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VÍM, DNES JSEM AUSTRALAN SPÍŠ...
(I still call Australia home)
- Já byl za pólem, - já prošla svět,
- zem obeplul kolem, - vždy vracíš se zpět,
tam, kde ti září tvůj Jižní Kříž.
Vím, dnes jsem Australan spíš.
Mám rád zvuk cikád i rudý prach,
vůni od moře a žluť v mimosách,
- Já vltavský rodák, - můj moravský kraj,
- ve snění Didgeridoo taj..
Tisíce let stará - věčně mladá je,
jak bilabong života vodu tu má,
z ohňů vyjde vzácně, - krásná,
i vinná réva tu chutná jak má...
Osud mi dopřál mít dvojí vlast,
je na tisíc míst, já nedám se zmást,
srdce mé česky vždy bít uslyšíš,
přesto jsem Australan spíš.
Srdce mé česky vždy bít uslyšíš,
přesto jsem Australan spíš...

I still call Australia home – hudba Peter Allen
(mužský hlas, ženský hlas - kurzívou, oba - tučně)

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ ČLENŮM SOKOLA MELBOURNE INC.
Na základě nedávného odstoupení Ireny Votavové z funkce pokladníka (4.10. 06) vyzývá výbor
Sokola Melbourne Inc. všechny finanční členy k nové kandidatuře na tuto funkci. Úspěšný kandidát se
automaticky stane členem výboru na rok 2006-2007. Zájemci mohou kontaktovat Markétu Lyell na tel.
čísle 0413 852 488, email marketa.lyell@sokolmelbourne.com.au nebo zaslat svou nominaci do 13.
listopadu na adresu Sokola Melbourne Inc, 497 Queensberry St, North Melbourne 3051. Přihlásí-li se
pouze jeden kandidát, bude dosazen do funkce automaticky bez svolání mimořádné valné
hromady. Bude-li třeba uspořádát mimořádnou valnou hromadu, členové budou obeznámeni s datem
jejího konání dle pravidel Sokola Melbourne Inc.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Úvodník

ČECHOAUSTRALAN
Český text k legendární australské písni Petera
Allena „I still call Australia Home“ jsem napsala před
pár lety jako odpověď na časté výtky mých přátel, že
jsem beznadějný čechofil a nemám ráda svou druhou
vlast Austrálii tak, jak bych měla mít.
Myslím, že nejsem mezi krajany sama, která
trpí tím známým syndromem rozpolcenosti.
Časy, kdy nebylo na návrat do rodné země ani
pomyšlení jsou zaplaťpánbů dávno za námi. Tehdy
si člověk nechal zajít chutě na procházky Kampou a
po starých Zámeckých schodech, na nějakou
nostalgii a stesk po domově neměl emigrant nárok.
Bylo věcí principu neupravovat si vztah, - jaképak
upravování jakéhopak vztahu? Smutnění po
Hradčanské panorámě, po vůni šeříku a lip či po
střídě dalamánku jsem si musela umět zakázat a
snažit se žít životem nově přiřčené země, jako by mi
byla vlastní.
O to vášnivější jsou dnes mé návraty do země
milované. Vracím se v létě a raduji se z každé
maličkosti. Vlčí máky a čekanky u silnic, dech
výčepů z hospod v žáru města, polední zvony a
klekání,... Vracím se v zimě a raduji se ještě víc.
Sněhové vločky, námraza, grog. Jmelí a kádě kaprů,
vánoční světla a vánoční tma – ráno i odpoledne.
Všechno je jinak než v zemi, kde žiji už dvacet
dlouhých let. A jinak než v zemi, kterou jsem před
tolika lety opustila.
Svobodná a demokratická, má stará vlast jen kvete.
A v mé duši klíčí přání vrátit se zpět.
Zdá se, že vše je obráceně. Blahobyt je dnes tam,
kde nebyl a průměr tam, kde dřív slula vysněná
bonanza.
Přemýšlím, za jak dlouho by se mi začalo stýskat
po bílých kmenech gumovníků a záplavě žluti
mimosy jedné velké zahrady - Viktorie. Za jak dlouho
bych měnila hodokvas kultury stověžatého středu
Evropy za poklidné posezení na verandě, rušené
pouze nenapodobitelným smíchem kukabůr. Za jak
dlouho bych se chtěla vracet k jednoduché leč
upřímné povaze národa, na který jsem si zvykla a
jehož se dnes cítím být přirozenou součástí.
Vracela bych se opět domů.
Cicerovo „Ubi bene, ibi patria – Kde je dobře, tam je
vlast“, je heslem, kterým se zpravidla emigranté
nechávali nevědomky vést. Opustili místa, kde jim
dobře nebylo a našli si místa lepší. Odvaha, které je
zapotřebí k takovému kroku je nepopsatelná a ten,
kdo neprošel jeho proměnou, si nemůže představit
jeho dosah.
Odměnou se nám dostalo dvojí vlasti. Dnes má
každá z nich své půvaby a je bezpředmětné

argumentovat, kde je líp. Dokázali jsme se integrovat
v nové zemi a můžeme se vracet s klidným svědomím
do staré domoviny. Že je pro nás „doma“ v obou
zemích, je dnes naším bonusem, který nemá ani Čech
ani Australan. To privilegium právem patří nám,
Čechoaustralanům.
Neřešme, kde je život lepší, nehledejme kazy na
dvou domovech, které milujeme stejnou silou.
Radujme se z jejich rozdílné krásy a buďme pyšní, že
právě my patříme do obou.
Nežehrejme na rozpolcenost, vždyť tato životní
zkušenost z nás udělala světoběžníky, kosmopolity,
kteří se cítí spokojeně po celém světě. To je vzácná
schopnost, kterou se může plně vykázat pouze ten,
kdo prošel procesy imigrace.
Važme si jí tak, jak o tom podobně napsal už kdysi
dávno jeden z nás, Jiří Voskovec. „Jestli jsem skrz
naskrz Američan nebo Evropan – jestli jsem Čech
nebo co jsem, přesně nevím. Já nevím kam patřím, ale
jsem rád, že jsem rád. A jsem na světě rád. Tak asi
patřím do světa!“
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

Redakce Kvartu - Barbara Semenov, Grafická úprava - Blanka Arnold,
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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distribuovány tradičním způsobem do všech koutů
Austrálie a na Nový Zéland.
ČESKÝM KRAJANŮM V AUSTRÁLII
Dalším krokem, jak být blíže k Vám - našim občanům je vyjíždět za Vámi na mimořádné konzulární dny.
Zatím se uskutečnily v Brisbane a na Gold Coast, ale
V Sydney, dne 5. října 2006
naplánovány jsou i do dalších míst Austrálie a Nového
Zélandu. Vím, že vzhledem k rozlehlosti kontinentu
Vážení krajané,
mohou mnohým stále připadat služby českého
neuplynula dlouhá doba od chvíle, kdy jsem vstoupil do konzulátu i přes všechnu snahu vzdálené, věřte však,
úřadu v Sydney, přesto pociťuji jakýsi hlubší pocit
že výše uvedená opatření jsou zcela bezprecedentní a
důvěry k této zemi a k lidem, se kterými se zde
žádný jiný český úřad v zahraničí je v této míře
setkávám. Měl jsem možnost poznat osobně mnohé
nepodnikl. Doufám, že tyto změny Vám přinesou větší
z Vás a díky Vašim životním příběhům a zkušenostem komfort při vyřizování úředních záležitostí a ulehčí
nahlédnout do života „našinců“ v Austrálii. Moc si přeji, kontakt s českým státem. Vysoce hodnotím naši
aby podobných vřelých a příjemných setkání s Čechy,
dosavadní spolupráci a vážím si trpělivosti Vás i našich
Moravany, Slezany a samozřejmě i Australany, kteří
zaměstnanců při vyřizování složité a náročné konzulární
mají historické spojení či sympatie s naší zemí, bylo
agendy. Věřím, že tyto dobře míněné vstřícné kroky
ještě více.
oceníte.
Přes poměrně krátkou dobu mého působení se v úřední Vážení krajané, těším se na naše další setkávání, na
agendě konzulátu odehrály důležité události. Dovolte
Vaše zkušenosti, životní příběhy i pracovní kontakty.
mi, abych Vás s nimi seznámil.
Kromě přání pevného zdraví Vám všem chci také
Na začátku bych se rád zmínil o nové proceduře
popřát České republice vše nejlepší k jejím brzkým
vydávání pasů s biometrickými prvky. Jak jsem
narozeninám! Vedle lepšího zdraví bych rád, aby se jí
naznačoval ve svém posledním dopise, jejich vydávání dostával dostatek čestných lidí s odvahou, trpělivostí a
je složitější než v minulosti a žadatelé i náš úřad se tak pevným odhodláním dobře sloužit své zemi.
potýkají s novými problémy. Mnohé nepříjemnosti se
snažíme řešit za pochodu, jiné budou odstraněny
Váš Vít Kolář, generální konzul
v blízké budoucnosti, některé jsou ale řešitelné jen
změnou zákona. Věřte, že Vaše připomínky i naše
návrhy předáváme odpovědným institucím v České
republice ve snaze o nápravu možného. Snažíme se
také získávat informace a zkušenosti od kolegů
z ostatních zemí Evropské unie, kteří stejně jako my
zavádějí nový typ pasů pro své občany. V této
souvislosti chci podotknout, že i naši evropští sousedé
řeší podobné „dětské“ nemoci nových pasů.
V naší snaze vyjít českým občanům vstříc, a to nejen při
vyřizování pasů, zavádíme od 1. listopadu nové
úřední hodiny generální konzulátu v Sydney.
Novinkou je nejen prodloužení úředních hodin během
pracovního týdne, ale také mimořádná možnost vyřídit
úřední záležitosti některou sobotu v měsíci. Tyto
pracovní soboty bude generální konzulát vyhlašovat
vždy s dostatečným předstihem prostřednictvím webové
stránky a krajanského tisku a klubů. Nové otvírací
hodiny jsou samozřejmě k nahlédnutí na našich
webových stránkách (www.mzv.cz/sydney) a budou

DOPIS GENERÁLNÍHO KONZULA

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

Ph: 9663 6242
Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

DOMOV A EXIL – Knížka o nás a pro nás
Na webových stránkách Českého rozhlasu jsem se
dozvěděl o publikaci Jaroslava Krejčího Mezi
demokracií a diktaturou s podtitulem Domov a exil,
nakl. Votobia, Olomouc, 2. vydání, 2006, stran 231,
obrazová příloha, Kč 151,50. Kniha s poštovným mne
přišla na třista korun, stála do posledního halíře za to,
přečetl jsem ji jedním dechem. Autor se narodil v roce
1916 a první kapitola nazvaná Domov popisuje nejen
rodinné, ale zejména i státní a politické události do
roku 1969. Pro ty, kteří si nepamatují anebo ještě
nebyli na světě, je popis skutečností do roku 1938
zhuštěnou exkurzí do politiky a státnictví toho období.
Autor vyrůstal v rodině významného pražského
právníka ve státní službě, který měl přátelské styky
s významnými postavami veřejného života. Vzpomínky
na ně i analytické postřehy jejich činnosti a na první
a druhou republiku se promítají na stránkách této
knihy. Autor vystudoval práva jako jeho otec, pracoval
na úseku národního hospodářství, v roce 1954 dostal
15 let pro velezradu, odpykával si je v dolech, za
pětapůl roku byl amnestován. Vylíčení tohoto období
se vlastně týká všech 450ti tisíc Čechů a Slováků, kteří
byli totalitním režimem persekuováni. Je to smutné ale
poučné čtení.
V roce 1968 bezdětní manželé Krejčí emigrovali,
nejprve do Rakouska a v následujícím roce do
Lancasteru ve Velké Britanii. První dobu žili na
všelijaká stipendia, 54letý JUDr Krejčí se uchytil na
univerzitě, kde přednášel o praktikách marxistické
ekonomie, o reáliích rozděleného Německa a
o sociálně-kulturních rozdílech ve světě na katedře
náboženských studií. Paní Krejčová jako psycholožka
působila na pedagogickém institutu. Kapitola Exil se
pak zabývá životem a prací mimo rodnou zemi.
Domnívám se, že tyto stránky přináší poučení zejména
pro čtenáře, kteří nebyli v emigraci a mají falešné
představy o pozlátku západního světa. A přitom
manželé Krejčí při všech obtížích na tom nebyli
existenčně ani společensky špatně. Neodpustím si
citovat řádky ze str. 132 Krejčího knihy: „...ti, kdo
opustili Československo v roce 1948 se někdy dívali
na ty, kteří vytrvali ve vlasti až do roku 1968, jako na

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
kolaboranty a to se pak promítalo do jejich postojů ke
spolupráci. Měl jsem příležitost posuzovat dizertační
práci australského badatele českého původu, Mirka
Cíglera, věnovanou právě této otázce...“
Po roce 1989 začali Krejčí pendlovat mezi
Lancasterem a Prahou a když paní Krejčová v roce
1996 zemřela, Krejčí se vrátil do republiky úplně.
Začal přednášet o společensko-vědní integraci
v pražském Sociologickém ústavu a navázal
přednáškovou spolupráci s univerzitami v Olomouci
a v Brně, struktury na Univerzitě Karlově mu nepřály.
Na závěr knihy připojil autor dvě již jinde publikované
studie: Československo 1918-1992 a Národ a stát
v evropském kontextu. Kromě tohoto je Krejčí
autorem nebo spoluautorem 20ti publikací
zaměřených na problematiku národního důchodu,
asijských civilizací, civilizačních pluralit aj.
Při vším obdivu k této publikaci, výstižné
formulaci, inteligentnímu vyjadřování a zejména
popisu politických a společenských událostí i když
viděných osobním prismatem, mám několik výhrad.
Krejčí senior byl předsedou protektorátní vlády, po
květnu 1945 byl odsouzen k 25 letům žaláře. Můj
názor na nacistickou okupaci se neslučuje
s pohledem syna českého vrcholného
spolupracovníka s říšskými orgány. Paní Krejčová
nejprve nesnesla tlak emigrace, vrátila se do ČSSR
a po nějaké době letadlem odletěla zpět za
manželem do Velké Britanie, něco takového bylo pro
nás, myslím moji rodinu, zcela nemyslitelné, i když
jsme se přirozeně stresu, jako většina emigrantů,
nevyhnuli.
A pak, devadesátiletý Krejčí se bohužel na několika
místech nevyhnul banalitám. Jinak je naprostá
většina sdělení obsahem i vyjádřením prvotřídní.
Kromě svého života popsal, jak jej viděl, osud
českého národa ve dvacátém století.
Miloš Ondrášek

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

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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OD NAŠICH ČTENÁŘŮ
Opravdu jsem ocenil stylovou a vtipnou reakci paní A.H. na mé jistě
provokativní „Když“. Snad mi dovolíte udělat za naší přátelskou
výměnou názorů veršovanou tečku. A.Schott

Tak už nejsem „básník“ jediný,
koho okrašlují šediny.
I ta paní A.H., co nad vším tady jásá,
je dáma taky bělovlasá.

Nenaříkám, že osud byl ke mně krutý,
že místo fotbalu to majti hrajou footy.
Všenárodním skoro-svátkem že je koňské darby,
s kterým může soutěžit snad jenom pivní barbie.

Jsem věru rád, že se jí tady líbí
a že je fér a připouští i chyby.
Na vady malé, na ty si člověk zvyká,
těm velkým však už neuniká.

Zůstávám však dodnes nepřesvědčen,
že mám být Austrálii za to vděčen,
že z čisté charity nám víza dala,
ač dříve jenom Iry, Anglosasy brala.

Jiná země, kultura i zvyky,
je těžké přijmout všechno bez kritiky.
Té paní A.H. se to téměř daří.
Je to snad moudrost, shovívavost v stáří?

Sporné je rozhodnout, kdo koho potřeboval více –
zdali my Austrálii, či ona bezprizorných statisíce.
Brala nás jenom proto, že se bála,
aby jí, poloprázdnou, Asie si nezabrala?

Já hledám marně v čem to „aussie“ kouzlo vidí.
Jsou to ty pláže, moře, či dokonce – lidi?
Či pavoučci a vánoční ta vedra věčná,
anebo buš, co táhne se do nekonečna?

Krajanko A.H. poslechnu vaší rady,
zanechám všechno, co nesnáším tady
a co mi půlstoletí krev tu pije:
Hnojit mnou, za čas, bude Tasmánie.

Neříkám, že všechno je tu špatné, to bych lhal,
ale dobrovolně bych si Austrálii za vlast nevybral.
Tehdy jsme ji, utečenci, všichni brali rádi,
teprv za čas objevili, co nám na ní nelíbí se, vadí.

Your Family Doctor
Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na tel. čísle:

9879 0066

Český cestovatelský on-line magazín

w w w. g a r i d a. c z

rozhovory *** cestopisy *** soutěže *** kultura
*** příběhy *** studium
a au-pair pobyty v zahraničí ***
LETENKY do/z CELÉHO SVĚTA ON-LINE
HOTELY ON-LINE
AUTOPŮJČOVNY ON-LINE
ZÁJEZDY Z ČR A SRN DO CELÉHO SVĚTA ON-LINE
Magazín Garida – to nejlepší
spojení se světem

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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také takto přispět melbournští Češi?
Dovoz škodovek do Austrálie skončil v roce 1983. Na
začátku příštího roku bude obnoven, za 20 až 25 tisíc
Hned po výměně české vlády nový
dolarů zde se má objevit na trhu středně velká Octavia
ministr vnitra začal pracovat na tom,
jak naložit s lidmi, kteří dříve působili a vícemístný Roomster. Bývalý prezident Havel,
v těchto dnech slaví sedmdesátku, snad bude
v komunistické Státní bezpečnosti a
stále jsou v policejních službách. Jak spokojen, při návštěvě Austrálie v roce 1995
to bude nyní ale nevím. Dnes, 4. října, projednával tento import, - české mlýny melou pomalu.
Při převedení katedrály sv. Víta ze státního do
se dozvídám, že Topolánkova vláda
církevního majetku bylo zavedeno vstupné – 100 Kč
důvěru Sněmovny nezískala,
za osobu ke krytí udržovacích nákladů. Metropolitní
podpořilo ji 96 poslanců, proti hlasovalo 99. Levicový
Paroubek se domnívá, že dostane opět slovo a sestaví kapitula uvažuje vystavit na Hradě unikátní exponáty
ze svatovítské pokladnice a také umělecké předměty
novou vládu s podporou komunistů. Pravicová vláda
z farností, které jsou uloženy v depozitářích vzhledem
zřejmě podá demisi a než dojde k novému rozhodnutí
k vykrádání kostelů.
bude klíčovou roli zastávat prezident Klaus. Minulý
Deset tisíc pražských dětí se pokusí zmapovat výskyt
týden skončil v Praze Týden zahraničních Čechů, na
veverek na území hlavního města. Kdysi byla veverka
kterém bylo plénem přijato rozhodnutí, abychom mohli
obecná běžnou obyvatelkou českých a moravských
korespodenčně volit. Jednání uzavřel tehdy ještě
ministerský předseda Milan Topolánek, poděkoval nám lesů a městských parků, dnes je již zvláštností. Po
za pomoc národu a současně vyjádřil nesouhlas s tím, dlouhé době jsou české lesy plné hub, jedlých
aby oprávnění voliči žijící mimo Českou republiku mohli i jedovatých, obyčejných i vzácných. Na české straně
Krkonoš se vyskytlo tolik borůvek, že došlo k invazi
volit. Říkalo se „každému dle zásluh“. Platí to i dnes?
V republice je možné, aby se odebíraly kmenové buňky Poláků, milovníků borůvkových koláčů a borůvkové
marmelády. To v době tábora míru nebylo možné.
(stem cells) z pupečníkové krve po narození dítětě.
Ke konci září televizní stanice SBS po dlouhé době
Zákrok stojí až 40 tisíc Kč, transplantát konzervovaný
zařadila do programu český snímek z nedávné doby,
až 10 let může pak pomoci při léčení leukemie
ohlášený jako „Czechoslovakian Documentary Czech
i některých typů rakoviny.
Dream“, což komentuji jako nehoráznost č.1.
V krematoriu bývalého koncentračního tábora
Prvořadou chybu ale vidím v tom, že se film s tak
Mauthausen byla péčí v Rakousku žijících krajanů
nízkou úrovní vůbec vysílal, vždyť současná česká
odhalena pamětní deska písničkáři Karlu Hašlerovi,
kinematografie má na hřebíčku skvělé filmy. Český
který tam byl v roce 1941 ubit. „Ta naše písnička
sen je práce studentů, řekl bych recesistů, z pražské
česká“ patří k jeho nejznámějším.
filmové školy a útočí na českou chamtivost. Nevím co
Českou školu spolku Komenský ve Vídni navštěvuje
SBS televize zamýšlela, když do programu zařadila
nyní 400 žáků – do mateřské školky chodí 80 dětí, do
obecné školy 130 žáků a druhý stupeň navštěvuje 200 bůhví již po kolikáté prastaré černobílé Ostře
sledované vlaky.
studentů včetně 80 gymnazistů.
Ve známém poutním kostele ve Křtinách u Blanska
Připravuje se položení základního kamene stavby
byla
instalována zvonkohra se 27 zvony, každý má
Národní knihovny v Praze na Letné. Česke regiony
svoje jméno, nejmenší váží 7kg, největší tří metráky.
posílají typické krajové nerosty k uložení do základů.
Z Madagaskaru již byl poslán růženín. Proč by nemohli

ODTUD A ODJINUD

Pavel a Hana Homolkovi

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

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Zvonkohra může přehrávat duchovní a vánoční písně, je
napojena na počítač. V Nepomuku u Plzně bylo
provedeno oratorium k poctě českého světce sv. Jana
Nepomuckého vídeňského skladatele Antonia Caldera při
příležitosti 270 letého výročí hudebníkovy smrti.
Oratorium mělo v Čechách premiéru, nikdy tam dosud
nezaznělo. Hradec Králové patřil v říjnu divadlu. Mezi
jinými se hrála hra E. Albeeho Koza anebo Kdo je Sylvie,
v titulní roli Dáša Bláhová, která s námi sdílela exilová
léta v Austrálii.
V Drážďanech dokončil pětileté rabínské studium Tomáš
Kučera. Bylo to první jmenování rabínů v Německu po
více než 70 letech, v republice rabínský seminář nikdy
nebyl. Na webové stránce www.franzkafka.info.cz
můžeme procházet místa, která tento pražský židovský
spisovatel navštívil. Není to jen v republice, ale také
v Německu, Itálii, Francii a na Slovensku. Před lety jsem
viděl v Melbourne výstavu fotografií Kafkova Praha.
„Hallo Mary, we are here“ ozývalo se na Staroměstském
náměstí, to zdravili turisté z Austrálie dánskou princeznu
z Tasmánie při návštěvě Prahy. Provázela ji choť
prezidenta paní Livia Klausová. V Austrálii se zase
mohou čtenáři v říjnovém čísle rozhlasového časopisu
Limelight seznámit v rozsáhlé výpovědi světové
mezzosopranistky Magdaleny Kožené s jejím životem
a uměním. Její nahrávka Mozartových arií byla v září
vyhlášena jako ABC disk měsíce. Na stanici ABC FM
jsme slyšeli Janáčkovy opery Její pastorkyňa (Jenufa) a
Káťa Kabanová a mnoho jiné české hudby.
„Dobrým být a jiné blažit, toť úkol člověka“ je citát
pražského mecenáše, vlastence a cestovatele Vojty
Náprstka (1826-1894). V pražském muzeu nesoucím
jeho jméno byla otevřena výstava osvětlující Náprstkův
život a činnost. Muzeum je specializováno na
etnografické sbírky, před několika roky tam byla
instalována velká expozice věnovaná australským
domorodcům a také fotografiím lidí i zvířat z ostrova
Papua Nová Guinea. Autorem byl Jaroslav Klápště, který
žil mnoho let v Melbourne.
Podle nedávno zveřejněného žebříčku tentokráte
nejšťastnějších zemí světa, se mezi 178 umístnilo
Dánsko, Švýcarsko a Rakousko na prvních třech
místech, Austrálie je na 36tém a Česká republika na

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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77. místě. Jak se štěstí měří? V kopané je to
jednodušší, i když nikoliv pro nás radostnější. Brazilie je
první v pořadí, ČR spadla na desáté a Austrálie na 38.
místo. Z 33 evropských
metropolí se Praha umístila
třináctá v hodnocení
nejproduktivnějšího města, první
byl Londýn. Může nás ale utěšit,
že Taťána Kuchařová získala
začátkem října titul Miss World,
nejkrásnější dívka planety.
IP

Životy a osudy
(zaznamenal Aleš Nebeský)
Exilové a emigrační příběhy jsou stejné svojí
výjimečností. Navzdory různosti dané časem a mnohdy
i důvodem k odchodu, pocity z konfrontace s cizím
prostředím se ale liší jen pramálo. Každý individuální
osud je však příběhem sám o sobě a vyprávění
pamětníků se již dnes zdají neuvěřitelná dalším
generacím. A někdy i nepochopitelná. Doufám, že mi
okolnosti, či někomu jinému, dovolí těch vyprávění
zaznamenat co nejvíce.
Tak, abychom nezapomněli a lépe pochopili –
Jaroslav Křepčík vypráví – dokončení:
Když jsem pak dostal australskou státní příslušnost,
v roce 1954 jsem povinně narukoval na tři měsíce do
Australské armády. Po ukončení jsem pak ještě musel
sloužil dva roky v tzv. CMF- Citizen military forces. Mezi
tím válka v Koreji skončila a Austrálii zbyla spousta
vycvičených vojáků.
Na čas strávený v armádě vzpomínám jako na nejlepší
chvíle v Austrálii. V naší divizi jsem byl jediný cizinec,
málo jsem mluvil anglicky, ale všichni se ke mně chovali
výborně. Byl to úplný rozdíl, jak se k nám chovali
Australané v zaměstnání a nebo na veřejnosti. Poznal
jsem v armádě spoustu dobrých lidí a dodnes jsem

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

s některými ve styku.
Po skončení armádní povinnosti jsem se náhodou
seznámil s rodinou Benzlů – Sláva, Zdeněk, Marie a její
manžel Tonda Staněk. Byla to rodina hoteliérů. Bývalí
majitelé hotelu Belveder v Babyloně na Chodsku.
Sláva a Zdeněk byli vyučení kuchaři a číšníci. Mezi řečí
jsem jim na otázku „co dělám“ odpověděl, že dělám ve
fabrice, že řemeslo nemám, že jsem odešel jako
študent. Vynadali mi, že dělám Čechům ostudu, když
nádeničím ve fabrice. Sláva byl ředitelem jednoho
podniku, který patřil hotelu Australia. „Ty Jardo,“ řekl,
„jdi v pondělí do fabriky a dej výpověď a příští týden
děláš pro mne. Budeš dělat ze začátku uklízeče a
přitom se učit hotelové řemeslo.“
Dělal jsem uklízeče asi tři měsíce, když najednou Sláva
ke mně naštvaný přijde a říká: „Pojď se mnou koupit
kuchařskou uniformu a zítra jsi tady šéfkuchař. Já jsem
tu kuchařku vyhodil, protože kradla.“
Protestoval jsem, že neumím uvařit ani vodu, že se toho
bojím... Ale bylo to marné.
„Jídelní lístek je jednoduchý a já tě nepustím z očí,“ řekl
Sláva a opravdu to dodržel. Přitom zlepšoval stále
jídelníček a já se pořád přiučoval.
Musím smeknout klobouk před rodinou Benzlů, kteří si
vzali pod křídla mladého neznámého cucáka, který nic
neuměl. Celý život jsem se tímto řemeslem slušně živil.
Budu jim až do smrti vděčný.
Po pěti letech se celá rodina Benzlovic odstěhovala do
USA, kde začali podnikat pro sebe a vím, že se jim
dobře daří.
Majitel podniku mi nabídl práci managera, kterou jsem
vzal a sloužil jsem tam ještě dalších pět let a pořád jsem
se přiučoval. Skončil jsem tam potom, co mi můj dobrý
známý nabídl místo superintendenta v Lakes Entrance,
kde se vrtalo v Bass Strait na plyn a olej. Byl to Švýcar,
který byl ředitelem mezinárodní firmy Albert Abela. Tato
firma se specializovala v pohostinství pro dělníky, kteří
vrtali a vyhledávali olej po celém světě. Práce to byla
výborně placená. Když jsem skončil v Lakes Entrance,
pracoval jsem pro tu firmu asi rok a půl v Singapuru,
Borneu, Japonsku a západní Austrálii. Když matka
dostávala z těchto míst pozdravy a fotky, nemohla věřit,
že se ten její usmrkaný kluk takto uplatňuje ve světě.
Moc se mnou komunistům chlubila.
Oženil jsem se v roce 1962. Měl jsem mladou rodinu,
která potřebovala tátu doma, a tak jsem musel tohle

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

zaměstnání opustit a hledat nové. Nakonec jsem v roce
1971 nastoupil jako ředitel stravování ve Fordových
závodech ve Victorii. U Forda jsem byl 20 let, až do
penze.
V roce 1962, krátce po tom, co jsem se oženil, jsem ve
Warburtonu poznal Dinu Váňovou. Byla tam s dětmi a
František Váňa za nimi přijel na víkend. On jinak kvůli
Hlasu domova prý neměl čas. Já jsem ale Františka
poznal již krátce po příjezdu, to byla nějaká zábava na
St. Kildě, kam nás dr. Rýpar vzal dovnitř, i když jsme
neměli peníze. Věděl jsem tedy, že existuje Hlas
domova a u Benzlů, kde jsem bydlel, jsem ho i občas
četl.
Setkání ve Warburtonu bylo jedno z klíčových setkání
v mém životě. Jak jsem se již zmínil o rodině
Benzlových, kteří mě „postavili na nohy“ profesionálně,
tak setkání s Františkem Váňou mě obohatilo lidsky.
Poznal jsem v emigraci dobré lidi, bez kterých by můj
život byl docela jiný. Hrozně si všech těchto známostí
vážím. Ale setkání s Váňovými a Benzlovic rodinou jsou
pro mne ty nejvýznamnější.
Po setkání ve Warburtonu jsem šel do redakce Hlasu
domova. Tam pomáhala při distribuci a balení řada lidí,
některé jsem znal od příjezdu. A tak jsem začal
pomáhat i já. Pravidelně, po 12 let, každých čtrnáct dní
jsem Františka vezl na hlavní poštu a po podání Hlasu
domova jsem ho pak zase odvezl domu. On totiž tehdy
neměl ani auto. Všechno co měl, dával na Hlas
domova.
František byl pro mne především zdrojem vědomostí a
morální síly. Navíc Hlas domova byly protikomunistický
noviny a moje máma doma na komunismus pořád
nadávala. Taky když jí sem pak v roce 1966 komunisti
pustili a přijela na návštěvu, tak si s Františkem
náramně rozuměla.
Hodně jsem se od Františka naučil. Třeba se ozvat,
když se mi něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasím.
Jenže on to vždy dělal slušně, já dodnes spíše
bouchám do stolu a spustím svou jadrnou češtinu.
Nikdy neuveřejnil nic, co považoval za nevhodné pro
slušný časopis.
Když pak skončil Hlas domova, pomáhal jsem dál
Frantovi ve sponzorování nových emigrantů. Pomáhal
jsem kde se dalo, s vařením při různých akcích, hlavně
v Sokole. Hlavní bylo, aby to bylo české.
Na Čechy, na ty já nedám dopustit.

N.I.K.
NA ZAKÁZKU

REFRIGERATION SERVICES

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

Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

9809 1826

OPRAVY A PRODEJ

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

prakticky neexistující svalstvo, aby ze mě měl pan
doktor radost.
A tak se velice svižným krokem denně bez ohledu na
počasí vydávám na procházky po nádherné pláži
namlouvaje si, že to co tak houževnatě a s krajním
úsilím provádím, je zdraví nadmíru prospěšná věc.
Že při tom belhání po pláži vypadám krajně
nezdravě, nemusím nikomu vykládat. Brunátná tvář,
vytřeštěný zrak, proudy potu a hluboké funění prozradí
každému, že mě rychlá procházka příliš nesvědčí.
Spíše naopak. Mnohokráte mě při usilovném lapání po
dechu napadlo, že mohu při této podezřelé aktivitě
celkem lehce přijít k újmě na zdraví nebo dokonce
odejít do věčných lovišť. Ale ruku na srdce. Lepší
opustit tento smutný svět téměř v poklusu po zlaté
pláži než sezením u televizního přístroje pozorujíc jiné
lidi odcházející na onen svět rukou teroristů. A tož
Další zajímavé články Aleše Nebeského
rázně chodím, při chůzi si měřím puls, po ní krevní tlak
můžete číst na autorově blogu na internetové
a nestačím se divit, že se na mé tělesné kondici nic
adrese alenene.blogspot.com
nemění. Dlouho jsem si lámal hlavu, co je toho asi
příčinou.
Po dlouhém spekulování jsem přišel na to, co
zaviňuje moji stagnaci. Potíž je v tom, že nejsem
jediný upevňovač zdraví. Pláž se přímo hemží
poklusávajícími
pošetilci, kteří však jsou ochotni
Z Deníku Důchodce:
aktivitě
povolit
na
uzdě a zastavit, aby se vás zdvořile
Úvaha o chůzi a zdravení
otázali jak se máte a pak zavedli nikam nevedoucí
diskuzi o počasí. A tak místo plynulé rychlé chůze
Před časem jsem se dočetl, že vůbec nejlepší aktivita
člověk pořád jenom postává, nervózně přešlapuje a
k upevnění vetché tělesné schránky, je procházka.
připitoměle se ptá, jak se ten druhý dneska a právě
Bláhově jsem se domníval, že denním špacírováním
v tuto chvíli má. K tomu do nekonečna diskutuje
po okolí rozdmýchám chatrné plíce a osvěžím krevní
oběh, čímž se budu cítit mnohem lépe. Budu spát jako prognózy počasí, zatímco se ze zpoceného trička
dub, přestanu mít chuť na pivo a na laškování se ženou, stává ledový krunýř a hlavou se začnou honit
protože člověk se chůzí příjemně znaví a má pak chuť myšlenky o možnosti zápalu plic. A protože žijeme
v anglo-saské zemi, kde zdravení a řeči o počasí patří
jenom na tak zdravé věci jako vodu a vegetárnu.
jaksi k životnímu rituálu, bez kterého společnost
Proč bláhově? Protože studie odborné literatury mě
nemůže fungovat, tak tento rituál chodec opakuje
ubezpečila, že normální procházka je vlastně maření
času a tudíž k ničemu. Pakliže to myslíte s utužováním během procházky mnohokráte a navíc se stejnými
lidmi, které potkavá na zpáteční cestě, když se
zdraví vážně, musíte procházku provádět razantním
unaveně plazí domů.
tempem, které připomíná spíše poklus a ten má od
Lidé pokročilejšího věku budou okamžitě vědět
příjemné aktivity, při které se jen tak couráte a
o
čem mluvím, když se zmíním o tom, že starci, kromě
obdivujete krásy kolem sebe, pěkně daleko. Jelikož
zdravení a řečech o počasí, pak zanechají chůze na
jsem však vetchý důchodce se zdravím na štíru, řekl
delší dobu nebo vůbec, aby si s neutuchajícím
jsem si, že se tedy pokusím svižným krokem
zápalem dopodrobna vyměňovali zkušenosti
rozpracovat prohulené plíce a zpevnit po léta sezení
A jestli je něco, čeho lituji?
Nu, po mém útěku to naši doma neměli lehké. V 1951
jim sebrali hospodářství, jeden z dvojčat se zabil na
motorce a druhý byl dán k „černým baronům“, a tak
raději na pět let vzal práci v Jáchymově. Vydělával
hodně peněz, ale nakonec se z něj stal alkoholik. Dost
mě mrzelo, že když jsem tam pak v 69tém ještě před
zavřením hranic za nemocnou mámou přijel, tak mi
vyčítal, že to všechno bylo proto, že jsem utekl. Brácha i
otec, který po ztrátě hospodářství nervově onemocněl
a nikdy mi ani nenapsal, oba umřeli ještě před 1989.
Mámu jsem ještě mohl vidět, zemřela v 1994.
Když se podívám na svůj život zpět, nelituji ničeho.
Snad jen toho, že mi nějak zbývalo málo času na
rodinu. Snad jen toho lituji.

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.

o zdravotních potížích.
A tak jsou moje chůze neustále přerušovány
obstarožními chodci, kterým musím stokrát opakovat
jak se mi daří, protože jsou hluší jako pařez, chodci,
kteří mi hrdě ukazují strašné jizvy po ještě
strašnějších operacích, a kteří si trpce stěžují jak zase
při chůzi chytili vlka nebo jak je rozbolela kolena.
Ačkoliv tyto rozpravy sice témeř zastaví váš dobře
míněný tělocvik, tak jsou, oproti plkání o počasí, přece
jenom k nečemu prospěšné. Tak jsem se například
dozvěděl, jaké mastičky použít proti hryznutí komára,
jak zmírnit zažívací potíže anebo jak obratně vyndat
nebezpečně zakousnuté klíště. Čím více chodec
potká jiných, chorobami zachvácených chodců, tím
více se o zdravovědě naučí. Kromě toho se chodec
rovněž obyčejně dozví věci, o kterých neměl potuchy,
ale které jsou přeci jenom dobré vědět. Třeba jak
jeden soused přišel k nové milence, jak druhý vyhrál
v lotýnce, zatímco nešťastník přes ulici o milenku díky
tomu, že jí tloukl, přišel. Někdy se ovšem člověk
sáhodlouhými diskusemi opravdu zapomene a to pak
doma družky propadají panice, že vás při procházce
potkalo určitě něco zlého, že jste třeba zhebli na srdce
nebo že vás štípnul had. V tom případě vás nechají
hledat policií nebo záchrannou službou.To pak
vysvětlujte příslušníkovi, že jste se jenom zapovídal
o prospěšnosti pravidelné stolice. To klidně můžete
vyfasovat pokutu za maření času orgána. Další stinná
stránka ovšem je, že samozřejmě postáváním můžete
prochladnout, chytit chřipku a máte-li velkou smůlu,
můžete i zemřít. Nebo si při snaze dohonit promrhaný
čas můžete klidně natrhnout achilovku nebo zvrknout
kotník.
Takže, když to tak člověk střízlivě zesumíruje, tak
přijde k neomylnému názoru, že je mnohem zdravější
nikam se nehonit a spíše se rozvážnou chůzí
došourat do místní hospůdky a tam ve stínu
blahovičníku do sebe sunout jedno příjemně chladné
a lahodné pivko za druhým a při tom procvičovat
loketní sval. A nebo!
A nebo si jet zdraví upevnit na pár měsíců do rodné
země. Tam budou vaše procházky probíhat tak jak
mají: bez přerušování a svižně! V Česku se totiž
zdraví málokdo. Mezi neznámými lidmi je to zřejmě
společenský přestupek. Vím to z vlastní zkušenosti.

•

Při pochodu překrásnou Šumavou jsem nejenom jako
blb kamarádsky zdravil každého, kdo se mně
nachomýtl do cesty, ale několikrát, nemusím říkat, že
bezvýsledně, jsem se snažil zapříst rozhovor o počasí
a krásách kolem. Neměl jsem to dělat. Lidé na mě
koukali jako na nezdvořáka, který si z nich dělá
šprťouchlata nebo na někoho, kdo právě spadnul
z měsíce. A tak jsem se rychle poučil s nikým hovory
nezapřádat. Od té doby jsem mlčky, jako zařezanej,
sveřepě přehlížejíc lidi kolem sebe, zdárně utužoval
zdraví. Mé rachitické tělo se stalo pružným, svalstvo se
zpevnilo, dýchá se mi báječně a těším se všeobecně
svěží mysli. A jelikož je Česko národ opilců, tak jsem si
i loketní sval nádherně utužil. Jenom si nemohu pořád
jaksi srovnat, zda je lepší, když se lidi na procházkách
zdraví a poklábosí či ne. A proč se lidé v Česku na
procházce nepozdraví. Jak se říká, jiný kraj, jiný mrav.
Ivan Kolařík, OAM

Jaký byl náš Karneval
V dobré náladě a při tradičním i novém repertoáru
Studia 4 se nás sešlo asi padesát, v maskách byla
přibližně polovina. Naše věrná garda z Geelongu
obsadila tak jako pokaždé svůj velký stůl. Ukázalo se
také pár nových tváří, jen ne bohužel noví členové.
Vytrvalí členové jako manželé Košnárovi a další opět
nechyběli. V soutěži o nejzajímavější masku vyhrála
paní Alena K – Dáma s rudými vlasy, pan Petr R –
Hippie a pan Jarda jako štráfovaný vězeň. Nejmladší
účastník, Eliška J byla za princeznu. Pěknou tombolu
připravila pani Králová. O dobrou večeři a koláče se
postarala paní Špirochová a za výčepem stál Lukáš V.
Večerem provázela Vlasta Š.
Abychom se mohli honosit výdělkem, přijďte na naši
červenomodrobílou, trikolórovou zábavu. Bude na
počest vzniku první Československé i nové České
republiky. Těšíme se na brzkou viděnou s vámi všemi
první sobotu v listopadu v Národním domě.
Vlasta Šustková

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

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

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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rezonanci a síle, která jakoby tryskala z hlubin duše a
dotýkala se každého místa lidského srdce. Vášeň a
touha, arogance, strach, nářek a beznaděj, tak jak je
uměl vyjádřit pouze a jen Mozart, oslovily publikum,
které odměnilo Maestra nekončícím potleskem.
Mozart našel svůj druhý domov v Praze nejen díky
věrnému publiku, ale také díky mnoha přátelům, kteří
pro něj měli neskonalé pochopení a obdiv. Byli mezi
nimi mnozí slavní čeští skladatelé a umělci, kteří se
s Mozartem scházeli ve vile Bertramce, kde skladatel
Wolfgang Amadeus Mozart, narozený před 250ti lety
pobýval jako častý a vítaný host manželů Josefíny a
v rakouském Salzburgu byl také jedním z rozpolcenců. Františka Duška.
Svůj krátký, leč umělecky velmi plodný život
Dodnes nemine v Praze den, aby zde nebyla slyšet
„propendloval“ mezi dvěma evropskými městy, pro
Mozartova hudba. Letos zní o to významněji, že si
která žil a skládal svou nezapomenutelnou hudbu.
celý svět připomíná 250té výročí narození slavného
Původem patřil sice rakouské Vídni, ale velkou částí
Amadea. Češi zůstanou navždy hrdi na Mozartovu
svého srdce náležel Praze.
sounáležitost k jejich zemi.
Na jaře roku 1786 měla ve Vídni slavnou premiéru
Také krajané v Melbourne si připomněli hudebního
opera Figarova svatba, kterou vídeňské publikum
génia minulý měsíc v Národním domě poutavou a
během pouhého půl roku nemilosrdně vyměnilo za jiné unikátní koláží hudby, árií, vyprávění a loutek.
tehdy módní kousky, dnes již dávno zapomenuté.
Program byl úspěšným společenským večírkem,
Zcela jiného zacházení se však Mozartovi dostalo
odrážejícím lásku k mozartovskému pražskému
v Praze. Melodie z Figarovy svatby vstoupily okamžitě dědictví. Večer jako by potvrzoval závěrečná slova
do podvědomí národa a tak, jak si je lidé pobrukovali
Maestra o spojení lásky a umění:- „Ani výjimečná
okamžitě po uvedení opery, je zpívají dodnes.
inteligence ani talent ani oboje dohromady netvoří
20. ledna roku 1787 dirigoval Mozart své představení génia. Láska, láska, láska a jedině ta, je duší génia“.
v Praze a při nekončících ovacích publika se obrátil ke
svému impresáriovi Bondinimu se slovy:- „Mí pražané Barbara Semenov
mi rozumějí...“ Tato památná věta vstoupila do dějin
jako legendární základ pražské mozartovské tradice.
Byl to začátek nesrmrtelného milostného vztahu
Mozarta ku Praze a Prahy k Mozartovi. Od tohoto
okamžiku skládal Mozart pro pražany a pražané mu za
to vystavěli krásné divadlo. V něm se dodnes hraje
opera všech oper, která zde zažila svojí premiéru
29. října roku 1787, - Don Giovanni.
Prager Oberpostamtzeitung psal o tehdejší události:„Divadlo bylo vyprodané, zaplněné do posledního
místečka, hlava na hlavě, stojící diváci na druhé galerii
se tísnili a přidržovali mosazného zábradlí mezi
sloupovím, aby snad nepřepadli...“
Když se za dirigentským pultem objevil sám Mozart,
tisíce rukou vylétlo do vzduchu, aby jej pozdravilo.
Mozart poděkoval a pokynul taktovkou. V ten okamžik B. Semenov - vypravěč, Ivana Snaidr – cello, Joanne Blankfield –
zaplavily divadlo velkolepé akordy v celé své
soprano, Lenka Mucha – loutky, Meredith Thomas – housle,

KULTURNÍ RUBRIKA

Marta Mayka - klavír

MIKULÁŠSKÁ SOUTĚŽ
Už jsme jednou upozorňovali na Fairy Park, který leží jen hodinku od Melbourne. Najdete v něm pohádkový svět, kde na
své návštěvníky čeká Červená karkulka, Pinocchio, Sněhurka se svými trpaslíky a mnoho dalších pohádkových
postaviček. Kromě toho je zde pro děti připraveno nevšední dětské hřiště s obrovskou klouzačkou, prolézačkou a dalšími
atrakcemi.
A protože je za rohem oslava svatého Mikuláše, připravili jsme pro Vás soutěž o 3 vstupenky
(1 vstupenka je vždy pro 1 dospělou osobu a 1 dítě a je platná do 31. 12. 06)
právě na tuto bezva dětskou atrakci.
A co musíte udělat, aby Mikuláš přinesl volnou vstupenku právě Vám? V měsíci říjnu a listopadu sledujte novinky
českého magazínu www.garida.cz Potom budete znát odpověď na jednoduchou otázku, kterou Vám položíme během
Mikulášského odpoledne v neděli 3. 12. od 15:00 hod v Národním domě a výhercem můžete být právě Vy.

PROSINCOVOU BOHOSLUŽBU NA ŠUMAVĚ
slouží v neděli, 3. 12. 2006 v 11 hodin Otec Hrdina
Těšíme se na vás na letní Šumavě: Locks Way, Belgrave South, Telefon: 9754 5159, Melway 84, J5

Zveme vás spolu se Studiem 4 na TRIKOLOROVOU ZÁBAVU konanou u příležitosti dvou
významných státních svátků ČR (28. říjen a 17. listopad) v sobotu 4. 11. 2006 od 20:00 hod
v Národním domě.
Na programu je večeře z vyhlášené kuchyně paní Aleny, tombola a odměna pro ty, kdo přijdou
v národních barvách.
Cena: vstupné s večeří $25
Objednávky večeří a míst v sále na tel. čísle: 9432 8246

Jarní odpoledne na Šumavě - pro velké i malé
Přijďte si zahrát s dětmi honbu za zlatem a soutěž o klobásy
Začínáme ve 3 hodiny odpoledne, v půl šesté zaplápolá táborák a končit budeme v deset hodin večer
Přineste si své pití – klobásy budou ke koupi
Kdy – sobota, 18. listopadu 2006
Kde - ŠUMAVA, Pekksa Park, Locksway, BELGRAVE 84 J4
Co ještě - Přihlášky na Tábor 2007 a zálohy $80.- na místě
Informace - Vlasta 0408 08816
I tento rok zavítá do Národního domu Mikuláš, čert a anděl....
Nejdříve na Mikulášskou taneční zábavu pro dospělé, která se koná v sobotu 2. 12. 2006
od 20:00 hodin.
Na programu je večeře, tombola a Mikulášská nadílka.
K tanci vás zve kapelník Pavel Tyl se svým Studiem 4
Cena: vstupné $10, večeře $15
Objednávky na tel. čísle: 9432 8246
Děti pak zveme na Mikulášské odpoledne v neděli 3. 12. 2006 od 15:00 hod.
Připravena je pro vás soutěž v kreslení, soutěž o vstupenky do Fairy Park (www.garida.cz) a Mikulášská
nadílka.
Vstupné pro rodinu je $10, v ceně je nadílka pro každé dítě.
Pokud přinesete ještě vlastní nadílku, nezapomeňte ji čitelně označit jménem a příjmením dítěte.
Občerstvení lze koupit na baru.
Milé děti, těšíme se na vás i vaše rodiče a hlavně pak na vaše básničky, říkadla i písničky!
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Zamyšlení na měsíc:„Nechť vliv minulých věcí na směr života je sebesilnější, člověk přece silou ducha může jej změnit“
TOLSTOJ

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

KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY - tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $15

12:00

7.11. - Melbourne Cup Day se v Sokole nevaří - Zavřeno

KAŽDÝ
ČTVRTEK

KÁVA A ZÁKUSEK - PENZISTI

12:00

4. listopadu
sobota

Studio 4 - Trikolorová zábava

Vstupné: $25

20:00

10. listopadu Dean & Jerry Show
Vstupné: $25
Kabaretní
zábavná
show
ve
stylu
slavné
dvojice
Dean
Martin &
pátek

20:00

11. listopadu Klezmania
Vstupné: $18/$16
Objednávky na tel. č.: 0425 835 705 nebo 0403 947 836
sobota

20:30

14. listopadu Film: Kameňák 2
Večeře od 18:30, - $15, penzisté $10
úterý

20:00

18. listopadu Táborák na zahájení jara na Šumavě
Na programu hry pro děti, klobásky ($2) lze koupit na místě.
sobota

15:00

Objednávky na tel. č.: 9432 8246

Jerry Lewis, Ticketmaster 136100

www.sorelli.com.au

Česká komedie inspirovaná známými i méně známými vtipy,
režie Zdeněk Troška

Informace u Vlasty - 9551 0279

24. listopadu MUSICA LATINO
Vstupné : $18/$16 20:30
Objednávky
na
tel.
č.:
0425
835
705
nebo
0403
947 836
pátek
www.sorelli.com.au

Silvestr se pomalu ale jistě blíží a s ním i naše tradiční Silvestrovská zábava,
vstupné včetně večeře (švédské stoly) - $45

Tábor 2007 pro děti od 6 do 13 let - Šumava
- pod vlastními stany (též několik k zapůjčení)
- v době od neděle 7. ledna 07 (14:00) do soboty 13. ledna 07 (11:00)
Cena za stravu, pobyt a pojištění je $200.-, pro druhé a další dítě sleva $25
V programu hry, letní sporty, plavání, olympiáda, výlet, disco, karneval, táborák, loďky, výrobky,
český jazyk hrou - i pro česky nemluvící děti
Informace podá Vlasta 0408 088 167

Svaz australských Slováků ve Viktorii Vás zve na SLOVENSKÝ VEČER
18. 11. 2006 v Národním domě
Hudba: výběr z repertoáru Imricha Szabo - směs, která potěší každého
Večeře: od 19:30, - vstupné $28, děti do 5ti let zdarma, do 15ti let $15
Rezervace: paní Králová 9855 8086 nebo Imrich Szabo 0412 036 948
BYO: pouze pivo a víno

STUDENTI - ZÁJEMCI O MATURITU -VCE
Z ČESKÉHO JAZYKA na Victorian School of Languages
- Hlaste se na adrese Kvartu

„Krása v oku nazírajícího...“

Objektivem Evy Jančík, BOHEMIA TRAVEL

Zlatý trojúhelník – Dunolly

CESTUJTE S
Kupte si letenku na léto do Evropy do 15.12.
a ušetříte 500 dolarů!
292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321

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

