly vlaky Praha-ýeské BudČjovice.
Naše rodina potom žila ve Stožicích 3 km od VodĖan,
kde moji rodiþe mČli propachtované malé hospodáĜství.
HospodáĜství, které nás jen tak tak uživilo.
Když pak po válce pĜišla výzva k osidlování pohraniþí,
máma to vidČla jako pĜíležitost získat vČtší hospodáĜství.
Tátovi se do pohraniþí mezi NČmce moc nechtČlo a
poĜád Ĝíkal, že se to NČmcĤm krade, ale nakonec ho
máma pĜemluvila.
VČtší to urþitČ bylo, dostali jsme 20ha orné pĤdy, trochu
pastvin a lesa a stavení. A tak jsme „zapakovali“ dvČ
krávy, dvČ kozy, slepice, husy, psy, koþky, nábytek,
naložili do železniþního vagonu a jako cikáni jsme se
vydali do vesnice Vyškov u Mariánských Lázní. Jenže ...
Po pĜíjezdu do Vyškova jsme zjistili, že stavení bylo
polorozpadlé a že nČmeþtí majitelé hospodáĜství ještČ
nebyli odsunuti a ani nás neþekali.
ZpČt jsme ale již nemohli. Nedalo se nic dČlat, a tak jsme
se s NČmci o tu barabiznu rozdČlili. Docela jsme se
s nimi spĜátelili a dokonce nám bylo dost smutno, když
jsme je za dva mČsíce vezli na nádraží k odsunu. Po
nČkolika letech, když matka onemocnČla – to už bylo za
komunistĤ – ti NČmci se to nČjak dozvČdČli a posílali jí
léky, které u nás za komunistĤ k dostání nebyly.
Já byl nejstarší syn a mČl jsem ještČ dva mladší bratry,
dvojþata. Nu a jak už na vesnici bývalo zvykem, že
nejstarší syn pĤjde na knČze nebo studovat, tak jsem to

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

TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FABRICATION
TURBULAR STEEL
FENCES & GATES

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

studování jako nejstarší syn odnesl já. Zaþal jsem chodit
do gymnázia v Mariánských Lázních, které bylo pak
pĜemístČno do nedaleké Plané.
Na zaþátku školního roku 1949, to jsem zaþal chodit do
sexty, nás tĜídní profesor informoval, že z ministerstva
školství pĜijede komise, která s námi bude mít jednotlivé
pohovory ohlednČ našich studií. Nikdo z nás nevČdČl, oþ
jde.
Chlápek z ministerstva s rudou hvČzdou na klopČ se nás
velice slušnČ vyptával hlavnČ na to, co dČlají a kde jsou
zamČstnaní rodiþe. Já jsem mu Ĝekl, že moji rodiþe
pracují na našem hospodáĜství a že pro nikoho nepracují.
Myslel jsem si, že to není dĤležité, a tak jsem se o tom
pohovoru rodiþĤm ani nezmínil. PozdČji mi za to rodiþe
ale vynadali.
Asi ne za mČsíc pĜišel tátovi dopis, že pĜednost na studiu
mají dČti z dČlnických rodin. Bylo tam napsáno, že není
jisté, zda pro mne zbude místo, a že by bylo lépší,
kdybych si vybral nČjaké Ĝemeslo. VČtšina studentĤ ve
škole byla ze zemČdČlských rodin a podobný dopis dostal
skoro každý. Nu, a tak šest z nás se rozhodlo k útČku na
západ.
Hranici jsme pĜešli 14. Ĝíjna 1949 poblíž Tachova, skoro
pĜesnČ v poledne. Chodili jsme tam se školou na brigády
vysazovat stromky pĜímo u hranice, takže jsme to tam
dobĜe znali.
Už jsme byli za patníkem, když jsme slyšeli štČkat psy.
Náhodou nedaleko stál nČmecký strážník, který na nás
vzrušenČ mával a kĜiþel, „schnell, schnell“. Potom nám
vysvČtlil, že nČkdy þeští pohraniþníci stĜíleli i pĜes
hranice. MnČ již bylo šestnáct, ale vedle nČkolika starších
mezi námi byli i mladší než já. A tak jsme z toho všeho
byli vyplašení. JeštČže jsme všichni tak trochu mluvili
školní nČmþinou, nČkdo ménČ, nČkdo docela dobĜe.
NČmecký strážník nám ukázal cestu do vČtší vesnice,
která se jmenovala Tirschenroid, abychom se tam ohlásili
na policii. Na policejní stanici nás nechali pĜespat v base
a druhý den nás odvedli na nádraží, kde nám dali
jízdenky a poslali nás do pĜestupního tábora Amberg.
Pamatuji se, že jsem se taky trochu vydČsil, jestli nejsme
zpátky v ýechách. Jak nás v Tirschenroidu vedli na
nádraží, vidČl jsem spoustu obrnČných aut, tankĤ a
hromadu rĤzné vojenské výzbroje s þeskými
poznávacími znaþkami. NČmecký policajt nám vysvČtlil,
že pĜed nČkolika dny uprchla celá posádka pĜi

manévrech u Mariánských Lázních.
V Ambergu bylo hodnČ ýechoslovákĤ. Dostali jsme
papíry od Mezinárodní uprchlické organizace IRO a nás
mladý poslali do tábora pro mladistvé v Bavorsku v Bad
Aiblingu pod Alpama. Tam nás oblékli a vĤbec se o nás
dobĜe starali. My jsme ale chtČli z NČmecka pryþ, a tak
jsme se pĜihlásili do Austrálie. Ta si moc nevybírala a
byla to ta nejrychlejší cesta, jak se dostat z NČmecka
ven. Podepsali jsme dvouletý pracovní kontrakt a slib, že
ty dva roky budeme pracovat kam nás pĜidČlí.
22. þervna 1950 jsme již vystupovali v Melbourne z lodČ,
která se jmenovala Nelly. PĜistálo nás asi 50
ýechoslovákĤ a spolu s ostatními emigranty nás odvezli
vlakem do lágru Bonegilla, odkud rozdČlovali emigranty
na práci po celé Austrálii. MĤj kamarád Ivan a já jsme
dostali práci v melbourském Newportu, ve fabrice, kde se
vyrábČli parní lokomotivy. Moje práce byla zahĜívat nýty
v koksovém uhlí a podávat je do dČr v železných
cisternách na nýtování. Ivanovi dali koštČ a lopatku a ten
celý den jen zametal.
Platili nám pČt liber týdnČ a z toho si strhli dvČ a pĤl libry
za byt a stravu. PĜijeli jsme do Austrálie skoro nazí a za
peníze, které nám zbyly, bychom se ani neoblékli.
A tak jsme se rozhodli – i když tím porušíme kontrakt –
že si najdeme jinou, více placenou práci.
PozdČji, po zmČnČ asi 12 zamČstnání, jsme zaþali dČlat
ve Footscray pro nČjakého pekaĜe. Práce to byla dobrá,
dČlali jsme v noci a celý den jsme byli u moĜe. Bylo
krásné léto a nám se do práce nechtČlo. A tak se pekaĜ
naštval – dneska se mu ani moc nedivím – a oznámil nás
emigraþnímu úĜadu. Federální policie nás þapla a
odvedla nás na emigraþní úĜad, a protože jsme neumČli
anglicky, našli pro nás tlumoþnici. Byla to paní BČlská,
velmi inteligentní dáma. Nemohli najít naše jména a
zaþali tvrdit, že jsme v Austrálii ilegálnČ. Když se nás
paní BČlská zeptala, kolik je nám let, Ĝekla úĜedníkĤm, že
podle australského práva 17ti letí kluci nemohou bez
rodiþĤ podepsat žádné kontrakty. ÚĜedník pĜi pĜijímání
v NČmecku zĜejmČ udČlal chybu, když nás nechal
podepsat kontrakt, pĜestože jsme byli nezletilí.
A tak policajti utĜeli a my jsme pak stĜídali práce jak se
dalo.
A co bylo dál?
Dokonþení v pĜíštím þísle

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

Z DENÍKU DģCHODCE:
DALŠÍ ŠTACE PO SVċTċ - dokonþení
Krátce pĜed odletem do NČmecka mi dobĜí kamarádi
kladli na srdce v žádném pĜípadČ nezavést s nČmeckými
kolegy hovor na druhou svČtovou válku. „NČmþíci jsou na
tohle téma dČsnČ háklivý”, upozornil mČ jeden z nich
tČsnČ, než jsem nastoupil do letadla irské spoleþnosti Air
Lingus. Bývalo by mČ zajímalo, jestli to bylo jen tak z
hecu, že mi zamluvili let s touto proslulou spoleþností, o
které kolovaly neuvČĜitelné historky. Za následek to mČlo,
že jsem se celý let, který probíhal v husté mlze, chvČl
jako osika a stal se opČt pobožným.
V MnichovČ na letišti, kam jsme k mé velké úlevČ
dorazili bez výrazných problémĤ, na mČ þekala milenka z
mládí Jitka. Po tČch letech, co jsme se nevidČli, mnČ
holka trochu odkvetla, ale co si budeme povídat, já už
jsem také nebyl žádný krasavec. A tak jsem uvítal, že si
po takové dlouhé dobČ mohu s nČkým zase pokecat
þesky. Navíc její manžel mČl v MnichovČ þeskou
hospodu a to co se tam vyváĜelo, nemČlo chybu.
Kampak se na NČmecko hrabe celá Amerika, Kanada
þi dokonce Anglie! NČmecko je za humny od rodné
hroudy, mají vynikající uzenky, jídlo podobné þeskýmu a
hlavnČ vynikající pivo. To je, paneþku, kultĤra jak má být.
To je to, co osamČlý, dva mČsíce v cizinČ pĜežívající
þlovČk oþekává a po þem touží.
První pracovní schĤzka se odehrála na bavorském
policejním presidiu, pĜímo v srdci Mnichova. Policejní
president Schulz mČ na poþest mé návštČvy pozval na
obČd, který se servíroval v jeho obrovské kanceláĜi. Od
policejního presidenta mČ oddČlovalo asi deset metrĤ,
protože se usadil do þela pĜedlouhého dubového stolu,

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
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zatímco mČ posadil na druhý konec. NČkde uprostĜed
sedČl agent proslulého israelského Mosadu, který byl v
NČmecku shodou okolností také na služební cestČ.
Pan Schulz tam nahrnul hrozný schnapps a bez okolkĤ
zahájil svĤj vítací projev. Netrvalo dlouho a president
zabrousil na druhou svČtovou válku a pĜipomenul nám,
že musíme být obezĜetní, aby se nČco podobného v
dČjinách už nemohlo opakovat! Já tam v tý obrovský
místnosti sedČl, poslouchal presidentovo pouþování a
kousal se do rtĤ, abych se náhodou bohapustČ
nerozesmál. Pouze pĜed nČkolika hodinami mČ anglický
kolega varoval „never to mention the second world war”!
Po obČdČ, za který by se nemusela stydČt ani žena
MáĖa, jsme vykroþili do mnichovských ulic. President v
plné generálské uniformČ, my v civilu. Náhle, nedaleko
presidia se stalo nČco pĜímo neuvČĜitelného.
„Heil Hitler”, zaĜval výrostek s napĜaženou rukou v
nacistickém pozdravu, pĜímo do presidentovy tváĜe.
Zatímco my jsme ztuhli, Schulz ani nemrk a normálnČ
pokraþoval v chĤzi, jakoby nic.
„VidČl jste to?”, zeptal jsem se presidenta. „Co jsem
mČl vidČt?”, odvČtil Schulz a tváĜil se, jako by mu uletČly
vþely. „No pĜece toho nácka” Ĝekl jsem a pak si zaryl: „A
to se tady stává þasto, pane presidente?”
Generál Schulz se na mČ udivenČ podíval a pak Ĝekl
pĜesne tak, jako seržant Schulz v televizni komedii
Hogans Heros: „I saw nothing!“ No to už jsme s
israelským agentem nevydrželi a zaþali se nad tragickokomickou situací smát. Jsou ti NČmci ale volové, Ĝekli
jsme si.
Divení díky generálovi pokraþovalo. Zeptal jsem se jak
Ĝeší NČmecko palþivou otázku týkající se tureckých
dČlníkĤ pĜechodnČ pracujících v NČmecku. Policejní
president odpovČdČl, že dČlníci z Turecka a Jugoslávie
jsou tak dobĜe placeni, že si kupují v NČmecku traktory,
se kterými se pak pyšnČ vracejí do svých zemí. Tímto
zpĤsobem stimulují nČmeckou ekonomii a proto jsou v
NČmecku vítáni a každý je má rád.
Z omylu jsme však byli brzo vyvedeni Ĝeditelem
bavorského ministerstva pĜistČhovalectví. Na naší otázku
jak to vlastnČ s tČmi Turky a Jugoši je, byrokrat suše
odpovČdČl, že dČlníci se z NČmecka nechtČj hnout, zemi
pĜímo zaplavujou a plundrujou a NČmci je proto namají v
oblibČ. Nahodil jsem Ĝeþ na traktory. „Traktory? Jaký

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

10

Každý þtvrtek v Národním domČ odpolední káva a zákusek.

traktory?“, otázal se zmatený Ĝeditel, který o niþem
takovým, co se nám snažil namluvit policejní president, v
životČ neslyšel. Diplomaticky jsem pak generála Schulze
ohlednČ traktorĤ konfrontoval, on umínČnČ stál na svém
a mlel ty svoje báchorky dál, ale my jsme mu pĜestali
veĜit, protože se v našich oþích zdiskreditoval.
A tak jsem smutnČ konstatoval, že oproti jiným zemím,
které jsem v rámci Churchillova stipendia navštívil, v
NČmecku jsem se toho dozvČdČl a nauþil nejménČ.
TĜi mČsíce urþené ke studiu se naplnily a koneþnČ
našel þas k návratu do milované Austrálie.
Do mrazivého Melbourne jsem dorazil plný dojmĤ, se
kterými jsem se, místo muckování, nČkolik dnĤ a nocí
podílel se ženou MáĖou. Po vyslechnutí mých
neuvČĜitelných historek jsme se shodli, že Austrálie je
nejlepší zemČ na svČtČ. Já slíbil, že už se nikdy od rodiny
nehnu a na žádné dlouhé štace nepojedu. Slib jsem
dodržel nČkolik let, po kterých jsem se vydal do ýíny.
PĜímo tĜikrát. Ale o tom snad až pĜíštČ…
Ivan KolaĜík, OAM

Kulturní rubrika
PĤvodní þeský muzikál
Excalibur je, jak už jsem
pĜedeslala v minulém hodnocení souþasných muzikálĤ
v Praze, bezesporu tím nejlepším, co dosud na domácí
muzikálové scénČ vzniklo. MuzikálĤ se v poslední dobČ
objevilo mnoho, ale jen zĜídka se stane jakýsi zázrak a
zrodí se dílo se vším všudy dokonalé. OjedinČlost takové
dokonalosti se dá pĜirovnat k namíchání tČch nejlepších
ingrediencí, které mohou tvĤrci muzikálu nabídnout.
V tomto pĜípadČ došlo ke spojení hudby Michala
Pavlíþka, inspirovaného k tématu Excalibura svérázným
rockovým zpČvákem Kamilem StĜihavkou a lyrických
textĤ Vlastimila TĜešĖáka a Jana Sahary Hedla, kteĜí
citlivČ pĜebásnili neobvykle pojatý scénáĜ Karla
Stiegerwalda o legendČ krále Artuše a rytíĜĤ kulatého
stolu.
HudebnČ je muzikál vším, þím mĤže být. Klasické
polohy se stĜídají s kantilénou, pĜecházející do
rockových, tvrdších tónĤ, jedna skvČlá melodie stĜídá
druhou. PísnČ jsou o to bohatší, že jejich slova jsou
poeticky strhující, stavČná na výjimeþném výkladu celé

báje.
PĜíbČh je pochopitelnČ zachován, srdceryvný milostný
trojúhelník Artuše, Ginevry a Lancelota, meþ Excalibur a
Kulatý stĤl rytíĜĤ zĤstává i zde osou pĜíbČhu, ústĜedními
postavami je však nČkdo úplnČ jiný. ZtČlesnČní Dobra a
Zla, dvou aspektĤ, kráþejících dČjinami, které se toþí
poĜád dokola. Postavy kouzelného Merlina a „hnusné“
þarodČjnice Morgany nemají chybu a ne náhodou
nepĜestávají fascinovat diváky snad ze všeho nejvíce.
PĜedstavitelé tČchto hlavních rolí zĤstávají na scénČ
témČĜ po celou dobu tĜíhodinového trvání muzikálu a
není proto divu, že v divadle alternují.
VidČla jsem Excalibur nesþíslnČkrát a dodnes nemohu
Ĝíci, která alternace je lepší. TĜi bájeþní Merlinové, þtyĜi
naprosto odlišné Morgany, hrají, zpívají, tanþí – jedna
výraznČjší než druhá. TvĤrþímu týmu a hercĤm/
zpČvákĤm divadla TaFantastika (StĜihavka, Bílá,
Vondráþková, Zemánková, Marešová, Pošta, Marek,
Kocáb, Schwab, HĤlka, Zadražil, Dyk, Bastien,...) se
muzikálový „zázrak“ skuteþnČ podaĜil. I díky hereckým
výkonĤm se stal tento muzikál doslova kultovním a má
dnes neuvČĜitelný zástup svých pĜívržencĤ.
Na druhé stranČ se ale zároveĖ setkal s nepochopením
široké masy lidí. Díky chytré, neotĜelé režii Vladimíra
Morávka, dĤmyslné scénografii, extravagantním leþ
elegantním kostýmĤm i odvážné choreografii zĤstává
jeho kouzlo þasto utajené prĤmČrnému divákovi,
zvyklému na muzikály, které jedou v jednom a stále tom
samém zabČhnutém stylu.
Excalibur nabízí dvojí možnost. ZĤstat nepochopen a
odmítnut konzervativním a pohodlným divákem nebo
vás, coby vnímavého a dychtivého diváka, zaujmout
svým vývojem, dále pak pĜekvapovat, ohromovat a
v neposlední ĜadČ dojímat svojí hloubkou a podstatou. Je
to „show“ z dávné minulosti a pĜece tolik aktuální,
moderní muzikál, který, byĢ nároþný a mocnČ tragický, si
zachovává svĤj šarm, švih a spád.
Budete-li v Praze, zajdČte do divadla, dovolte Merlinovi
otoþit kolem þasu a vraĢte se s ním na chvíli o tisíc let
zpČt do Ĝíše bájí. Zaposlouchejte se do tónĤ hudby a
moudrých slov a sućte sami, jaký je Excalibur muzikál.
Barbara Semenov
Další informace o muzikálu na: www.muzikalexcalibur.cz

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 ZÁěÍ 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

12:00

2. záĜí
sobota

Ples se Studiem 4

Cena $25

20:00

16. záĜí
sobota

Mozart v Praze

Cena $20

19:00

30. záĜí
sobota

Disco

Cena $15

20:00

Objednávky na tel.: 9432 8246

Objednávky na tel.: 9432 8246

Objednávky na tel.: 9361 2051

TČšte se v Ĝíjnu:

Inzerát
Zlatý trojúhelník – Dunolly
Na prodej 1 bedr.domek s 10 ac. pozemkem.
Nemovitost má garáž, boudy, 3 dams, zahradu
s ovocnými stromy, 5 000 gal. tank, telefon a na
elektriku 2 KW generátor. Pozemek, obklopen lesy, je
6 km od Dunolly a 200 km od Melbourne.
Je vhodný pro rekreaci, zlatokopy þi na retirment.
Cena: $ 120.000 ONO
Zájemci kontaktujte JiĜího,
tel.: 03-5469 7283 nebo 0429 163 09

x

Maškarní zábava se Studiem 4
x
DČtský karneval s Vlastou

Bližší informace v pĜíštím þísle

Milí a vážení þtenáĜi,
od zaþátku roku 2006, po dobu osmi mČsícĤ, jsem mČla možnost tvoĜit melbournský þasopis Kvart. PĜiznám se,
ze zaþátku jsem se toho spíše dČsila, protože kromČ zakladatelky þasopisu na jedné pražské škole a toho, že
jsem þeštináĜ –profesionál, moje redaktorské zkušenosti jsou minimální. Navíc dČlat zbrusu nový þasopis pro
homogenní skupinu þtenáĜĤ je podstatnČ jednodušší než tzv. „naskoþit do rozjetého vlaku.“ A ten melbournský
jede setsakramentsky rychle, když si uvČdomíte, že má okolo tisícovky þtenáĜĤ a rozesílá se do celého svČta.
Moje práce nebyla prací jednotlivce, a proto bych ráda podČkovala svým pravidelným spolupracovníkĤm - panu
Aleši Nebeskému, panu doktoru Miloši Ondráškovi, panu Ivanu KolaĜíkovi a paní BarbaĜe Semenov - za
všechny jejich þtivé pĜíspČvky a cenné pĜipomínky k celkové úrovni þasopisu. Pracovalo se mi s vámi bájeþnČ!
DČkuji i svému manželovi za technickou pomoc pĜi realizaci dalšího z mých rozmarĤ.
S pĜáním všeho dobrého a nadČjí, že þasopisu Kvart zachováte i nadále pĜízeĖ se louþí
Milena Petrová

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

Oprašte róby a fraky,
pĜijćte si zaplesat a taky
s chutí poveþeĜet a popít
a hezký veþer prožít!
Kde? No pĜeci v Sokole,
tak pĜijćte všichni bavit se vesele!

Co vás þeká?
VeþeĜi –zlatavý Ĝízek s bramborovým salátem a
dalším z neodolatelných zákuskĤ pĜipraví paní Alena
Špirochová
Se Studiem 4 to roztoþíte na parketu
PĜekvapení vás bude þekat v tombole i u vchodu
Cena $25

PĜijmČte naše pozvání na reprezentativní
ples v sobotu 2.záĜí 2006 od 20 hodin
Neváhejte a zajistČte si místa spolu s dobrou veþeĜí
v Národním domČ v North Melbourne
na tel.þ.: 9432 8246

SrdeĀnď Vás zveme na kulturní veĀer

MOZARTOVA PRAHA
Unikátní kombinace loutkového divadla, komorní hudby a operních árií
s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta k 250. výroĀí jeho narození
Lenka Mucha loutky, Meredith Thomas housle, Ivana Snaidr cello,
Marta Mayka piano, Joanne Blankfield soprano, uvádí Barbara Semenov
Sobota 16. záĢí v 19.00 hod.v Národním domď

Vstupné $20, obþerstvení v cenČ
ZajištČní vstupenek tel: 9432 8246

Tradiþní SVATOVÁCLAVSKÁ POUġ se bude konat 1.10.2006 na ŠumavČ
Mši ve 14 hod. bude sloužit Otec Jaroslav Šimek ze Sydney.
V 15 hod. pokládáme vČnce u pomníku padlých, pak následuje taneþní zábava s kapelou Edy Zlatého.
ObČd nebo jen kávu s koláþky podáváme již od 12 hodin.
Kroje jsou vítány.
TČšíme se na shledanou na ŠumavČ!
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J)
Tel: 9754 5159
www.sumava.org.au
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