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Nové úřední hodiny (od 1. 11. 2006) Generálního konzulátu České republiky v Sydney
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Úvodník
17. LISTOPAD
Čtyřiadvacetiletý student medicíny Jan Opletal, jehož mravní postoje byly určeny i příslušností k Sokolu,
zemřel následkem smrtelného zranění při národnostní demonstraci proti okupantům, která se uskutečnila
28. října 1939. Jeho pohřeb 15. listopadu přerostl v další protifašistickou demonstraci. Následující den
probíhala porada u Adolfa Hitlera v Berlíně, na níž bylo rozhodnuto o uzavření českých vysokých škol na tři
roky, zastřelení studentských představitelů a deportaci dalších do koncentračního tábora Sachsenhausen.
Akce proti českým vysokým školám a české inteligenci byla zahájena v Praze, Příbrami, Brně a Olomouci
17. 11. 1939. Devět činitelů studentského hnutí - Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma,
Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert - bylo zastřeleno.
Kolem 1100 českých studentů pak bylo odvlečeno do koncentračního tábora. Zatímco studenty se podařilo
na naléhání protektorátní vlády po třech letech většinou dostat zpět na svobodu, české vysoké školy už
okupanti neotevřeli.
Za války v Londýně vyhlášený Mezinárodní den studentstva získal v Československu po roce 1989 nový
rozměr, když demonstrace 17. listopadu zahájila pád čtyřicetiletého komunistického režimu.
- Kde se v člověku bere odvaha obětovat svůj život myšlence? Když moje dcera studovala minulý rok VCE
Czech, jedním z témat ke zkoušce byla postava Mistra Jana Husa. Abych jí přiblížila legendu české historie,
vytasila jsem se s dnes již klasickým filmovým dílem „Jan Hus“ se Zdeňkem Štěpánkem v titulní roli. Mistr Jan
stál na zapálené hranici a na poslední otázku „Odvoláš?“ znovu tvrdošíjně opakoval „Neodvolám“ a dcera
planula: „Good on you! Já bych taky neodvolala.“
Je naší přirozenou reakcí zaujmout správný postoj a chtít být statečný. Něco jiného je však aplikace v reálném
životě.
K podobné odvaze položit život za ideály mají ovšem nejblíž právě mladí lidé, zejména studenti, kteří jsou jako
„tabula rasa“ – ještě nepopsaná, čistá deska, čerstvě znamenaná dosud nezkompromitovanými a vznešenými
myšlenkami.
Na pohřbu dalšího mladého studenta, který podobně jako Jan Opletal neváhal ani o třicet let později o prioritě
pravdy a svobody před vlastním životem, řekl evangelický farář Jakub Trojan:„V tomto cynickém století, v němž nás často děsí druzí a my opět děsíme je, a v němž se mnohdy lekáme, jak
jsme vnitřně malí - on nás přivedl k tomu, abychom se ptali otázkou, která z nás může učinit velké lidi: co jsem
udělal já pro druhé, jaké je mé srdce, za čím jdu, čemu sloužím, co je pro mne nejvyšší životní hodnotou?...“
O do třetice statečném Janovi napsal v době komunistického útlaku jeden z nejlepších hudebních textařů naší
doby, Zdeněk Borovec, krásnou píseň:Můj bratr Jan,
vždy zahlíd čápa v hejnu vran
a rád se smál jak venkovan,
můj bratr Jan.

Snad se jen vznes‘
aby tak líp tam shůry zhlíd
čím jsme si přáli dříve být
a čím jsme dnes.

Miloval svět
a měl tak málo, málo let,
když do těch bran si troufal vjet,
z nichž nelze zpět.

Můj bratr žil,
odešel příliš, příliš mlád,
ač je to zlé, jsem stejně rád
že vůbec byl...

Refrén:

Kam tenkrát šel můj bratr Jan,
kam tenkrát šel, ptá se zvon.
Kam tenkrát šel můj bratr Jan,
kam tenkrát šel, ví jen on.

Text, při jehož poslechu člověka mrazí, protože je psán na hudbu Klavírního koncertu č. 2 C minor Sergeje
Rachmaninova (anglická verze All by myself), nedovolili pochopitelně komunisté Karlu Gottovi zpívat, věděli
až příliš dobře, o jakého Jana se jedná.
Jisté je, že o dalších dvacet let později se objevila nová generace bratrů jeho i předchozího studenta Jana,
která vyšla znovu do ulic se svými čistými ideály, aby se znovu pokusila vyburcovat lid z lhostejnosti a k boji
za lepší budoucnost národa.
17. listopad je tedy dnem, ve kterém si připomínáme hrdinství a věčnou touhu mládí spojenou s odvahou
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obětovat pro své ideály a představy o lepším životě své země i život vlastní. Je na nás nechat se touto touhou
inspirovat a usilovat o sehrání pozitivní role během naší časově omezené pozemské poutě. Je na nás nedovolit
zlu a nízkosti ovládnout osud celého národa.
V této souvislosti mne napadají ještě dva skvělé české filmy, které bych ráda doporučila. Za znovu připomenutí
stojí starý film „Vyšší princip“, právě z tragické doby uzavření vysokých škol. Ke shlédnutí patří také film nový „Krev zmizelého“, který mapuje další hrůznou etapu československého státu. Tyto filmy jsou oba srdceryvné tím,
jak výstižně zobrazují nedozírné škody, způsobené takovými lidskými vlastnostmi jako jsou například mstivost,
závist, lhostejnost či zbabělost.
Pro lepší svět se nemusíme dát všichni upálit jako Jan Hus, ale je v našich silách vyvarovat se za každou cenu
nízkých pohnutek ublížit bližnímu svému.
Barbara Semenov

„Nejsme jako oni“
Mnohé bylo řečeno na téma „Nejsme jako oni“ –
v častých polemikách o tom, zda vystupovat proti
současným představitelům a stoupencům komunistické
strany v České republice. Jedná se o to, má-li
demokratická společnost nejen právo ale i povinnost
soudit a podle zákonů trestně stíhat organizace a
osoby, které se pod záštitou amorálního politického
soudnictví dopouštěly zločinu proti ostatnímu
obyvatelstvu.
Osobně zastávám názor, že společnost tuto povinnost
musí důrazně prosazovat, chce-li se vyvarovat toho,
aby se dějiny neopakovaly.
V roce 1784 Edmund Burke napsal, „All that is
necessary for the triumph of evil is that good men do
nothing“. (Aby zlo mohlo triumfovat stačí pouze když
dobří lidé nebudou dělat nic.)

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

My Češi máme v živé paměti, jaká hluboká pravda
se skrývá v tomto výroku. Stačí nahlédnout zpět do
historie národa. - Mnichovská zrada v roce 1938,
okupace zbytku CSR v roce 1939 a následující
pasivita obyvatelstva Protektorátu. - Únorový převrat
v roce 1948 a celkem radostná kolaborace převážné
většiny národa s komunistickým režimem. - Vpád
„spřátelených“ vojsk Varšavské Smlouvy v roce 1968 a
dalších dvacet let trpně snášeného útlaku.
- Konečně Sametová Revoluce, kdy jsme byli
poslední ze satelitních států hroutícího se Sovětského
Svazu, kteří se rozhoupali k jakémusi odporu.
Za vlády komunistů bylo v CSSR popraveno 242
nevinných osob za takzvané „politické zločiny“. Při
pokusech o přechod hranic bylo zastřeleno 174 osob a
88 osob našlo smrt v hraničních elektrických
zátarasech. Komunisté postavili 45 táborů nucených
prací s kapacitou 15000 lidí. 246 bývalých příslušníků
Britského letectva RAF bylo žalářováno. Neexistuje
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

spolehlivý záznam kolik vězňů zahynulo při pokusu o
útěk, při závalech v dolech a nebo následkem
uranového záření. Nezapomeňme na tisíce občanů
vyhozených z práce a ze studií, zbavených majetku a to
vše jen proto, že neměli „kladný poměr“. To, že chce
v dnešní době někdo přejít zcela bez povšimnutí tyto
zločiny s oddůvodněním „Nejsme jako oni“ je
přinejmenším tragikomické.
Zdá-li se snad, že vše příliš dramatizuji, nemějte mi to
za zlé. Naše rodina musela po Mnichovu utéci ze
Sudet. V roce 1939 se podařilo rodičům poslat mne a
bratra do Anglie. Oni válku nepřežili. Já se vrátil domů
jako příslušník zahraniční armády a neměl jsem to za
komunistů lehké. Okupace roku 1968 byla tím
posledním „stéblem“. Rozhodl jsem se pro nový život
v Austrálii.
Na polemizovanou otázku mám však i dnes stejnou
odpověď:- Zločin pro mne je a zůstane zločinem i když
se skrývá pod rouškou politické ideologie. V zemi, kde
je demokracie stále ještě křehká, je třeba si tyto věci
nadále připomínat a uvědomovat.
David Placzek

Davidu Placzkovi, který oslavil letos své osmdesáté
narozeniny bude v těchto dnech udělena medaile
„Čestný pamětní odznak bývalým příslušníkům odboje
k 60. výročí ukončení 2. světové války“. Bude to
v pořadí Davidova čtvrtá medaile vedle „Pamětní
medaile se štítkem VB“, podepsané generálem Ingrem,
„Československé medaile za chrabrost“, podepsané
Janem Masarykem a třeti „Československé medaile za
zásluhy“, podepsané generálem Svobodou. Jak
vyznamenaný sám říká – „V těch podpisech je celá
historie Západního Vojska...“
Vítězně vychází David i na jiném poli - k letošní
diamantové svatbě Ireny a Davida Placzkových
blahopřáli manželům v osobních dopisech také Steve
Bracks, John Howard a anglická královna.
Časopis Kvart se přidává se svou gratulací.

Hledám společníka/společnici – pečovatele pro staršího pána
v Hawthornu na pět hodin třikrát týdně.
Volejte prosím na 0419 394752

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Prezidentským letadlem do Prahy
Pavel Tigrid, vydavatel
exilového Svědectví v Paříži
a po roce 1989 český ministr
kultury, prohlásil, že bez
Hlasu domova jako
historického pramene se
neobejde žádná studijní
práce zaměřená na čs.
exulanty. Čtrnáctideník
Hlas domova vycházel
v Melbourne od roku 1950 do roku 1979. Četli jej čeští
a slovenští exulanti nejen v Austrálii, ale i na všech
ostatních světadílech. Vydavatel těchto novin
František Váňa během půlstoletí krajanské činnosti
v Austrálii vybudoval rozsáhlý archiv, podél stěn jeho
zahradního domku měl v policích uspořádány
publikace, které vycházely v exilových
nakladatelstvích, exulantské časopisy z celého světa a
tiskoviny nejrůznějšího druhu, převážně tématicky se
dotýkající Čechů a Slováků, usilujících o svobodný a
demokratický život. Samozřejmě velká část byla
věnována Hlasu domova včetne jeho 29 ročníků s 667
čísly a sedmi tisíci stránkami. Po Váňově smrti
v březnu 1994 paní Váňová uvažovala, jak s archivem
naložit zejména s ohledem na vysokou cenu dopravy
do republiky, kam tato ojedinělá a velmi důležitá
dokumentace exilového života patřila.
Domluvili jsme se, že se obrátím na Památník
národního písemnictví a knihovnu Libri prohibiti, obojí
v Praze, zda mají zájem. Zájem byl a velký, nikoliv
však peníze na přepravu. V té době jsme již věděli, že
se do Austrálie chystá na státní návštěvu tehdejší
prezident Václav Havel. Po dohodě s Pavlem
Pospíchalem, tehdy starostou Sokola a se souhlasem
paní Váňové, jsem se dotázal, zda by během návštěvy
Melbourne prezident neodhalil na Národním domě
pamětní desku věnovanou Františku Váňovi vzhledem
k jeho zásluhám o udržování demokratické národní
myšlenky. Žádost prošla velvyslanectvím v Canbeře,
ministerstvem zahraničních věcí, prezidentskou
kanceláří, všude kladně, prezident souhlasil. Paní

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Váňová pak ale změnila názor, takže jsem, i když
nerad, záležitost s deskou a její výrobou odvolal.
Potom mne napadlo, že by ty metráky Váňova archivu
mohlo do Prahy dopravit prezidentské letadlo a aby
ČSA nic neúčtovalo. Komu jsem to řekl, vytřeštěně se
na mne podíval. Vyslanecký rada, když jsem mu opět
telefonoval do Canbery, se ozval ”tak co to bude
tentokrát”, vše jsem mu vyjevil, po dlouhém odmlčení
řekl “to tady ještě nebylo”. Na moje tvrdošíjné naléhání
žádost předložil velvyslanci, odtud šla cestou, kterou
vyšlapala pamětní deska na ministerstvo zahraničních
věcí, na Hradčany a k prezidentovi samotnému. A do
ČSA v Ruzyni. “Ano, archiv Hlasu domova do Prahy
gratis vezmeme” znělo rozhodnutí. Na souhlasu
k přepravě sehrál zajisté nemalou úlohu prezidentův
zájem o literaturu a exilový život.
Balil jsem do normalizovaných krabic pořízených
pani Váňovou u zasilatelské firmy. Byly stejné velikosti,
aby se dobře skládaly jedna k druhé a na sebe,
a i když plná tiskovin ji unesl jeden chlap a tak tak
nedostal kýlu. Požádal jsem jednoho krajana, myslel
jsem si, že je to kamarád, o pomoc s balením, striktně
odmítl, takže jsem se již raději nikoho neptal. Zavolal
jsem velvyslanectví, aby poslalo svědka, že
nepřibaluji pekelný stroj. Přiletěl vyslanecký rada
Metela. Dále jsem požádal velvyslance, aby úředně
informoval o přepravě správu melbournského letiště,
zatelefonoval mi potom náčelník letištní policie a
projednali jsme záležitosti spojené s naložením
nákladu do prezidentského letadla. Situace byla
poněkud napjatá, na vratech melbournského
Národního domu byla v předvečer návštěvy Havlových
připevněna anonymní výzva, slibovala se odměna
tomu, kdo spáchá na prezidenta atentát a nebyl to
žert. Policie byla upozorněna a realizovala ochranná
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opatření. Krabic s archívem byl plný velký přívěs, zapojil
jsem jej za můj landrover a brzo ráno v den prezidentova
odletu z Melbourne jsem se hlásil na letišti. Přijel pro mne
náčelník, zapojil výstražná světla a sirénu na svém
vozidle, následoval jsem ho, nechal otevřít dvojitou mříž
umožnující vjezd na letištní plochu a dovedl mne k ČSA
prezidentskému letadlu, které bylo odstaveno daleko od
hlavní letištní budovy. Nebyl tam ještě nikdo, v zápětí ale
přijela posádka, piloti s hezkými letuškami a skupina
prezidentovy ochranky v černých uniformách, jak je
známe ze špionážních filmů. Šéfpilot mne pozval do
letadla, abych viděl, jak cestuje hlava státu a nabídl
občerstvení. Náčelník letiště přivolal nakládací četu, to
jsem ani neočekával v domnění, že si zase budu tužit
svaly, přivezli sebou mechanizovanou pásovou nakládací
rampu a archiv exilového Hlasu domova putoval, krabice
za krabicí, do nákladního prostoru letadla, aby jej
dopravilo tam, kam patřil, do vlasti zbavené totality a
komunistického zla... Přijeli Havlovi, poděkoval jsem jim a
nastoupili do letadla. Hlas domova byl na cestě domů.
Do roka Památník národního písemnictví uspořádal
výstavu exilové dokumentace, její jádro tvořil archiv
Hlasu domova.
Miloš Ondrášek
Z článku “10 let s Hlasem domova”, který byl uveřejněn
v pražském časopise Nový Polygon 2/06

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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Sochař Jiří Kovanič žijící ve Francii od
roku 1980 se tam umístil první
v mezinárodní soutěži o nejlepší
dřevěnou skulpturu vyřezanou motorovou
pilou. Soutěže se zúčastnili výtvarníci
z 11 zemí. Nejvýznamnějších 22 fotografů
20. století bylo vybráno na výstavu
v londýnském kulturním středisku Barbican. Jsou mezi
nimi Viktor Kolář, Jitka Hanzlová a Josef Sudek.
V Peru sedí šest Čechů ve vězení za údajné pašování
kokainu. Hrozí jim až 15 let odnětí svobody, takovou lekci
španělštiny jim nezávidím. U španělského ostrova Ibiza
byla zadržena loď s 2.4 tunami kokainu v hodnotě 5.6
miliard Kč. Jeden ze tří zadržených pašeráků je Čech.
Čínská firma Changhong staví v Polabí závod na výrobu
plasmových televizorů. Vedení firmy vyhlásilo nábor na
sto míst, přihlásilo se tři sta zájemců, problém je ten, že
většina z nich neumí anglicky, což je podmínka přijetí do
tohoto zaměstnání. Jde o vedoucí výroby a
administrativní pozice. Znalost čínštiny, mandarinské či
jiné, se nepožaduje.
Šéfdirigent Zdeněk Mácal otevřel v Rudolfinu 111 sezónu
koncertů České filharmonie. Zazněly skladby Antonína
Dvořáka a Josefa Suka. Mácala známe jako exulanta,
působil v Sydney a dirigoval i v Melbourne. Také
symfonický orchestr Českého rozhlasu se přihlásil,
zahájil 80. sezónu svého působení na poli klasické
hudby. Jeden z nejznámějších českých houslistů Pavel
Šporcl na koncertním turné v desíti městech ČR hrál
Dvořákovy a Sukovy skladby na modrých houslích. Tři
roky mu je na míru stavěl houslař J.B. Špidlen. Třicetiletý
varhaník Pavel Kohout po koncertě v Melbourne hrál
skladby starých českých mistrů na varhanách Wesley
Music Centre v Canbeře 29.října před zahájením výstavy
„Austrálie – můj nový domov“.
K pátému výročí teroristického útoku v Novém Yorku
připravila Pražská komorní filharmonie v Obecním domě
koncert s názvem Missa ecumenica – Ekumenická mše.

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

V jednom ze zničených mrakodrapů bylo umístěno
Světové obchodní centrum. Součástí jeho výzdoby byla
československá vlajka. Potrhaná a proděravěná byla
nedávno nalezena při odklízení trosek a poslána do
Prahy k vystavení v Černínském paláci. Vrátí se ale do
Nového Yorku a jako připomínka na 11. září 2001 bude
uložena v české Národní budově na Manhattanu.
Podle ankety v Praze vydávaných Hospodářských novin
maji tři čtvrtiny Čechů strach z muslimů. Obavy zřejmě
podpořila i nedávná informace o tom, že v republice
hrozí nebezpečí teroristických útoků. Jistou roli může
hrát i to, že Češi mají o druhém světovém náboženství
základní neznalosti.
Melbournská Šumava otevřela webovou stránku
čtyřstránkovým návodem jak zhubnout: „10
nejdůležitějších omylů odtučňovací kůry“.
Austrálie prodává Medibank Private, Česká republika
Poštu. Do Číny se bude ročně vyvážet sto tisíc
Škodovek, model Limuzin. V Šanghaji se v licenci bude
vyrábět Škoda Fabia a Superb.
Na Slovensku se zvýšil počet divoce žijících vlků a
medvědů, obojí jsou chránění. Rozpoutala se diskuze,
zda by měl být povolen odstřel, aby se zabránilo
množícím se napadení ovcí i lidí. Přichází zpráva, že
medvěd byl spatřen na Moravě v okolí Vsetína a u
Luhačovic. A samozřejmě i v průvodu komediantů
v Prodané nevěstě na samém břehu Vltavy, ve Zlaté
kapličce.
Poslední čtvrtletí tohoto roku patří na Kolumbijské
univerzitě v Novém Yorku Václavu Havlovi. Bude tam
veřejně rozmlouvat s Billem Clintonem, symposium
bude věnováno Havlově politice a literární tvorbě, bude
vyhrávat undergroundová kapela Plastic. Divadelní
festival uvede kompletní Havlovo dramatické dílo.
Přehlídka Havlových divadelních her proběhla také
v Berlíně.
Ministři zahraničních věcí středoevropských a baltických
států vytvořili koalici pro vízovou rovnoprávnost na
popud českého ministra A. Vondry. Například Američani
a Australani cestující do České republiky víza
Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
nepotřebují, ale naopak Češi mířící do USA či do
Austrálie musí o víza požádat.
Novým úsekem dálníce D5 byla spojena Praha přes
Plzeň s Rozvadovem a tak napojena na
západoevropskou silniční síť, cesta autem do Mnichova
tak nyní trvá tři hodiny. Kdo má více času se může
zastavit v Chodově u Tachova, v místním pivovaru a
vykoupat se tam v pivní lázni, jak potom dopadne
dechová zkouška na alkohol si nejsem jist.

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

7

V rámci Týdne zahraničních Čechů byly oceněny
“významné české ženy žijící ve světě“. Dřívější
laureátky byly například Meda Medková či Ája
Vrzáňová, letos malířka Rut Kohnová, ekonomka
Štěpánka Griffith Jones, dirigentka Olga Machoňová
Pavlů, onkoložka Eva Siracká a podnikatelka Ivana
Trumpová. Magdaleine Albrightová a Dolores Baťová se
omluvily a převezmou ceny později.
IP

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

Čtvrtek, 30. listopadu –
19:00 Mimořádná valná hromada
PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KANDIDÁTY
NA FUNKCI POKLADNÍKA:-

Klamné zprávy o Sokole Melbourne
Na různých webových stránkách se již delší dobu
objevují klamné nebo neúplné a zkresleně
interpretované články týkající se Sokola Melbourne a
jeho výboru. Velká část je produktem fantazie majitele
webové stránky pod pseudonymem -vlk-.
Považuji za nutné se alespoň k některým z nich vyjádřit,
protože mohou v mnoha členech vyvolat pocit nejistoty,
jaká je skutečná a pravdivá situace.

Renata Capita Vankat
Jako členka Sokola jsem se po
odstoupení paní Ireny Votavové přihlásila do funkce
pokladníka. Jsem přesvědčená, že tuto funkci mohu
úspěšně zastávat vzhledem k mé 33leté praxi jako
účetní – bookkeeper v Austrálii.
Své zaměstnání jsem ukončila před dvěma roky a
mám nyní volný čas věnovat se nejen funkci
pokladníka, ale chtěla bych být i nápomocná
nynějšímu Sokolskému výboru a vycházet vstřic
všem Čechům a Slovákům k přátelskému sdružení.
Ráda bych pomohla také s organizací akcí, kterých
by se mohl zúčastňovat širší okruh krajanů, tedy i ti,
kteří jsou vázáni svým zaměstnáním. Jejich návrhy
budou vždy vítány.
Přála bych si, aby Národní dům a Sokol byl plně
k dispozici všem našim krajanům.

1. Uřední povolení přístavby 12ti bytových jednotek
jako nadstavby budovy Národního domu.
Těm, kteří se nezúčastnili Valné hromady 6. června
tohoto roku, kde tato akce byla podrobněji diskutována,
chci sdělit, že povolení přístavby získal Sokol
Melbourne před několika léty, v době než došlo
k plánování a stavbě „Domova“.
V současné době nemá Sokol Melbourne ani potřebu
ani finance k uskutečnění další přístavby.
Výbor považoval za správné o této situaci členy
informovat, protože získání povolení je velice obtížné a
Petr Jančář
jeho platnost končí v březnu 2007. Povolení už nebude
Vyrostl jsem v Austrálii a jako mladik v 70tých a
možné později znovu získat.
80tých letech jsem se zúčastnil života
v československé společnosti v Melbourne.
2. Vlastnictví budovy 497 Queensberry St
Mnoho krajanů mě zná z tanečního kroužku, který se
Tato budova (náš Národní dům) je ve vlastnictví Sokola
scházel u Zlatých a později v Sokole. Byl jsem
Melbourne Inc. a NIKOLIV ve vlastnictví Sokola Sydney.
aktivní také v divadelním kroužku, gymnastice,
Sokol Sydney byl jmenován jako dávkový poplatník při
táboření na Šumavě, v průvodech Moomby a
původní registraci u obecní správy . Toto bylo nyní
v českém kostele pod vedením otce Peksy. Pomáhal
změněno, takže naše budova nemá absolutně nic
jsem také trochu při přestavbě Sokola s panem
společného se Sokolem Sydney Ltd.
Kutkou a jeho synem, též jsem vypomohl občas na
šumavských brigádách. Od svého vyučení jsem byl
Existují-li některé další pověsti tohoto druhu, budu
vždy v podnikatelské činnosti v různých oborech,
velice ráda, budu-li na ně upozorněna, abych se k nim
kde jedna věc je společná a to je dobré účetnictví.
mohla vyjádřit a objasnit pravé skutečnosti.
Já jsem toho názoru, když něco dělám, dělám to
pořádně.
Marketa Lyell
Starostka Sokol Melbourne

N.I.K.

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

REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

POSELSTVÍ KUFŘÍKU
Před časem jsem četl v melbournských novinách
krátkou recenzi o knížce Hana’s Suitcase, Hanin
kufřík. Jen v několika větách bylo uvedeno, že Hana
Bradyová byla se svým o tři roky starším bratrem Jiřím
a rodiči vytržena z místa, ve kterém žili, z Nového
Města na Moravě, a přes
Terezín transportována do
Osvětimi, kde koncem roku
1944 skončil její mladý
život. Zdence Fantlové
z Rokycan bylo 17 roků,
když byla pro svůj židovský
původ v roce 1940
vyloučena z gymnázia a
všech českých středních
škol. Zkoušce dospělosti (a
odolnosti) pak podrobena
v Osvětimi, Mauthausenu a
v Belsenu z hromady
mrtvol určených
k zahrabání ji již v kómatu
na jaře 1945 zachránil britský důstojník, jak popisuje
v knize Klid je síla, řek‘ tatínek (Primus, Praha, 2004).
V roce 1999 vyšly opět v nakladatelství Primus Krátké
povídky z dlouhého života Jiřího a Hany Pravdových.
Jiří, tehdy student medicíny, později herec, vyskočil
z vlaku do Buchenwaldu a zbytek nacistické okupace žil
s falešnými doklady, Hana, také s nedokončeným
gymnáziem, se vyhlazovacími táboru Osvětim
nevyhnula.
Knihu Hana’s Suitcase jsem si také koupil, byla určena
spíše pro mládež a k mému překvapení byla napsána
kanadskou autorkou Karen Levine. Na rozdíl od
vzpomínek kdysi v Melbourne žijících Z. Fantlové a
Pravdových Hanin kufřík nepatří tak úplně do
memoárové literatury, i když líčí život česko-židovské
rodiny v první polovině minulého století. To je proloženo
napínavým, téměř detektivním líčením mnoha fází
pátrání po majitelce kufru, vedlo z Japonska do Čech a
na Moravu a bylo soustředěno na tragédii, která se
udála za německé okupace. Vyprávění silně mluví
k dnešku. Před šesti lety Fumioko Ishioka, která založila
a vede pro mládež středisko pro studium nacistického

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
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zvěrstva (Tokyo Holocaust Education Resource
Center), požádala několik institucí o pomoc a
spolupráci. Jedině muzeum genocidy v Osvětimi jí
vyhovělo a poslalo dětskou ponožku, botu, svetr,
prázdnou plechovku cyklonu B, kterým se napouštěly
plynové komory a - kufr. Hnědý s otlučenými rohy a
nesoucí jméno Hanna Brady se dnem jejího narození
16.5.1931 a slovem „Waisenkind“ (sirotek). Na
uspořádané výstavce japonská mládež tak mohla vidět
několik památek po židovských dětech a plechovku
s jedem, kterým byly zaplynovány. Tím byly v období
1940-1945 nacisty vyvražděny, bylo jich jeden a půl
milionu spolu s dalšími čtyřmi a půl miliony dospělých
Židů.
Jak magnet přitahoval kufřík Fumioko Ishioko od
chvíle, kdy jej pošta z Polska doručila do Tokia. Tak
stejně mladé návštěvníky výstavky. Kdo byla Hana
Brady, jaký byl obsah tohoto zavazadla, kam s ním
cestovala, co se jí stalo, jaký ji potkal osud? Její
křestní jméno znamená v hebrejštině „půvabná“.
Fumioko se rozhodla obrátit kufřík v symbol života.
K tomu ale potřebovala vědět více. Téměř rok pátrala
po majitelce zavazadla v Izraeli, Spojených státech,
v Polsku, v Terezíně, v Novém Městě na Moravě a
v Praze. Písemně i osobně. Již si myslela, že záhadu
nerozluští. Posléze vypátrala, že třináctiletá Hana
skončila v osvětimské plynové komoře, ale její bratr
Jiří holocaust přežil a vystěhoval se do Kanady, jak se
dozvěděla v pražském židovském muzeu od souvěrce,
který s ním sdílel pryčnu v koncentráku. Obrátila se
pak na Jiřího v Torontu, kterého dopis uhodil jako
blesk. Z Kanady se pak Fumioko Ishioka dopátrala po
dlouhém hledání o Haně a jejím krátkém životě. Úsilí
mladé Japonky se silně odrazilo v zájmu veřejnosti,
mládež od osmi do osmnácti let založila v Tokiu klub
Malá křídla bojující proti rasové a náboženské
nesnášenlivosti. Členové se schází jednou měsíčně,
vydávají zpravodaj a přispívají do programů
japonských rozhlasových stanic. Zprávy o osudu Hany
Bradyové z Nového Města na Moravě se rozletěly po
světě. Osudy kufříku spojují životy tří generací na třech
světadílech během sedmdesáti let soudobých dějin.
Toto období se promítá v paralelních fázích. Násilně a
brutálně skončil život třináctiletého děvčete

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
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„Válka je nejbestiálnějším šílenstvím“ - Leonardo da Vinci

z Českomoravské vysočiny, mladí lidé v Tokiu si uložili
za úkol, aby tato tragédie neupadla v zapomenutí, aby
se promítla na plátně nelidského běsnění a masových
vražd ve jménu totality k ponaučení dnešní mládeže na
celém světě. S přáním Japonky, aby osud jednoho
moravského děvčete, jednoho z šesti milionů
židovských životů, poučil celý svět o bestialitě násilných
diktatur, nepříčetnosti antisemitismu a nedostatku
tolerance. Můžeme vidět v tomto přání naději do
budoucna, že k něčemu takovému již nedojde?
Kanadská spisovatelka K. Levine pak vše sepsala do
112ti stránkové knížky, která v Austrálii vyšla v roce
2003 v nakladatelství Allen & Unwin pod názvem
Hana’s Suitcase – a true story. Fumiko Ishioka
nejprve mínila odhalit tajemství záhadného zavazadla.
S pomocí spisovatelky pak vytvořila na malém prostoru
velké humanistické dílo. Na krutost nacistické
diskriminace a továren na smrt napojila s holocaustem
zdánlivě nespojené malé nespravedlnosti současných
nacionálních, sociálních, rasových a náboženských
třenic, konfliktů a nenávistí. Jiří Brady v Torontu a
Fumiko Ishioko v Tokiu jsou zaplaveni dopisy,
výtvarnými projevy, básněmi, hudebními skladbami a
nejrůznějšími projekty, které byly inspirovány Haniným
kufříkem. Výstavka putovala do padesáti japonských
měst, studenti kanadské školy uspořádali 16. května
2005 oslavu Hanin narozenin. Jiná škola zhotovila pět
genocidu obžalujících kufrů: Protektorát Čechy a
Morava, Rwanda, Arménie, Sudan a jeden neurčený,
aby studenti mohli sami poukázat na následky
ozbrojených konfliktů a nenávistí. Hana Bradyová se
nikdy nedozví, co rozpoutala. Její bratr Jiří říká, že
měla dětské přání být učitelkou. To se zvláštním
způsobem posmrtně splnilo.
Ke konci tohoto roku vyjde Hanin kufřík v 35 jazycích.
Uvažuji, jak Hanu a její rodinu připomínají v jejím
mateřském Novém Městě na Moravě. Měli na náměstí
obchod, ve kterém se prodávalo všechno možné, tak
jak bývalo kdysi na malých městech a vesnicích
obvyklé. V Novém Městě je znal kdekdo, chodili do
Sokola, bruslili, závodili na lyžích, zapojili se do místní
kultury. Moje v Austrálii narozená a žijící devítiletá
vnučka Hannah namalovala pro svou českou
jmenovkyni obrázek. A já se modlím, aby dnešní
mládež na celém světě nepotkalo to, co třináctiletou
Hanu Bradyovou před více než šedesáti lety.
Miloš Ondrášek

Z Deníku Důchodce:
Povídání dědečka
Do nedávna jsem měl téměř všechno co správný
důchodce mít má a o čem si aspirující penzista
nechává jen zdát: celkově sešlou tělesnou
schránku, pár zbývajících vlasů módně učesaných
na tak zvanou přehazovačku, chrup z umělé hmoty,
sužující nemoce, pocintaný oděv včetně finančních
potíží a častého hladu, který jsem zaháněl
požíváním lahodného obsahu konzerv určených pro
mého oblíbeného psíka Bafínka. Ženino odepření
častých navrhů o utužení manželství jsem uvítal
s neutuchající radostí, mylně se domnívaje, že jsem
konečně nalezl životní štěstí penzisty. Alas!
Přiznám se bez zardění, že se naplnila slova ženy
Máni, která mě po mnoho let přesvědčovala, že
nemám nikdy ničeho dost, a že nejsem s ničím
spokojen. Zjistil jsem totiž, že přes všechny slasti
důchodce, o kterých jsem se právě zmínil, mě
v životě chyběla věc snad nejdůležitější. Do
minulého roku jsem nebyl hrdým majitelem vnoučat
a tudíž jsem nebyl doopravdickým dědečkem i přes
to, že jsem si vysloužil přezdívku „dědek”. A tak
jsem si umínil, že se dědečkem co možná nejdříve
stát musím a tím šmahem dosáhnu vrcholu štěstí
v životě penzisty.
Moje strategie spočívající v neustálém hučení do
dcerky, kdy už konečně přivede na svět potomka,
spojeném s hrozbou, že než se rozhoupe budu už
pod drnem, konečně zapracovala. A tak, když mně
jednoho nezapomenutelného dne radostně
oznámila, že nějakým záhadným způsobem
otěhotněla, zajíkl jsem se emocemi a roztřepeným
rukávem jsem utřel utrousenou slzu radosti.
Po celých devět měsíců jsem se pak horečně dával
do pucu, abych svým zjevem díťátko náhodou
neodpudil a abych, co možná nejdříve po jeho

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

„Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí“ - Václav Havel
narození, na něj kladně zapůsobil. Zkrátka a dobře,
aby mě mělo rádo hnedlinka od narození. Nejenom,
že jsem začal požívat jenom zdravá jídla, jako boby a
luštěniny, ale před spaním jsem si vyměňoval vodu
ve skleničce, uchovávající přes noc můj chrup, který
jsem si pak ráno horlivě čistil, kloktal jsem si vodou
Odol, abych měl svěží dech, začal jsem si pravidelně
stříhat nehty, holit se a vůbec jsem začal o sebe
všeobecně dbát a pečovat. Žena Máňa, kterou stáří
tak výrazně nepoznamenalo, přestala věřit, že jsem
normální, když jsem začal chodit do místní tělocvičny,
přestal pít pivo a chovat se neslušně v její
přítomnosti. A tak jsem byl za dobu devíti měsíců
k nepoznání a připraven uvítat na svět svoje první
vnouče.
Dlouho očekávané štěstí se dostavilo v únoru
minulého roku, když mně byla
za šíleného řevu představena
zbrusu nová vnučka
připomínající spíše zcvrklou
zažloutlou housku, nad kterou
se všichni, ale všichni
návštěvníci porodnice mohli
rozplynout. S rozpakem a
notnou dávkou strachu, aby
mě něco tak křehkého jako čerstvě vylíhlá vnučka
nevypadlo z rukou, jsem ji vzal do náruče a skrz
nezastíraný proud slz jsem začal blábolit něco, co
blábolím ještě dodnes, tedy sedmnáct měsíců po
jejím narození: „Tititi, ťuťuťu, ninini, ňuňuňu”.
Má něžná slovíčka měla neuvěřitelný dopad.
Novorozeně přestalo ječet.
„Oh, podívejte se na dědečka, jak to s malou umí”,
obdivně a řekl bych, že i krapátko závistivě se
rozlehlo z úst žen a matek, jejichž neustálé houpání
vnučku dohánělo k šílenství. Matka otce mě
z nějakého důvodu v té chvíli poklidně spícího
andílka vyrvala z náručí, což neměla dělat, protože
její mimikované: „Tititi, ťuťuťu, ninini, ňuňuňu”,
opakované s anglickým přízvukem, z andílka udělalo
ďáblíka, který zrudnul takovým způsobem, že jsem se
polekal, aby se náhodou něco zlého nepřihodilo a
začal tak ječet, že se náhle v pokoji objevila
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naškrobená sestra, která nám bez obalu řekla, že
místo dráždění novorozeněte bychom raději měli
zkontrolovat její plenky. Ty byly samozřejmě plné
žluté hořčice nebo alespoň něčeho, co hořčici silně
připomínalo. Pak se krmilo a já jako děda jsem u toho
nechtěl být, protože jsem se hanbil.
Ten večer jsem dlouho nemohl usnout. Přemýšlel
jsem o životě jako takovém, o nové fázi života mého,
penzijního, zrovna tak jako o nastávajících starostech
novopečených rodičů. Ale srdce mně bušilo štěstím,
že jsem se dožil narození tak jemného stvoření, jako
je naše vnučka.
Netrvalo dlouho a stal se ze mne dědeček posedlý
láskou k vnučce. Posedlá se stala i žena Máňa, ve
které se probudily mateřské pudy. Naše konverzace
se téměř výhradně točí kolem toho, jak asi holčička
roste, jak krásní, co asi právě v tuto chvíli dělá a
vůbec vnuččin život se stal životem naším.
V restauraci, kam jsem zase začal občas docházet na
občerstvení, stáčím rozmluvu na to, jak mám
rozkošnou vnučku a připadá mi, že dědky, se kterými
na pivo chodím, moje vyprávění zrovna nebaví,
protože je vytrhuje od diskuze o fotbalu či kriketu.
Místo nahatých křehotinek známým emailuji fotečky
vnučky s pojednáním, aby si uvědomili, jak je
roztomilá. Byt máme polepený stovkami fotografií
dokumentujícími její první den života až do teď.
Návštěvy oblažujeme promítáním filmů, kde milovaná
vnučka vytváří hlavní roli a teprve po třech hodinách,
kdy se nám zdá, že návštěva upadá do hlubokého
spánku, od videí upouštíme, abychom prohovořili,
jakou měla vnučka včera stolici a jaký udělala pokrok,
protože si přestala matlat jídlo po celém obličejíčku a
strkat prstíčky do nosánku. Nadšeně s návštěvou
připijeme na vnuččin první zoubek, při čemž se nám
zdá, že to je něco, co se líbí i návštěvě. Žena Máňa
lidem s neutuchající něhou vykládá, jak si vnučka
vždycky zdárně po jídle říhne, ublinkne a usne. A já
už se dávno přestal ošívat, protože vím, že to tak má
být. Jenom mě dodnes udivuje, proč se lidé rozplývají
nad tím, když si vnučka strašlivě pšoukne.
„Oh, good girl, did you do a little farty? That’s good,
love”, chválí maminka dcerušku za úžasnou řachu, po

Hotel CORONET- nově otevřený hotel
Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

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

Lenka Fine Foods
Pečeme české cukroví na objednávku
pro rodiny, hostiny, dárková balení,...
- větší objednávky dodáme
menší objednávky k vyzvednutí
v Glen Waverley
Objednávejte v předstihu dvou týdnů na telefonním
čísle 9803 4548 nebo mobil
O419 383 545
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Čtěte v prosincovém Kvartu Z Deníku Důchodce - Úvaha o Vánocích

které začne chřadnout květena, ránu, za kterou by se
ani dospělej chlap nemusel stydět, ale kterou nicméně
neočekáváte od tak křehoučké holčičky, jako je vaše
vnučka. A tak se bejbinko za všechno chválí, zvláště,
když udělá do nočníčku bobek, pořád se mu nakupují
věci, které vůbec nepotřebuje, člověk zakopává
o hračky a plenky, klouže po rozlitém mlíčku a
nadšeně uvítá první nesmělé krůčky. A vadí vám
pramálo, když vám vnučka s urputným výrazem ve
tváři ničí vaše cenné starožitnosti a rozkouše perské
koberce. Nemusím zdůrazňovat, že zjihnete, když
jako vůbec první slůvečko vnučka zaštěbetá: „Dě-da” a
jdete do kolen, když k vám přiběhne s otevřenou
náručí, obejme vás, dá vám sladkou pusinku a přitom
vás pošimrá vlásky na tváři.
A to jsou zážitky, které vás učiní stoprocentně
šťastným penzistou, kdy zapomenete na vrásky,
neduhy a na to, že vám neberou ryby a hrajete
mizerně golf. Protože, věřte, není nad to mít někoho
rád a vědět, že někdo má rád vás.
Ivan Kolařík, OAM

PRODÁM české filmy a česky dabované
originály – většinou známé komedie
Výběr titulů na http://
www.geocities.com/
bohemia_rhapsody/
Mirek – mobil 0409 740 684

Čech hledá českou či slovenskou
průvodkyni po krásách Melbourne a
jeho okolí.
Dotazy a odpovědi posílejte prosím na
pruvodkynemelbourne@seznam.cz

Můj nový domov Austrálie
Domov mám jen jeden, nemůže být ani starý ani nový,
nalézá se v srdci Evropy, v Austrálii žiji s rodinou 36 let
a jsem zde doma... Čeština si tento rozdíl citů a výrazů
může dovolit. Ale ať je můj názor jakýkoliv, Jan a
Sabina Kratochvilovi vydali v Brně vlastním
nákladem publikaci MY NEW HOME, AUSTRÁLIE,
MŮJ NOVÝ DOMOV. Přivezli ji do Canbery, kde byla
29. října pod záštitou velvyslanectví České republiky
otevřena výstava stejného názvu, která představovala
panelovou obdobu obsahu knihy. Ta se zde prodává
za 56 dolarů, je velkoformátová (21x30 cm) a
představuje typografickou práci, která nemá od doby
Jana Amose Komenského v českém vystěhovalectví
obdobu. V podstatě jde o jakousi zdařile a bohatě
fotograficky ilustrovanou formu “Who Is Who“, každá
stránka je věnována českému a anglickému vstupu
popisujícímu jednotlivé krajany. Dále jsou zařazeny
statě o politických, náboženských, vydavatelských,
tělovýchovných a rekreačních skupinách, které Češi
v Austrálii založili.
Z typograficky výtvarného hlediska je publikace
naprosto prvotřídní. To bohužel již nemohu prohlásit
o redakční úrovni (rozdílný titul na první stánce a
v tiráži, nepřesnosti v úvodních textech, stránky nejsou
číslovány, chybí rejstřík aj.), vyjadřovací slovesnost
kolísá, korektura pokulhává. Anglický text jsem četl jen
jeden, o sobě, a rval jsem si šediny. Toto uvádím
úmyslně, nikoliv z marnosti, že s manželkou a dokonce
s našimi bretaňskými španěly máme svou stránku, ale
proto, že podstatný problém vidím v tom, kdo byl a kdo
nebyl do publikace zařazen. Jaký byl klíč výběru?
V publikaci je kolem 130ti biografických vstupů o
krajanech z celé Austrálie, žije zde kolem dvaceti tisíc
Čechů. Jsme si rovni, všichni bratři a sestry. Vydavatel
mi řekl, že má v plánu vydat ještě dalších šest dílů, ve
kterých najde místo při nejlepším dalších osm set lidí a
tak stále nezahrne jednoho vedle druhého. Kriterium
zasloužitelnosti je diskutabilní. Takže při veškeré úctě
k obdivuhodné snaze a pilné práci Jana a Sabiny
Kratochvilových se domnívám, že publikace se bude
líbit zejména těm, kteří v ní mají svou zahrádku.
Miloš Ondrášek

Opticians & Optometrists
•

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

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

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

Kdo bude vítězem letošní ankety Český slavík, vyhlašované pravidelně
koncem roku? Tipněte si a čtete o zpěvácích populární hudby v příštím čísle -

KULTURNÍ RUBRIKA

ZLATÁ KAPLIČKA
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v současné době tři významní režiséři – Jan Antonín
Pitínský, Vladimír Morávek a Jiří Nekvasil.
Má velká chvála patří tentokrát, stejně tak jako i
pozitivní ohlas široké vrstvy diváků a kritiků, jinak velmi
kontroverznímu režisérovi Pitínskému za jeho inscenaci
Stroupežnického Našich Furiantů. Byla jsem u vytržení
nad tím, jak silně může tato letitá hra promlouvat
k současnému divákovi. Hra byla poprvé uvedena na
scéně Národního divadla v roce 1887 a přesto dnes
najdeme mezi námi její charaktery ve vší barvitosti
jejich vlastností a nálad. Problémy, které řeší jsou „deja
vu“ o dvě století později. Krásná „story“ o furiantství,
ale i o lásce a nenávisti, o válce a míru, o mezilidských
vztazích i lidském hledání, o člověčí pošetilosti, o stále
se opakujících generačních názorových rozdílech, - to
vše v „hereckém koncertu“ Josefa Vinkláře, Miroslava
Donutila, Jiřího Štěpničky, Davida Prachaře a dalších
hvězd Národního divadla. Vřele doporučuji!
Naši Furianti jsou režisérem Pitínským moderně
ztvárněni s takovým citem, že si divák modernu během
představení ani neuvědomuje.
Vladimír Morávek působí se svým pojetím další klasické
hry Lucerna už trochu více neobvykle. Síla kusu je
pochopitelně v mistrovství pera dramatika Aloise
Jiráska a je opět možno jej aplikovat na současnou
situaci. Morávek, kterého ctím jako režiséra nejlepšího
českého muzikálu Excalibur, má rád zvláštnosti a
symboliku. Vodník se nám čachtá v červených
holínkách po kolena ve vodě přímo na prknech Zlaté
kapličky, ohromná symbolická lípa zpívá nádherným
altem Marty Kubišové, vyvolávajícím silné vzpomínky a
emoce. Doporučuji!
Nejvíce jsem se těšila až předvedu své dceři,
odchované australskou klasikou Waltzing Matilda,
nejkrásnější českou operu Prodaná nevěsta. Netušila
jsem, že v režii Jiřího Nekvasila to pro mne bude snad
nejotřesnější kulturní zážitek.
Již během slavné předehry sbor převlečený za
lakýrníky natírá bílou barvou stěnu, nataženou přes
celé jeviště. Zbytek „show“ vystupují tito v jakýchsi
zelenošedých chirurgických mundůrech, scházela už
jen hygienická rouška přes tvář. V nádherné písni To
pivečko je boží dar se vznáší nad pódiem monstrózní
maketa půllitru, zatímco hlavní protagonisté si ťukají
miniaturními náprstky. V dalším šoku už jsem nebyla
s to dál registrovat své dojmy. Po představení jsem
musela jít na panáka. Vzali mne právě zmiňovaní
sboristé Národního divadla, kteří mi dodatečně
vyprávěli o premiéře:- „My jako sbor do režie moc kecat
nemůžeme, ale máme svou tradici a hrdost. Na
zkouškách jsme přímo trpěli. A tak pro nás bylo
opravdu snad největším zadostiučením, když jsme byli
na děkovačce premiéry všichni vypískaní“.
Prodanou nevěstu v režii Jiřího Nekvasila nikomu
nedoporučuji!
Národní divadlo jí však, stejně tak jako vše ostatní, co
bylo v dějinách zlé, jistě přežije.

Jako všichni krajané, žijící v nejrůznějších světových
končinách, ani já si nemohu při každé své cestě do
staré vlasti nechat ujít návštěvu Národního divadla.
Zlatá kaplička je jedním z jedinečných symbolů české
země a v jejích vskutku „posvátných“ zdech vždy cítím
doteky vlasteneckého ducha spolu s géniem celých
generací tvůrců a umělců.
Každý Čech zná historii stavby divadla spojenou se
sbírkou lidu a jejím „Národ sobě“ stejně tak jako
tragédii požáru, která následovala krátce po dokončení
stavby. Z obavy před bleskem a požárem divadla se
budova opatřila hromosvodem. Při spájení jeho drátů
zaletěl uhlík pod střechu a způsobil požár, kterým bylo
divadlo v několika hodinách zničeno. Zkáza budovy
byla pociťována jako národní neštěstí. Jako vždy když
je nejhůře, národ se opět vzchopil způsobem
netušeným. Během čtyř týdnů bylo sebráno přes
1 milion zlatých a okamžitě se mohlo začít s obnovou.
Definitivně bylo Národní divadlo otevřeno roku 1883.
Spolu s dodatečnými výdaji stála celá jeho stavba
3 235 000 zlatých.
Dnes bylo na jeho opravu vyčísleno 160 milionů korun.
Je nejvyšší čas, protože značně oprýskaná je nejen
omítka historické budovy, ale trhliny už "prošpikovaly"
i zdivo. Obnova má začít na jaře příštího roku.
Konečně se začíná hovořit také o restauraci šest
metrů vysokého sousoší na střeše budovy. Takzvaná
triga je v opravdu špatném stavu a někteří restaurátoři
tvrdí, že může i spadnout. Obě trigy musely už být
zabezpečeny pásy. Nový ministr kultury Martin
Štěpánek (syn slavného herce Zdeňka Štěpánka)
odvolal z funkce dosavadního ředitele Národního
divadla Daniela Dvořáka. Jedním z důvodů odvolání
bylo, že místo oprav symbolu divadla, kterým slavné
trojspřeží bezpochyb je, byla provedena milionová
rekonstrukce koupelny a toalety u prezidentského
apartmánu v divadle.
Půvabem Národního divadla je jeho tradiční repertoár
českých klasiků. Vzrušující je pokaždé jejich nové
moderní zpracování. Během tohoto roku jsem měla
možnost vidět tři nově pojaté „tradicionály“. Někdy se
záměr oslovit diváka novým způsobem podaří
k naprosté dokonalosti, někdy však může končit
totálním fiaskem. V Národním divadle působí
Barbara Semenov

STUDENTI - ZÁJEMCI O MATURITU - VCE
Z ČESKÉHO JAZYKA na Victorian School of Languages
- Hlaste se na adrese Kvartu
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Silvestr se pomalu ale jistě blíží a s ním i naše tradiční Silvestrovská zábava!
Hraje Studio 4, Vstupné včetně večeře - $45
Objednávky na tel. čísle: 9432 8246
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
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.

Australský Červený kříž hledá
pohřešovanou Magdu HAHN,
roz. Pokornou.
Datum narození 21. 12. 1931
v Lužci nad Vltavou
(otec František Pokorný,
matka Marie Lexová)
Jakékoliv informace o pohřešované
volejte prosím na Červený kříž,
tel. číslo 8327 7883 –
evidenční číslo 52249

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

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

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

15

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

PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC 2006
KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK

OBĚDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně Cena $15

12:00

KÁVA A ZÁKUSEK - PENZISTI

12:00

1. prosince SAMBA MEETS SALSA
Dvě kapely, dva hudební styly, jedna cena pátek

$10

21:00

Taneční lekce Salsy začíná už ve 20:30...
Více na http://melsamba.com/gigs.htm nebo na 0402 322301

2. prosince Mikulášská taneční zábava
Objednávky na tel. čísle: 9432 8246
sobota

20:00

2. prosince Kouzelný svět českých ilustrátorů pro děti
Slavnostní zahájení výstavy kreseb nejoblíbenějších
sobota

18:30

3. prosince Mikulášská pro děti
neděle
Výstava –„ Kouzelný svět
českých ilustrátorů pro děti“

15:00
14:00

10. prosince FROCK
Objednávky na tel. č.:
neděle

20:00

12. prosince Film – Jak se krotí krokodýli (2006)
Česká rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové o tom,
úterý

20:00

17. prosince VÁNOČNÍ OBĚD Tradiční ryba a bramborový salát
Objednávky na tel. čísle: 9432 8246
neděle

12:00

31. prosince SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
neděle Vstupné včetně večeře - 45 dolarů,

19:30

Cena: vstupné $10, večeře $15

dětskýchvečerníčkových postaviček

Vstupné: $18/$16
0425 835 705 nebo 0403 947 836
Jazzový večer inspirovaný hudbou třech odlišných kontinentů
Více na www.sorelli.com.au

že nikdo nechce zůstat sám.
Večeře od 18:30, - $15, penzisté $10

(obnovení úterních obědů v příštím roce od 16. 1. 2007)

Hraje Studio 4
Objednávky na tel. čísle: 9432 8246

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

„Noviny jsou staré jako lidstvo, Herodot byl novinář

a Šeherezáda není nic jiného, než symbol večerního vydání!“
Karel Čapek

Sokol Melbourne Inc. a Velvyslanectví České republiky v Canbeře
za účasti velvyslance Karla Pažourka
vás srdečně zve na výstavu kreseb nejoblíbenějších
dětských večerníčkových postaviček
v prostorách galerie Domov, 509 Queensberry Street

„Kouzelný svět českých ilustrátorů pro děti“
Slavnostní zahájení v sobotu 2. prosince 2006 v 18.30 hodin.
Dále je možno výstavu shlédnout v neděli 3. prosince od 14.00hod,
v úterý 5.12. a ve čtvrtek 7.12. od 12.00 do14.00 hodin.
Výstava zahrnuje ukázky tvorby dvacítky nejznámějších ilustrátorů dětských
knih, tvůrců českých filmů pro děti a dětské literatury – např. Radka Pilaře
(autora Rumcajse), Zdeňka Milera (Krteček), Vladimíra Jiránka (Bob a
Bobek), Zdeňka Smetany (Křemílek a Vochomůrka), a dalších.
Součástí výstavy je rovněž výstavka českých knih pro děti a sbírka plyšových hraček.
V průběhu výstavy budou promítány dětské filmy a večerníčky.

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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