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

Den české státnosti
Osmadvacátého září roku 935 zavraždili družiníci Hněvsa, Česta a Tira v dnešní Staré Boleslavi devátého
českého knížete VÁCLAVA I z dynastie Přemyslovců. Stalo se tak na příkaz jeho mladšího bratra
Boleslava I Ukrutného, jemuž bratrovražda otevřela cestu ke krvavému převzetí moci, během něhož dal
vyvraždit celé rodiny Václavových příznivců včetně nemluvňat.
Každý stát, každá kultura, každý národ a dokonce i každý
člověk musí mít před sebou něco, čemu věří a k čemu
může upínat svůj zrak v těžších časech. V těch chvílích
se v srdci rodí touha mít svého ochránce, patrona,
bojovníka za naše práva. Svatý Václav byl k této úloze
předurčen.
Jeho portrét s přemyslovským štítem a praporem se stal
symbolem země i lidu. Václav se objevil na praporcích,
na mincích, korunovační klenoty dostaly přídomek
svatováclavské a Václav se symbolicky ocitl i mezi
Blanickými rytíři, aby s nimi vyjel v nejhorších chvílích
národa.
Když byla na Václavském náměstí vztyčena jeho socha
na koni, dostal náš symbol, naše naděje konkrétní
podobu. A tak 28. října 1918 mu byla do ruky vložena
vlajka a shromáždění lidu spontánně vyhlásilo
Československou republiku.
Dějiny se přes naší zemi převalovaly z východu na západ
a zpět a vždy šly přes to náměstí, na něž kníže shlíží se
svého koně. Kdo chtěl vlastnit Čechy, musel se zmocnit
právě této sochy. V roce 1938 se stala symbolem
odporu proti Mnichovu, v roce 1968 se okolo ní soustředil
boj proti sovětské okupaci, v roce 1989 stála hrdě po
boku českého lidu při statisícových demonstracích proti
politickému režimu a nyní s námi a s naší nadějí hledí do
budoucna 21. století. Pokud si to budeme přát, jistě nás
neopustí, nepřestaneme-li věřit.
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Nový výbor Sokola MLB Inc. pro rok 2006/2007
V neděli 27.srpna 2006 proběhla v Národním domě největší
událost roku – valná hromada. Přišli členové i pozvaní
hosté. Nejstarší účastnicí byla 94letá paní Svobodová, která
je členkou Sokola MLB Inc. plných třicet let. Zvědavě jsem
se zeptala, proč mezi nás dnes zavítala. „Chtěla jsem vidět
naše lidi.“ Myslím, že jich viděla dost. Přišlo asi 80 členů a
20 hostů.
Nový výbor pro rok 2006/2007 byl zvolen v tomto složení:
FUNKCE

JMÉNO

TELEFON

Nejstarší účastnice valné hromady

EMAIL

Starosta

Markéta Lyell

0413 852 488

marketa.lyell@sokolmelbourne.com.au

Místostarosta

Zuzana Vasitch

0413 032 366

zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Jednatelka

Martina Pošepny

0408 844 080

martina.posepny@sokolmelbourne.com.au

Pokladník

Irena Votavová

0400 994 922

irena.votavova@sokolmelbourne.com.au

Člen výboru

Naďa Pospíchalová

03 9432 8246

Člen výboru

Milan Hemala

03 9555 3139

Člen výboru

Vlasta Šustková

0408 088 167

milan.hemala@sokolmelbourne.com.au

Zleva: M.Hemala, N. Pospíchalová, Z. Vasitch, M. Lyell, V.Šustková, I.Votavová.

Všechny členy výboru jsem požádala o krátké představení se čtenářům Kvartu a všech jsem se zeptala, jaké cíle
si dali pro toto volební období.
Starostka – Markéta Lyell
1. V Austrálii žiji již 21 let. O Sokole jsem se poprvé dozvěděla dva roky po mém příjezdu do Melbourne a od té
doby jsem jej navštěvovala a účastnila se různých akcí. Ačkoliv moje návštěvy byly nepravidelné, vždy jsem se
v Sokole cítila jako doma. Nejvíce mě lákaly akce spojené s českými tradicemi, které mi tu v Austrálii chybí.
V posledních deseti letech jsem vždy zastávala nějakou dobrovolnou funkci, buď jako členka různých výborů,
pokladnice, místopředsedkyně nebo předsedkyně. Tři roky jsem byla vedoucí „welfare” organizace. V minulém
roce jsem byla požádána, abych se aktivně zapojila do výboru Sokola MLB Inc. jako pokladnice. Od února tohoto
roku jsem navíc převzala i povinnosti vyplývající z funkce místostarosty. Musím přiznat, že tato funkce byla nejnáročnější ze všech a to nejen časově. Přesto mě to neodradilo a rozhodla jsem se kandidovat na pozici starostky.
Moje rozhodnutí bylo hodně ovlivněno podporou a důvěrou mnoha členů, za kterou bych touto cestou
ráda poděkovala.

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
2. Ráda bych navázala na výbornou práci své předchůdkyně, Zuzany Vasitch, která byla nepostradatelnou silou v každodenním provoze Sokola. Programově
bych chtěla pokračovat v pestré nabídce akcí Národního domu a soustředit se na zapojení všech věkových
skupin: české tradice pro děti, diskotéky pro věčně
mladé, taneční zábavy s programem pro střední proud,
posezení s kávou a popovídáním v naší rodné řeči pro
ty služebně nejstarší a do budoucna se také zaměřit
na akce pro naše mladé maminky. Všem zájemcům
pak chceme nabídnout novinky z české kinematografie. O veškerém dění v Sokole Melbourne Inc.
bude i nadále informovat časopis Kvart a oficiální internetová stránka.
Dveře Národního domu jsou a budou otevřené všem
těm, kdo chtějí přijít a dobře se bavit.
Těším se na osobní setkání s vámi všemi!
Pokladnice – Irena Votavová
1. V Austrálii žiji 23 let. Mám dvě dospělé dcery, Petru
a Irenu jr. a také 3letou vnučku a pětiměsíčního
vnuka.12 let jsem učila v Business Studies Department
v Box Hill College of TAFE a 8 let jsem měla svůj malý
business – Mountain Shepherd Cheese. Teď jsem již
v penzi, a tak mám konečně trochu času pro Sokol.
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2. Nabídla jsem svou pomoc ve výboru a chtěla bych
přispět ke zlepšení vztahů jak mezi členy Sokola, tak
i těmi, co členy nejsou, ale chtěli by být. Chtěla bych
také, aby se mnohem více stýkali Češi a Slováci a přála
bych si, aby ve výboru Sokola bylo v nejbližší době
i zastoupení slovenské komunity.
Člen výboru - Milan Hemala
1. Patřím mezi zakládající členy Sokola v Melbourne a
byl jsem členem prvního a několika dalších výborů.
2.Budu se snažit o prohloubení komunikace mezi
výborem a členy a tím zvýšit informovanost členů.
I nadále chci pokračovat v udržení sokolského a naši
menšinu dobře reprezentujícího profilu organizace.
Odpovědi ostatních členů výboru najdete na
www.sokolmelbourne.com.au.
Závěrem bych novému výboru chtěla za všechny členy
Sokola MLB Inc. popřát hodně nevyčerpatelné energie
a nezbytného optimismu při plnění jejich poslání.
Milena Petrová

V tomto vydání vám, vážení čtenáři, představujeme také novou šéfredaktorku Melbournského Kvartu,
Barbaru Semenov
Barbara Semenov absolvovala Fakultu Žurnalistiky University Karlovy a v letech 1975 až
1981 působila jako redaktorka v Televizních Novinách Československé televize. Pod tlakem
odporu k tehdejší linii politické propagandy emigrovala do Západního Berlína a inspirována
novinářským „vším jsem byl rád“ prožila krásných pětadvacet let v různých světových
končinách.
Její producentská společnost Regent Productions prezentuje evropské umění, světové
muzikály, společenské akce a vystoupení českých umělců, podílela se na organizaci turné
Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Hany Horecké a skupiny Olympic v Austrálii.
Na žebříčku hodnot je pro ní nejcennější rodina, Austrálie, Praha, svoboda a demokracie,
dále pak umění a kultura všeho druhu, o které od letošního roku pravidelně přispívala do
krajanského Kvartu.
A její představa o nové podobě časopisu?
KVART bude pokračovat v letos úspěšně započaté snaze Mileny Petrové nebýt jen pouhým věstníkem,
zpravodajem či oběžníkem českých a slovenských krajanů ve Viktorii, - vedle informací ze života komunity by se
měl stát i kvalitním časopisem, který si každý se zájmem rád přečte. Měl by spojovat místní Čechy a Slováky na
základě společného jazykového, historického a kulturního dědictví, a zároveň být jejich pojítkem s bývalou vlastí.
List, který již dávno není exilový, má dnes stejně vřelý vztah k oběma našim domovům, k Austrálii i k České
republice.
Úspěch Kvartu závisí na pravidelných přispěvatelích, neméně důležité jsou dopisy čtenářů. Budeme dále
rozšiřovat rubriky, psát o významných událostech a akcích, informovat o připravovaných programech. Pište nám,
co byste rádi četli. Posílejte své názory. Podělte se s námi o své zajímavé zážitky. Komentáře a úvahy o dění
v komunitě budou publikovány, budou-li objektivní, konstruktivní a přínosné. Osobní, urážlivé a nic neřešící
články nemají v profesionálně vedeném časopise místo. S redakčního stolu budou smeteny příspěvky stylu
„Vláďi“ či „Béďi“,* řekli jsme si přece jasně na Valné hromadě - „A dost“.
Já bych dnes chtěla začít „psát od prvních řádků“.
( * nevhodné a invektivní články dvou rozháraných stran z uplynulé doby – pozn. red.)

4

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Úvodník
Kvart je časopisem vydávaným Sokolem a jako takový
se bude zabývat i nadále sokolskou tematikou.
Zveřejňovány budou informace, které mají význam pro
celou českou a slovenskou komunitu ve Viktorii.
Předpokládám tak, že bych se ve svém úvodníku měla
vrátit k Valné hromadě 27. 8. 2006.
Řešilo se pár důležitých bodů, které rozdělily během
uplynulého roku komunitu na dva nepřátelské tábory.
Řádně zvolený nový výbor slíbil, že budou
dodržována pravidla Sokola, že dle těchto budou
spravedlivě přijímáni noví členové. Protože pravidla
jsou pravidla a zásady jsou zásady. I Sokol
jednadvacátého století ctí původní základy, na kterých
tato organizace vznikala – bylo to nejen dosažení
fyzické zdatnosti, ale cílem Sokola bylo hlavně
rozvíjení zásad rovnosti, bratrství, lásky k vlasti a
pravdě, čestnosti, mravnosti, upřímnosti, družnosti.
I dnes je v zájmu celé naší komunity, aby tato
organizace podporovala zmiňované zásady.
Melbournský Sokol má ve svých řadách v současné
době tři generace. Tak jako na právě uplynulém XIV.
Sokolském sletu v Praze bylo jasné, že senioři necvičí
s žáky a žáci necvičí s dospělými, je pochopitelné, že
se i v naší organizaci vytvářejí zájmově rozdílné
věkové skupiny. Zdá se, že skupina starších si našla
v Národním domě své místo a je tam spokojena. Děti
a mládež jsou k Národnímu domu přitáhováni prarodiči
i přirozeným zájmem mládí. Co však střední
generace, která by měla být hnací silou aktivity
v Národním domě? Je to silná část a přesto se
nechce ze známých důvodů zapojit do sokolského
života.
Tyto důvody ovšem patří dnes už minulosti a střední
generace má tolik energie, nápadů, talentu a iniciativy,
že by byla velká chyba ji v této chvíli nepodpořit a
nevítat v naší organizaci.
Důkazem nápravy je i vyjasněná situace finančního
hospodaření, která má být v budoucnu garantovaná
nově zvolenou pokladnicí. Jistě se jí podaří získat
z řad mnoha pedantických členů, volajících po správné
kontrole účetnictví klubu, pár dobrovolníků, kteří
společně zaručí poctivé jméno Sokola.
Členská základna byla rozjitřena situací kolem pěti
vyloučených členů. Naučili jsme se zřejmě v Austrálii

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

stát za svými „mates“, dokud nejsou usvědčeni z viny.
Jsou všichni bez viny? Bylo spravedlivé je vyloučit?
A bylo oprávněné a morální žalovat Sokol a žádat na
základě těchto vyloučení o zrušení melbournské
organizace? I zde projevil nový výbor dobrou vůli
celou záležitost znovu zvážit.
Nový výbor si zaslouží naší důvěru. Dvě mladé
ženy, které během krátkého údobí povznesly svojí
neutuchající pílí a obětavou prací místní Sokol opět na
společensky i hospodářsky adekvátní úroveň. Dále
dvě nové členky, které budou mít konstruktivně kritický
přístup k vedení celého klubu. A tři staří mazáci, kteří
Sokolem žijí už dlouhá léta. Mějme na paměti, že
jejich angažování se je dobrovolné a neziskové.
Dokažme vlastním přiložením ruky k dílu, že si
členství v organizaci zasloužíme. Proč by nemohl být
náš Národní dům opět oblíbeným styčným místem
dobré pohody a vyhledávaných společenských akcí
českých a slovenských krajanů?
Splní-li výbor svá předsevzetí a uzná-li konečně celá
komunita, že tento výbor už dávno nemá nic
společného s problémy minulého vedení a bývalého
předsedy, svítá nám světlo na konci dlouhého
tmavého tunelu.
Barbara Semenov

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.
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

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
Fax: 9587 3754
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VOLBY V ČR
Sedmdesát tisíc hrobů
Kopají nám před Těšínem.
Časem někdo k nebi vzlykne
pomoci se nedovolá...
Petr Bezruč
Před několika lety přijela do Melbourne tříčlenná
skupina českých senátorů a vzala si sebou tajemníka.
Na co, nevim. Všichni z delegace chtěli vidět
australská zvířátka v přírodní rezervaci, jak na sebe
prozradili. Na víkendové odpoledne se sál Národního
domu zcela zaplnil, melbournští Češi byli zvědaví, co
jim zástupci Senátu České republiky řeknou, navíc to
byli členové Stálé komise Senátu pro krajany žijící
v zahraničí. Byla jejich nominace do této komise a pak
k cestě mezi exulanty vzhledem k jejich dřívější a
současné stranické příslušnosti správná anebo
projevem naprosté necitlivosti vůči lidem, kteří
následkem komunistické krutovlády opustili vlast? Svá
ideologická přesvědčení či postoj z doby minulé sice
v besedě neproklamovali, přesto byla jejich
přizpůsobivost systémům zjevná. Nicméně nám
v závěru setkání svatosvatě slíbili, že oprávnění voliči
se příštích českých voleb, pokud žijí mimo republiku,
již zúčastní korespondenčně. Možnost volit na
konzulátě v Sydney je groteskní, z Melbourne je to
tisíc kilometrů, z Perthu, Darwinu nebo dokonce
z Nového Zélandu mnohem více.
Přes velvyslance v Canbeře jsem napsal v březnu
2006 do Prahy ministru zahraničních věcí, že nás
senátoři, kteří přijeli do Austrálie na státní útraty,
mystifikovali, mohl bych říci i obelhali, a nakonec se
ani neomluvili.

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

Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na tel. čísle:

9879 0066

Velvyslanec obratem potvrdil jak příjem mého dopisu,
tak odeslání na ministerstvo. To se mi líbilo a čekal
jsem na ministrovu odpověď. Dočkal jsem se koncem
května.
Ředitel odboru kulturních a krajanských vztahů MZV
mi jménem ministra vysvětlil, proč jsme se nemohli
korespondenčně voleb zúčastnit. Tato možnost, nabízí ji
Slovensko, Rumunsko, Irák a další, byla českým
poslancům předložena ke schválení a neprošla. Ze
170ti přítomných poslanců jich pro návrh hlasovalo 73,
proti bylo 11 a ostatní se zdrželi hlasování. Podle mého
dohadu komunisté byli proti s vědomím, že bychom je
zajisté nevolili. Sociální demokraté, mezi nimi bývalí
členové a příznivci KSČ, se pohodlně zdrželi hlasování.
A pravicových hlasů pak bylo málo, aby zákon prošel a
navíc, ne všichni z tohoto bloku s námi sympatizují.
V prvním odstavci jsem se zmínil o ujištění, které nám
dali senátoři při návštěvě Melbourne. Vyvinuli pak,
vzhledem nám danému slibu, vůbec nějaký tlak na
poslaneckou sněmovnu, aby odhlasovala zákon
umožňující korespondenční volby? Výsledek hlasování
tomu neodpovídá.
Naše zdejší velvyslanectví se domnívá, že v Austrálii
žije 17 tisíc oprávněných voličů, pravděpodobně všichni

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

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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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až na výjimky s dvojí státní příslušností. K červnovým
volbám se jich přihlásilo do zastupitelských úřadů
v Canbeře 22 a v Sydney 84, polovinu tvořili studenti
na krátkodobém pobytu. Mimo republiku žije 70 tisíc
oprávněných voličů a na 108mi po celém světě
roztroušených konzulátech a vyslanectvích se jich
přihlásilo k volbám 4975, to je sedm procent, na
kterých se podílela zejména města s větší
koncentrací voličů, - Bratislava, Londýn či Nový York.
Při možnosti poslat volební lístek poštou by
procento podstatně zvýšilo a letošní volby by dopadly
jinak. Neuvažovalo by se o neuvěřitelném, smích
vyvolávajícím řešení, že by Česká republika měla
současně dva ministerské předsedy anebo hašteřící
se velkou koalici, viz lidová moudrost o dvou
kohoutech.
Dobře jsem si vědom, že mnoho krajanů, někteří
žijí mimo republiku přes půl století, již ztratilo styky
s rodnou hroudou, i když citový vztah ještě přetrvává.
Domnívají se, že je jim pramálo známo o české
politické a socio-ekonomické situaci a vůbec se
necítí kompetentní zodpovědně tam volit. Respektuji
tento názor, ale nesouhlasím s ním.
Ruku na srdce, jakou má řadový volič možnost, ať
již kdekoliv snad kromě Švýcarska, ovlivnit
uzákonění nového daňového systému, legalizaci
sňatku homosexuálů anebo povolení k otevření
dalšího uranového dolu? Žádnou. Rozhoduje o tom
zákonodárný sbor a voliči do toho již nemají možnost
mluvit. V municipalitě kde žiji s dalšími 200 tisíci
obyvateli a kde radnici ovládá těsnou většinou
občany zvolená levice, byl v tyto dny zvýšen poplatek
z hodnoty (obytných domů a bytů, zahrad atd.)
o 11,5 %, arogantně o tom rozhodlo devět radních a
vehementně s tím nesouhlasí ani ti, kteří je zvolili
nehledě k menšině, která je nevolila. Politické strany
mohou tak být největším nepřítelem demokracie.
Odpustíme- li si přelétavé chytráky, kteří výhradně
sledují osobní výhody, většinou volíme buď doprava

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

nebo doleva podle vlastního často celoživotního
politického a společenského přesvědčení. A tak by to
bylo i při korespondenčních volbách. Tvrzení, že
neznám jméno voleného poslance atd. je podle mne
liché. Vždyť my je stejně neznáme, jak výzkum
veřejného mínění dokazuje, ani v obci a státě, kde
žijeme. A co víme o inteligenci kandidátů, jejich
zodpovědnosti anebo o tom, zda nejde o
prospěcháře? Nic. Kdybychom korespondenčně volili,
v zásadě pravici nebo levici, podle dnešního
systému v ČR by nám nemuselo záležet na tom, že
hlasujeme pro poslance či poslankyni na jihu Čech
nebo severu Moravy. Je pravda, na výběru kandidátů
bychom se nepodíleli, můžeme však i v zemích, kde
nyní žijeme? Jít ke svobodným volbám však považuji
za mravně zákonitý impulz. Stranám, které ve
volebním programu propagují větší konzumaci piva
anebo nabízejí možnost nákupu vlašského salátu na
splátky, bychom se vyhnuli i když respektujeme
politický pluralismus.
A ještě něco. Podle volebního zákona 152/1994 Sb.
je neproveditelné, aby krajané žijící mimo republiku
měli svého či své zástupce v zákonodárném sboru
ČR, ten nás odepsal. Některé státy je mají, jednoho
či dva poslance s nepatrným či spíše žádným
rozhodujícím vlivem pokud výjimečně nejde o patové
situace. Jde spíše o projev uznání a národnostního
pouta mateřské země s vystěhovalci.To nemá
s multikulturalismem nic společného. Čeští tamzemci
mají v českém tuzemsku Stálou komisi Senátu pro
krajany žijící v zahraničí včetně dalších zařízení,
institucí, konzultativních rad, výborů a podvýborů.
Prozatím nevím, v kolika z nich mají tamzemci, tedy
Češi žijící mimo republiku, zastoupení a slovo.
Miloš Ondrášek

Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
ODTUD A ODJINUD
S lítostí se dozvídám, že se s námi navždy rozloučil
Ing. Jan B. Wagner. Patřil k elitě poválečných
československých lyžařů, do Austrálie přijel po
únorovém puči, byl vedoucím australského
olympijského lyžařského družstva a velmi se uplatnil
v melbournském stavebním průmyslu. Upřimně cítím
s paní Wagnerovou a celou rodinou.
Izraelsko-americká pianistka Orli
Shaham v doprovodu
symfonického orchestru hrála
v Sydney Dvořákův klavírní koncert
g moll, o kterém prohlásila, že je
„ďábelsky obtížný“. Proto se tak
málo hraje, troufal si Svjatoslav
Richter a Leoš Firkušný. Příští rok
se objeví na australské operní scéně Dvořákova
Rusalka, v hlavní roli bude zpívat britská sopranistka
Sally Matthews.
Policejní počítače, které používá v České republice
policie, nejsou připojeny k internetu, údajně proto, že
nejsou na to peníze a že je obava z narušitelů
(hackers). Polovina obyvatel ČR ale neovládá práci
s počítačem, tři čtvrtiny používají internet méně než
jednou za týden. Z celé Evropy jsou na tom hůře jen
Řekové.
Jedna ostravská Romka vypověděla v sídle OSN
v Novém Yorku před výborem proti diskriminaci žen,
že ji lékaři ve vítkovické nomocnici v roce 1990
sterilizovali proti její vůli a to z důvodu jejího
romského(cikánského) původu.

Smuteční oznámení
Se smutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že
ve věku 84 let tiše zesnula paní Karolína Krupková,
manželka Drahomíra (zesnulý), maminka Evy (zesnulá)
a Karolíny a babička Patrika a Michelle.
Vzpomínejte s námi!

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
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Český úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu se zabývá na základě objevených
dokumentů objasněním dopování čs. sportovců za
přispění trenérů, lékařů a funkcionářů.
České židovské organizace poskytují pomoc izraelským
občanům postiženým nedávným válečným konfliktem.
Zvou do republiky k léčebnému pobytu zraněné vojáky a
do rodin těhotné ženy, matky s malými dětmi a mládež
na krátkodobou rekreaci.
Vatikán s váháním schválil ustanovení 42leté řeholní
sestry, dominikánky Gabriely Ivany Vlkové děkankou
Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Vlková
vystudovala matematiku a fyziku na Karlově univerzitě,
má doktoráty přírodních věd a teologie.
Světoznámý levicový německý spisovatel a nositel
Nobelovy ceny Guenter Grass se nyní přiznal, že byl
členem nacistických SS jednotek.
Hruškovice z Chrudimi se stala absolutním vítězem
téměř absolutních alkoholů na Vizovickém trnkobraní.
V koštu bylo 587 vzorků destilátů z malin, ostružin,
jalovce, černého bezu, hrušek, jablek, třešní, meruněk a
švestek.
V Denveru, Colorado, soud rozhoduje, zda český občan
Martin Novotný bude odsouzen k trestu smrti. Ze
žárlivosti zasadil 70 smrtelných bodných ran své tamnější
milence.
Kambodžský král Norodon Sihamoni přijel na týden do
Prahy, kterou považuje za svůj druhý domov. Mluví
plynně česky, v republice studoval, Praha mu nyní udělila
čestné občanství.
Český školský zákon brání dětem cizinců, kteří žijí v ČR
bez povolení, navštěvovat školu a tak se dostává do
rozporu s mezinárodními úmluvami, ke kterým se ČR
zavázala.
Magistrát dostal nabídku pronajmout za 200 tisíc Kč na
den firmě Luis Vuitton Karlův most, aby na něm
vyvrcholila jízda automobilových veteránů. Ozvaly se ale
silné hlasy, že Karlův most není na prodej. Prestižní
jízda se tedy uskuteční na Alšově nábřeží a okolní
památky, včetně Karlova mostu, budou zvláštně
nasvíceny, aby poskytovaly nevšední pohled. Veteráni
pojedou do Prahy z Budapešti přes Rakousko. Budou
končit na Hradčanském náměstí. Cestou se zastaví také
na zámku v Hluboké nad Vltavou.

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

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

PEM
GENERAL ENGINEERING
SERVICES
TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FABRICATION
TUBULAR STEEL
FENCES & GATES

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

Z jízdy vznikne film, který se bude podle pořadatelů
vysílat po celém světě.
Od 17. do 22. září proběhne v Praze Týden
zahraničních Čechů. Kromě kulturních akcí se bude
projednávat zlepšení práce mezi krajany vůbec a
jmenovitě krajanského tisku. Uvažuji, kdo se zúčastní
za Kvart těchto jednání.*
Již čtyři roky slouží smíšené pohraniční hlídky na
česko-bavorské hranici. Tento způsob se nyní zavedl
i na česko-rakouské hranici také se zaměřením na
potírání přeshraniční kriminality a nelegální pohyb
uprchlíků. Hlídky se mohou pohybovat na každé státní
straně do vzdálenosti 25 km od hranice.
Chcete si koupit faru? Na webové stránce české
katolické církve najdete nabídky prodeje kostelů
i klášterů, není dostatek kněží ani fondů na udržování
objektů. Nejvíce je jich v Českobudějovické diecézi,
podobně i jinde v Čechách, na Moravě se naopak
v posledních letech postavilo 12 kostelů, 23 kaplí
a dvě fary.
IP
* KVART bude mít na této akci s největší
pravděpodobností svého zástupce - pozn. red.

Z DENÍKU DŮCHODCE:
Úvaha o mluvě
„Se španělskýma rytmama jděte do prdele!”, ozvalo se
ze zákulisí divadla Semafor jako odezva na návrh
Suchého se Šlitrem zazpívat písničku, za kterou je
někde málem ukamenovali.
Divadélko zabouřilo smíchem a nadšeným potleskem.
Reakce obecenstva na sprosté, leč v hovorové mluvě
často užívané slovíčko, se dala očekávat. V té době se
totiž jak na prknech, která znamenají svět, tak ve
filmech sprostá slova zřídka používala. Herci tu a tam
sice choulostivé slůvko spontánně utrousili, zejména
pak v silvestrovských pořadech nebo estrádách, ale
všeobecně řečeno, nejednalo se o pravidelný jev.
Alespoň ne v době mého mládí, tedy v šedesátých
letech.
Nejsem v žádném případě prudérním stydlivkou. I když
sex považuji za mírně nehygienickou záležitost, nikdy
jsem se mu nevyhýbal. Bez mučení se přiznám, že
jsem ho před mnoha lety, kdy jsem ještě nebyl
penzista, i urputně vyhledával. Dokonce i dnes, přesto,
že důchodce jsem, mě tu a tam sužují erotické sny.
Bez rozpaků se přiznám, že když se majznu kladivem
do palce nebo uklouznu na zledovatělém chodníku a
před zraky chodců se na něm rozplácnu jako přejetá
žába, vychrlím ze sebe patřičnou dávku českých
jadrných nadávek. To je ale zřídka, protože v Austrálii
zase tak moc často zledovatělé chodníky nejsou a
kladívko do pazourů taky vezmu jen jednou za
uherskej rok. A musím rychle dodat, že jsem ke klení
zkrátka nebyl vychován. Doma se prostě sprostě
nemluvilo. Maminku jsem nikdy neslyšel říci třeba i to
nejjemnější sprosté slůvko a tatínka jenom neobyčejně
zřídka. I když musím říci, že k maminčině hrůze jednou
zlostně vykřiknul: „Kurva mizerná”, když chtěl paličkou
zamordovat vánočního kapra, který mu však vyklouzl a
chudák tatínek si přerazil ruku. V tomto případě to byla
samozřejmě omluvitelná slovní úleva, která jistě
pomohla tatínkovi překonat nemalou bolest. A tak
říkám, to už muselo být, abych vulgarity slyšel doma.
Těm jsem se později naučil až ve škole. Ne, že by to
byli učitelé, kteří nám vštěpovali lásku k jadrné
mateřštině. O to se spíše postarali otrlejší, většinou

CESTUJTE S

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321
eva@bohemiatravel.com

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

starší žáci, kteří nás, neviňátka, připravili pro život.
Naučili nás totiž nejenom kouřit, ale také úžasnou
škálu sprostých slov, kterými, jak dobře víme, čeština
oplývá. Můj učitel byl Jenda Krupička, který sice rok
za rokem ze všeho propadal a ve čtrnácti letech se
mnou chodil do třetí třídy, ale zato díky tatínkovi, který
byl kočí, ve sprosťárnách tak vynikal, že kdyby se to
známkovalo, byl by už dávno po maturitě. Tímto chci
zdůraznit, že jsem byl již od mládí díky starším
kamarádům do života jaksepatří připraven.
Kamarádům jsem nesmírně vděčen, protože kdyby
záleželo jenom na výchově rodičů, asi bych se se
životem těžce potýkal. Hlavně bych byl připraven
o umělecký zážitek současných filmů, ať již českých,
či jiných, kde se vulgarita očividně stala nerozlučnou
součástí dialogů, kterým bych bez řádné průpravy
nerozuměl.
Je jasné, že se od dob Semaforu ledacos markantně
změnilo. Jsme svědky velikého pokroku na poli kultury
a lidských vztahů vůbec. Akorát si nejsem jist, zdali jde
o pokrok, který bych měl vítat s otevřenou náručí. Je
nabíledni, že dneska by byli diváci krajně zklamáni a
žádali by nazpět peníze za vstupenky, kdyby se ve
filmu použilo jenom tak nevinné slovíčko jako „hovno”.
Marná sláva, s hovnem se teď člověk daleko
nedostane. V nynější době lidé chtějí víc. A víc se jim
také dostává!
Stačí shlédnout populární film „Cesta z města” a
člověk si uvědomí, že moje generace patří do starého
železa, protože zkrátka nedovedeme pochopit, jak
může synek častovat otce slůvky, za které by mě dal
tatínek facku, že by přišel s botama od sněhu. „Co se
divíš, vole, tak je to teďka u nás normálka”, bylo mi
vysvětleno kamarádem z Česka, který se podivil, když
jsem se nad mluvou ve filmu pozastavil.
A co teprve nedávný skvost české kinematografie
„Anděl exit”, kde se lidé bez zardění častují názvy
dámských a pánských pohlavních orgánů. Vysvětlení,
že to dokumentuje drsnou realitu života jsem
nerozuměl, protože jsem se bláhově domníval, že
něco takového se jaksi do filmů nehodí. Jenda
Krupička by byl se mnou tprce zklamán, že jsem
v polovině vypnul rádoby umělecký film Věry Chytilové
„Vyhnání z ráje”, odehrávající se na nudistické pláži,
protože mě nebavilo se dívat na otylé naháče blábolící

vulgárnosti, za které by se nemuseli stydět opilci
v místním pohostinství. Zrovna tak mám potíže se
obdivovat masově produkovaným filmům továrnou na
sny, Hollywoodem nebo filmům, údajně perlám světové
kinematografie, servírovaným televizním kanálem SBS,
ve kterých se sprosťárny nelinou pouze z úst tvrdých
mužských charakterů jako ochránců zákona nebo
feťáků, ale i z úst krásných hereček, do kterých by to
jeden neřekl. Ty však s mistrnou zručností a bez
mrknutí vulgaritami zaplaví stříbrné plátno, že se divák
nepřestane divit. Brrrrr...
Nejsem natolik naivní, abych si myslel, že mravní
úpadek se týká jenom kinematografie. Vím, že třeba
velice populární televizní seriál ze života, mladými lidmi
tolika obdivovaný „Big brother”, obveselil diváky tím, že
na zabírajíci kameře dva kluci údajně sexuálně zneužili
mladou holku. A co teprve slavný český kreslíř Urban,
který se těší neutuchající popularitě a velkým penězům
jenom tím, že kreslí sexuálně drsné vtipy. Internet, jak
jsem zjistil, je zaplaven pornografií a sprosťárnami, ze
kterých se člověku zatočí hlava. A tak nějak pochybuji,
že dětičky sedí dlouhé hodiny na internetu, aby se
poučily o historii australské federace.
Kam tento všeobecný úpadek společnosti povede,
nemám tušení. Vím ale, že prošpikuju-li konverzaci
v dámské společnosti nyní běžně používaným slovem
„fuck” a bude-li má konverzace spočívat v barvitém
líčení pikantních podrobností sexuálních zážitků, nejen,
že nikoho nepohorším, ale spíše naopak. Mladí si
budou myslet, že jdu s dobou a budou to kvitovat
s obdivem, jak jsem zůstal duševně a (po vyslechnutí
pikantních historek) tělesně svěží. Přitom mi pogratulují
jak já, starý dědek, jsem vlastně stále jako oni. Jenom

V příštím čísle - dokončení prvního ze série
vyprávění Životy a Osudy dramatických
životních příběhů emigrantů,
zaznamenaných Alešem Nebeským.
Jeho další zajímavé články můžete číst na
novém blogu na internetové adrese
alenene.blogspot.com.

Hotel CORONET- nově otevřený 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 čtvrtek v Národním domě odpolední káva a zákusek.

KULTURNÍ RUBRIKA

zapomenout. Něco, co v nás bude stále rezonovat, aniž
bychom jinak byli přílišnými fandy klasiky.
Přiznám se, že ani já jsem nikdy moc nebyla na to
„fidlání“. Kdo však byl odmalička, je vynikající houslistka
Ivana Tomášková, která za citlivého klavírního
doprovodu Tamary Smolyar vykouzlila, tak jako již dříve
mnohokrát, večer plný hudebních nálad a českého
sentimentu.
Se zájmem jsem sledovala obličeje posluchačů, kteří
zcela určitě nemohli pocházet z těch samých končin jako
já, ze Smetanových luhů a hájů, od studánek Bohuslava
Martinů a Dvořákových slovanských inspirací. Nemohlo
se v nich, tak jako ve mně, náhle probudit vlastenecké
cítění českého kulturního dědictví. A přesto bylo zjevné,
jak mocně je Ivana Tomášková oslovila svým přednesem
českých skladeb.
Koneckonců, chvála krásy jejího výrazu a tónu, technické
dokonalosti a poetičnosti projevu bývá často zmiňována
v hudebních kritikách. Ivana koncertovala v Evropě,
v USA, v Jižní Africe a v Austrálii a má na svém kontě
řadu nahrávek pro Český rozhlas i Australian ABC. Tato
skvělá sólistka žije v Melbourne, zde také působí na
Melba Conservatorium a Monash University. Koncem
roku má před sebou velké koncertní turné po Evropě.
Napadlo mne, jak tam budou vyprodané sály a dvojnásob
dražší vstupné, zatímco u nás v Melbourne si
necháváme před nosem lhostejně ujít příležitost
jedinečného kulturního zážitku.

THE CZECH HERITAGE

Barbara Semenov

já se ale nebudu cítit moc dobře nebo jako nějaký
hrdina. Uvědomuji si, že jsem starý páprda, ale
nemohu si pomoci. Holt jsem vyrostl v jiné době.
A tak místo snažení se pochopit to, co nám nynější
společnost dnes a denně předkládá, uchyluji se čím
více tím častěji do kamrlíku, kde si pouštím
hrůzostrašnou pohádku „Perníková chaloupka”, kde
sice ježibaba upeče a smlsne nevinné dětičky, ale já
se nijak výrazně nevzrušuji, protože dobře vím, že je to
jenom folklór a že neposlušní sourozenci si to stejně
zasloužili. Navíc se nemusím bát, že pohádka
zobrazuje smutnou skutečnost, protože ve slušné
společnosti se děti přece nejedí. A když už jsem úplně
duševně na dně, spravím si náladu plzničkou a filmem
„Pyšná princezna”, kde všechno končí úplně dobře a
kde princezna neřekne jediné sprosté slovo.
Pakliže patříte ke starší generaci a náhodou
podlehnete svodům a dáte se bláhově vylákat na film
„Hostel” odehrávající se v Bratislavě, zavolejte mně.
Budu mít pro vás několik kopií „Byl jednou jeden král”,
„Císařův pekař a Pekařův císař.” Věřte, že je potom
s radostí shlédnete a zjistíte, že jsou to príma filmy,
které vám spraví náladu!
Ivan Kolařík, OAM

- Music has always been a natural part of life in the
Czech Republic. The Czechs have maintained their
position among the top musicians in the world. That
might be the reason why the first steps of man on the
moon were accompanied by the music of Czech
composer Antonín Dvořák, - nadýmala jsem se pýchou
při uvádění Hudebního recitálu v Národním domě
minulý měsíc. Ale jak jsem se tak rozhlížela po
komorně osvětleném sále, většina publika byla
australská, čínská, ruská, arabská a těch hudebních
Čechů tu bylo nějak méně.
Krajané si opět nechali ujít krásný kulturní zážitek.
Tentokrát to nebyl ani pop ani básníci či tancovačka,
ale HUDBA. A ještě navíc ČESKÁ. Něco, co má snad
každý z nás zakořeněné hluboko v srdci a co se nedá

•

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

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

12:00

7. října
sobota

Maškarní Zábava

20:00

14. října
sobota

School of Samba

21. října
sobota

Vintage Blue Music

22. října
neděle

Dean & Jerry Show

Vstupné: $10
Vstupné s večeří: $25

Objednávky na tel.č.: 9432 8246

21:00
Vstupné: $28

20:00

Rezervace na tel.č.: 0421 285431 nebo 95448999

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

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

20:00

Zlatý trojúhelník – Dunolly
Na prodej 1bedroom domek s 10 acr. 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 či na retirement.
Cena: $120 000. Zájemci kontaktujte Jiřího,
tel.: 03 5469 7283, 0429 163 092

Redakce Kvartu - Barbara Semenov, Grafická úprava - Blanka Arnold,
email adresa - kvart@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

Říjen v Národním domě je měsícem reje masek!
Přijďte i vy na Maškarní zábavu, která se koná v sobotu 7. října 2006 od 20:00 hod.
K tanci i poslechu hraje Studio 4, na programu je tombola a vyhlášení nejlepší masky
večera!
Výbornou večeři a místo u stolu v sále si rezervujte na tel.č.: 9432 8246
Cena: vstupné $10 nebo
vstupné s večeří $25
Karneval pro děti se měl konat den po večeru pro dospělé. Proč to však
letos pro změnu nespojit?
Přijďte proto se svými dětmi v sobotu večer na Maškarní zábavu – zvláštní ceny a hry
pro děti. Už na minulé zábavě jsme uvítali v našem středu několik dětí. Všichni se
náramně bavili.
Vstup pro děti zdarma, studenti nad 15 let 50% , tj. vstupné $5, večeře $7.
První přihlášky na tábor 7.1. - 13.1. 2007 budou k dostání na karnevalu
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