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Za vločkou vločka

LADOVSKÁ ZIMA

z oblohy padá
chvilinku počká
a potom taje
Na staré sesli
sedí pan Lada
obrázky kreslí
zimního kraje
Ladovská zima
za okny je
a srdce jímá
bílá nostalgie
Ladovská zima
děti a sáně
a já jdu s nima
do chrámu Páně
To mokre bilé svinstvo
pada mi za limec
už čtvrty měsic
v jednym kuse
furt prosinec
Večer to odhažu
namažu zada
a ráno se vzbudím
a zas kurva pada
Děcka maju
zmrzle kosti
a saňkuju
už jenom z povinnosti
Mrzne jak sviňa
třicet pod nulu
auto ani neškytne
hrudky se dělaju v Mogulu
Kolony aut
krok-sun-krok
bo silničáři ta jak
každý rok
su překvapení velice
že sníh zasypal
jim silnice
Pendolino stojí
kdesik u Polomi
zamrzly mu
všecky CD-ROMy
A policajti?
Ti to jistí z dálky
zalezlý do Aralky
A v Praze kalamita jak na Sibiři
tři centimetry sněhu
a u Muzea štyři
Jak v dálce vidim
zasněženy Říp
řikam si: Praotče Čechu
tys byl ale strašny cyp
Kdyby si popošel ještě
o par kilometru dale
tak jsem se teďka mohl
kdesi v teple v plavkach valet...
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Úvodník
HVĚZDY - NEJEN VÁNOČNÍ
Zpěvákům se s oblibou říká Hvězdy a není to zcela
nelogické. Podobně jako zářivé hvězdy na tmavém
nebi přinášejí i interpreti hudby do našich srdcí jas a
radost. Vánoce bez písně si nedovede představit nikdo
z nás. A hudba je neodmyslitelným průvodcem těchto
krásných svátků, tak jako bývá vánoční hvězda.
Říká se také, že každý člověk má svojí hvězdu. Stejně
tak má každý svojí oblíbenou hudbu, píseň, interpreta,
který promlouvá více či méně k jeho duši. A také k jeho
vkusu, stylu, vnímání, citu,... Ten poslouchá klasiku,
jiný folklor, další rock nebo pop.
Dále se říká, že co Čech to muzikant a tak najdeme
v Česku přímo plejádu pěveckých hvězd, počínaje
takovými jako je Eva Urbanová a Magdalena Kožená,
které se proslavily vskutku mezinárodně, až k takové,
jakou je například Jarek Nohavica.
Vánoční číslo Kvartu je tematicky odlehčené a řeč bude
tentokrát o zpěvácích populární hudby. Ostatně, vedle
vánoční klasiky, koled a tradicionálů je to právě
populární hudba, která se uchytila už dávno v našem
podvědomí svými vánočními šlágry typu - Tiše a
ochotně purpura na plotně voní, Já sním o Vánocích
bílých a dlouhou řadou dalších.
Minulý rok zapůsobila nečekaně osvěživým dojmem
Nohavicova Ladovská zima. Slezský bard Jarek
Nohavica, ač bez valného hlasu či zjevu, je dnes
skutečná hvězda, která dokáže jakýmsi záhadným
způsobem spojit ve své písni vznešené s obyčejným,
aniž by to znělo banálně. Výsledkem jsou beznadějně
vyprodané koncerty po celé republice.
Největším hvězdným fenoménem na českém nebi
populární hudby zůstává ovšem bezesporu Karel Gott.
Do ligy hvězd, které podobně jako Gott snad ani
nemohou stárnout či blednout, patří i Helena
Vondráčková a Hana Zagorová. Tito zpěváci se liší od
novějších a mladších generací tím, že vedle nezbytného
talentu, hlasu a charisma jsou špičkovými profesionály
s neutuchající pílí a neúnavnou pracovitostí. Mladí a
stejně dobří zpěváci, kteří mohli už dávno starou
garnituru nahradit na předních příčkách popularity, jsou
v tomto směru tak trochu laxní.
Strhující baryton, původně operní zpěvák Daniel Hůlka
se stal populární hvězdou téměř přes noc díky své
titulní roli v muzikálu Dracula před deseti lety.
V hvězdném momentu vytlačil Karla Gotta na jeden rok
i z prvenství v soutěži popularity Český Slavík. Stálicí
však nezůstal. Je otázkou, zda pro nedostatek
ambicióznosti či pro lhostejnost k pozlátku slávy a
nechuť hrát do noty všudypřítomnému bulváru.
Bulvárovému zpracování se přesto nevyhnul.
Polemizuje se o tom, zda si dnes nejlepší česká
zpěvačka, Lucie Bílá, bulvár vyhledává nebo jej
zatracuje. Bílá je svojí pěveckou výjimečností ženským
protipólem Gotta. Na rozdíl od věčného Slavíka touží
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však vedle uměleckého života žít i život vlastní, rodinný. Oba tak prolíná navzájem, někdy k újmě
hvězdné záře.
Existují ale také umělci, kterým se podařilo vyniknout a
zároveň uniknout se svým soukromím před
senzacechtivými publicisty a fanoušky. Patří k nim
například hudebně nadaný a tvorbou plodný zpěvák,
skladatel a dobrodruh Janek Ledecký nebo blonďatý
osobitý rocker s neuvěřitelně širokým rozsahem
hlasového rejstříku - Kamil Střihavka.
Barva hlasu je pro hvězdné české zpěváky typická. Na
její specifičnosti bývá vybudována celá jejich umělecká
kariéra. Vzpomeňme bručivý bas baryton Petra
Spáleného a jeho Plakalo Bejby, Pavla Bobka, který je
pro českou country music to co pro světovou Johny
Cash, zvučnost přednesu Evy Pilarové, drsný alt Marty
Kubišové či sametovou Jitku Zelenkovou. Nejde
zapomenout Karla Zicha a jeho presleyovský témbr.
Zcela unikátní je hlas Petra Jandy, který dává už více
než čtyřicet let charakter legendární skupině Olympic.
Podívejme se na novou líheň talentovaných
vycházejících hvězd soutěže Superstar, která je českou
obdobou i zde vynikajícího zábavného televizního
programu Australian Idol. Mladí posluchači tohoto
žánru hudby na celém světě touží po nových a
generačně jim bližších hvězdách než jsou Gottové
a Farnhamové. Jde ale o to, zda mají tyto
„rychlokvašky“ skutečně stejnou hodnotu. Mnohdy se
zdá, že tyto nové hvězdy vystřelí jako kometa a
sežehnou s první slávou. To je úkaz patrný jak
v Austrálii tak v České republice, kde se z již tří
uskutečněných kol prosadila zatím Aneta Langerová
(loni získala dokonce překvapivě i zlatého Českého
slavíka), Sámer Issa, Vlasta Horváth, Petr Bende a
Tomáš Savka.
V této souvislosti si nemohu odpustit srovnání české
a australské populární hudby. Pěvecký talent není
výsostí Čechů, i v Austrálii existují výborní interpreti
všech hudebních žánrů. Je jen škoda, že veškerý talent
v této oblasti tu málokdy padne na živnou půdu.
Austrálie soustřeďuje svou podporu a obdiv na idoly sportovce (přitom v Česku existují vedle umělců stejnou
měrou i sportovní hvězdy skutečně světového formátu).
A tak nezbývá místním slavíkům než frnknout do
Ameriky nebo do Evropy, kde se jim dostane patřičných
příležitostí a ocenění. Pak se ovšem Austrálie se
„svými“ hvězdami jako je Olivia Newton-John, BeeGees,
INXS, Natalie Imbruglia, Delta Goodrem, Kylie
Minogue,... velmi ráda chlubí. Je nabíledni, že
australští interpreti mají na základě své rodné angličtiny
daleko větší šance obstát a proslavit se ve světě než
byť „se zlatem v hrdle“ sebelepší čeští umělci.
Klání českých zpěváků budu jako každým rokem
sledovat 9. prosince při udělování zlatého, stříbrného a
bronzového Českého slavíka v kategorii mužů, žen a
skupin ve Státní Opeře během své zimní návštěvy
Prahy. Dost možná, že bývají výsledky této zábavné
ankety nedůležité a diskutabilní, ale rozhodně napoví,
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která z „hvězd“ má svůj věrný zástup posluchačů a
skutečných příznivců.
Osobně jsem za každou hvězdu, která mi v životě
zazáří, potěší, zazpívá a inspiruje, vždy ráda
a vděčná.
Barbara Semenov

Jak vznikl Zlatý slavík? Na jedné z porad se v roce
1962 redakce Mladého světa bavila o tom, čím
zaujmout čtenáře. Kdosi navrhl: uspořádejme anketu
o nejoblíbenější písničku a zpěváka roku. Nikdo ale
nevěděl, jak ji nazvat. Pak prý nesměle vstal tehdejší
redaktor oddělení kultury Ladislav Smoljak a pravil:
"Znáte takovou hračku, co se prodává na poutích a
v puse píská? My jsme jí říkali slavík!" Díky Smoljakovi
se tak z pouťové hračky stalo pozlacené kulaté
pískátko, které bylo třicet let barometrem toho, kdo
patří u publika k vyvoleným a kdo k povolaným. Čas
Zlatého slavíka vypršel po listopadu 89, protože se
změnila doba, vše pokročilo o notný kus dopředu.
Poslední ročník ankety se konal v roce 1991.
Obnovená anketa popularity interpretů populární
hudby Český slavík v roce 1996 navázala na svého
slavného předchůdce nečekaně úspěšně. Zpěváci a
skupiny, ale i česká veřejnost, anketu přijali.
Organizátoři – Musica Bohemica a Mattoni se nemýlili,
když věřili myšlence, že i v záplavě zahraniční muziky,
která se po roce 1989 zpod pultů nahrnula na všechny
rozhlasové stanice, do televize a do všech médií, mají
lidé rádi českou písničku a domácí, české interprety.
Více na www.ceskyslavik.cz

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
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DESET LET S HLASEM DOMOVA
Do Austrálie jsem s rodinou přijel z Afriky v polovině roku
1969, okamžitě jsem nastoupil do zaměstnání, které mne
zavedlo do menšího města v NSW, kde jsme nepotkali
žádné krajany. Přistěhovaleckým táborem, kde Hlas
domova byl k dispozici, jsme neprošli a tak jsem se
o tomto exilovém, v Melbourne vydávaném
čtrnáctideníku dozvěděl někdy koncem roku. Služebně
jsem jel do Sydney, setkal jsem se tam s kolegou,
kterého jsem znal z Československa a ten se zmínil o
Hlasu domova. Poslal mi pak jedno číslo a okamžitě jsem
si koncem roku 1969 noviny objednal. Přiložil jsem
článek o vývozu masa z Austrálie do bolševického
Československa, zda by se hodil k uveřejnění. Tak jsem
začal s Hlasem spolupracovat.
Dobře si vzpomínám na můj druhý příspěvek.
V australském rozhlase jsem zachytil několik
z Dvořákových písní pro ženský hlas a klavír, krásně a
správně česky zpívala Lucia Popp, nikdy před tím jsem
o ní neslyšel. Napsal jsem o tomto zážitku článek, na
který se v následujícím čísle ozval z Brisbane dirigent
Karel Pekárek (zakladatel orchestru FOK v Praze), že
Poppová (později jsem se dozvěděl, že před emigrací
zpívala v bratislavské Lúčnici), je soprán a nikoliv
mezzosoprán. Na tom mi vůbec nezáleželo, radoval jsem
se, že jsem v Austrálii poprvé slyšel češtinu v hudebním
pořadu ABC, etnický rozhlas tehdy neexistoval. Do
redakce jsem pak napsal, že si těchto správně česky
zpívaných písní měl spíše všimnout pan dirigent a
nenechat to na veterináři. Z této episody mi také
vyplynulo, že vydavatel František Váňa má rád konflikt
názorů, správně se domnívá, že jinak by noviny nebyly
zajímavé a nezbývalo by v nich nic jiného než omílání
předem daných témat. Dopisem mne vyzval, abych
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do jeho novin přispíval a žádost o ještě užší spolupráci
zesílela, když zemřel jeho blízký spolupracovník Václav
Michl. Téměř v každém čísle jsem pak měl příspěvek
zejména s kulturní tématikou (hlavně exilovou
literaturou) až do zániku Hlasu domova v roce 1979, to
bylo přes dvě stě článků. Příspěvky jsem podepisoval
jménem V. Donát nebo šifrou IP.
V roce 1973 jsem byl přeložen do Melbourne, okamžitě
jsem se v Hlase domova ohlásil a dostal se do dvou
okruhů kolem redakce. Každé úterý jsme s manželkou
přišli mezi krajany – exulanty, abychom se podíleli na
vydavatelské práci, po pravdě řečeno to byla spíše
všemi oblíbená setkání. Kromě Františka Váni tam
vždy byli manželé Čechovi, Kratochvílovi, Schottovi a
my. V pátek večer se scházela jiná garnitura, F. Váňa,
K. Wendt, M. Cigler, L. Horák, T. Urban a já, někdy
přišel M. Kantor a A. Šťavík, později se připojil Z. Horný
a A. Nebeský. Před 25tým výročím vydávání Hlasu
domova v roce 1975 jsme diskutovali možnosti, jak tuto
neobyčejnou příležitost připomenout a oslavit, navrhl
jsem vydání sborníku. Ujal jsem se jeho sestavení
z význačných článků za uplynulé čtvrtstoletí s tím, že
každý autor, který příspěvek poslal výhradně pro Hlas
domova, bude zastoupen jen jedním vstupem.
Velkoformátový 72stránkový sborník výtvarně upravil
Aleš Nebeský. Existovala ještě skupina, která každých
čtrnáct dní v redakci noviny balila a připravovala
k expedici nejen po celé Austrálii, ale po celém
svobodném světě od Grónska po Antarktidu. Dva tucty
čísel vždy šly do novinářství na St. Kildě, kam si pro pět
výtisků pravidelně chodil stále stejný pán, který je pak,
jak bylo zjištěno, odesílal na ministerstvo vnitra do
Prahy. Koncem roku 1989 jsem napsal na tehdy ještě
čsl. velvyslanectví do Canbery, aby nás informovalo
o činnosti sítě Státní bezpečnosti mezi českými a
slovenskými exulanty v Austrálii. Tehdejší velvyslanec

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

odpověděl, že o ničem takovém neví. O něco později a
zcela nezávisle na mém dotazu tutéž otázku položil Petr
Hrubý z Perthu, tomu zase velvyslanectví sdělilo, že
operační dossier byl v prosinci 1989 odeslán do
Moskvy. Tak jak to bylo?
S Mirkem Ciglerem jsme se ještě domluvili, že František
Váňa si za 25 let vydávání etnického tisku zasluhuje
ocenění, česky jsem koncipoval návrh, který pak Cigler
přeložil do “Queen’s English” a odeslali jsme jej do
úřadovny Britského společenství národů
(Commonwealth), Váňu jsme o tom informovali. V roce
1975 byl Váňa dekorován tzv. British Empire Medal –
BEM. V roce 1987 pak obdržel za ocenění práce pro
pro čsl. pospolitost v Melbourne Medal of the Order of
Australia (OAM), tuším, že na návrh Milana Kantora.
Americký fond pro československé urchlíky udělil
Váňovi Zlatou medaili T. G. Masaryka. Na přelomu roku
1993-4 jsem se písemně obrátil na tehdejšího
prezidenta republiky Václava Havla, aby uvážil 45letou
Váňovu práci pro Čechy a Slováky v Austrálii a téměř
třicetileté vydávání českého exilového časopisu a aby
ho dekoroval Řádem Bílého lva dokud je Vaňa naživu,
byl v té době již těžce nemocen, zemřel v březnu 1994.
Profesor F. Knopfelmacher, přední australský filosof,
tehdy řekl mé manželce “Pán Bůh musel mít Frantu rád,
povolal si ho na Velikonoce.“
K dekorování pak došlo zásluhou také dalších
navrhovatelů až 28. října 1997 Medailí za Zásluhy
I. stupně in memoriam, kterou v Praze převzal
z prezidentových rukou Váňův syn.
Miloš Ondrášek
František Váňa se narodil
18. prosince 1916
v Maršovicích u Benešova.
Článek vychází k 90ti letému
výročí jeho narození.
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KAREL PAŽOUREK
VELVYSLANEC ČESKÉ REPUBLIKY
V Canbeře, dne 24. listopadu 2006
Milí krajané,
dovolte mi, abych vás seznámil s důležitou změnou, která nastane počátkem příštího roku. Od 1. ledna 2007
budou mezi velvyslanectvím ČR v Canbeře a generálním konzulátem ČR v Sydney nově rozděleny konzulární
obvody. Do konzulárního obvodu velvyslanectví ČR v Canbeře budou kromě ACT nově spadat i státy Victoria
a Tasmania.
V praxi to znamená, že veškeré konzulární záležitosti (žádosti o vydání cestovních pasů, matričních dokumentů,
dokladů o státním občanství, výpisů z rejstříku trestů apod.) bude pro občany států Victoria a Tasmania
zpracovávat velvyslanectví ČR v Canbeře. Honorární generální konzulát v Melbourne i nadále zůstává důležitým
kontaktním místem pro vaše dotazy a žádosti.
Pracovníci našeho velvyslanectví jsou samozřejmě připraveni vám s vašimi požadavky, dotazy a žádostmi
pomoci. Neváhejte prosím kontaktovat velvyslanectví ČR v Canbeře na telefonním čísle 02-62901386, faxovém
čísle 02-62900006, případně e-mailu canberra@embassy.mzv.cz. S pracovníky velvyslanectví mohou být
dohodnuty individuální schůzky i mimo úřední hodiny.
Dovolte mi závěrem, abych vám popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a osobních i pracovních
úspěchů.
S pozdravem,
Karel Pažourek
velvyslanec

Česká pošta takovou známku odmítla vydat s
oddůvodněním, že nešlo o významnou osobnost.
Podobně Australská pošta zavrhla návrh na známku
Před několika dny jsem se dočetl
připomínající sto let od narození českého emigranta
v novinách, že v Melbourne zemřela
Edouarda Borovanského, který v Melbourne založil
paní Irena Čapková, M.B.E., říkala si
první australskou profesionální baletní skupinu, která
skromně "sociální pracovnice", byla
ovšem mnohem více, nabízela nezištně pod jménem „Australian Ballet“ existuje dosud. Bývalý
člen Národního divadla E. Borovanský zde začal před
útěchu a pomoc osamělým a
více než padesáti lety premiérou baletu „Bushfire“ na
trpícím českým a slovenským
duším. Manželé Čapkovi otevřeli na St. Kildě svůj dům hudbu Oskara Nedbala.
Okurky se na Znojemsku pěstují od 16. století, ještě
všem, kteří si nejen chtěli, ale i potřebovali povykládat
nedávno
tamnější konzervárna chrlila 8 tisíc tun
ve své mateřštině a potěšit se mezi krajany. Našli
tam většinou i malé pohoštění. Škoda, že v posledních naložených okurek ročně. Před třemi lety činnost
skončila, dnes se usiluje o obnovení její sladkokyselé
letech jsme již o paní Čapkové neslyšeli, ale ti,
slávy. Prozatím „okurkovou“ nebo-li chcete na Slovácku
kterým pomohla její přátelská a povzbudivá slova,
„oharkovou“ čest obhajuje Bzenec.
nezapomínají.
V sibiřském Krasnojarsku byl odhalen památník čsl.
Podle ankety v České republice největší pozitivní přínos legionářům. V letech 1918-1920 prošlo Ruskem
50 tisíc Čechů a Slováků, bojovali proti bolševikům,
za posledních 16 let zaznamenali V. Havel,
hroby padlých legionářů byly zničeny a mlčelo se o nich.
V. Klaus a bývalý ministr kultury P. Dostál. Americký
V Buzuluku je na hřbitově pochováno asi šedesát čsl.
časopis TIME uveřejnil přehled šedesáti osobností
vojáků, tehdy plk. L. Svoboda zde v letech 1942-43
„hrdinů naší doby“, mezi nimi jsou Václav Havel a
formoval čsl. armádní sbor.
Martina Navrátilová. Devadesátiletá Lenka Reinerová,
Ochranná známka Budweiser Budvar patří
poslední žijící ze slavné skupiny pražských německy
píšících židovských spisovatelů (Kafka, Brod, Kisch aj.) i v Portugalsku budějovickému pivovaru po sedmiletém
soudním sporu s americkou firmou Budweiser. V mnoha
byla německým prezidentem vyznamenána Velkým
zemích po celém světě vedou tyto dvě konkurenční
křížem za zásluhy. Editě Kochové, která emigrovala
společnosti asi 40 známkoprávních sporů a 70 řízení
v roce 1967 a založila ve Frankfurtu nakladatelství
před patentovými úřady.
EXIL, byla udělena německá literární cena.
Softwarová (znáte české slovo pro tento výraz?) firma
Německá pošta vydala k příležitosti 130. výročí
Microsoft začne prodávat českou verzi nového
narození Tomáše Bati známku nesoucí jeho portrét.

ODTUD A ODJINUD

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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operačního systému Windows Vista 1.
Britské velvyslanectví v Praze vydává letáky i ve formě
pivních tácků upozorňující turisty na nebezpečí krádeží
cestovních dokladů a peněz. Současně radí, jak se
bránit kapsářům a jak se vyhýbat opilosti.
The Wisdom of Rilke – The Poet’s Guide to Life, The
Modern Library New York, 2005, (editor a překladatel
Ulrich Baer), shrnuje myšlenky a citáty v Praze
narozeného básníka R.M. Rilkeho (1875-1926). Jeho
přítelkyně hraběnka Sidonie Nádherná z Uhlířských
Janovic emigrovala po únoru 1948 a konfiskaci
rodového majetku do Londýna, kde po krátké době
v bídě zemřela.
V Sokole v Sydney měl koncert Junior Dixieland
z Mariánských Lázní. Před časem jsem se zmínil, že
hra zlínského rodákaToma Stopparda „Rock’N’Roll“ se
hraje v Londýně. Pojednává o vstupu sovětských vojsk
do Prahy a o vzniku Charty 68. Hra se nyní uvádí na
scénu Národního divadla.
Kdo touží být předvánočně svatě zvěčněn, ať se obrátí
na řezbářku Jarmilu Haldovou v Novém Městě nad
Metují, která modelem stojícího zájemce věrně a levně
zpodobní jako pastýře ve svém Měšťanském betlémě.
Nebo jako anděla – jede někdo na Vánoce z Melbourne
do Čech?
Konečně na prvním místě – ve
spotřebě piva. Výkonem 160.5 litrů
na hrdlo jsou Češi nejlepší na světě,
pokulhávají za nimi Irové a Němci,
Australané jsou na mizerném
devátém místě – 87,8 litru na osobu.
IP

Australské Vánoce Hany Horecké
Před dvěma lety absolvovala country zpěvačka Hana
Horecká úspěšné turné po Austrálii. Bylo to v období
vánočních svátků a česká zpěvačka přivezla krajanům
do létem rozpálené země kousek idylické nálady bílých

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

Vánoc, na kterou zde nemohou Češi ani Slováci stále
zapomenout. Dnes na své cestování po Austrálii ráda
vzpomíná na stránkách českých časopisů:„Vystoupení pro krajany v Melbourne a v Sydney měla
krásnou atmosféru. Publikum, které na koncerty přišlo,
bylo úžasné. Nějak jsem dopředu věděla, že to za tu
dlouhou cestu bude stát a opravdu se mi tenhle
předpoklad potvrdil. Svíčky na stolech, country balady,
moravské lidovky a vánoční písničky vytvořily opravdu
nezapomenutelnou předvánoční náladu.
Ve Viktorii, na jihu země jsem viděla kousek „country“,
hlavní ulice městeček, které připomínají divoký západ,
klokany, kteří mi jedli z ruky, a taky koaly. Gumovníky,
jejichž plody při požárech praskají a ze semen vzniká
na spáleništi okamžitě nový život. Viděla jsem oceán
s obrovskými vlnami a několik hodin jsem se
procházela na předlouhé prosluněné písečné pláži, na
které kromě mne a mého průvodce nebyl vůbec nikdo.
Většinu času jsem strávila v Melbourne a hlavně pak
v Sydney, v New South Wales, kde jsem bydlela
v hotelu, odkud jsme vyráželi na prohlídky města a na
vyjížďky parníkem z přístavu, ve kterém před dvěma
sty lety přistávaly lodě přivážející z Anglie trestance –
první bílé obyvatele tohoto kontinentu.
Na vlastní oči jsem mohla spatřit australskou
dominantu Harbour Bridge v Sydney, obrovskou
železnou mostní konstrukci, která se dá běžně za
určitý poplatek a při dodržení přísných bezpečnostních
předpisů přejít a patří mezi největší turistické atrakce.
Sydney přístav je nádherně malebný, - modř vody a
bílé plachetnice, opulentní vily, moderní mrakodrapy a
nezapomenutelná charakteristická panorama Opery...
Byl prosinec a všude kolem kvetly purpurově
červenými květy takzvané „vánoční stromy“. Jinak
vánoce u Protinožců nic moc. Všudypřítomné lesklé
třpytivé ozdoby umělých jehličnanů na ulicích a
v obchodech na mne, zvyklou od dětství na nádherné
bílé jablonecké vánoce, působily jako pěst na oko a
v podstatě rušivě. Nemohla jsem se zbavit dojmu, že
Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
je léto, a v létě se má člověk koupat a opalovat. Být tam
dýl, určitě by se mi stýskalo po kultuře, duši a
starobylosti Evropy, po místech, kudy kráčela historie a
na teplé vánoce bych si asi těžko zvykala.
V jedné krásné hospůdce v Sydney jsme oslavili moje
hodně kulaté narozeniny... Bylo to neplánované a
nečekané, po mých oblíbených tygřích krevetách, které
tam měli upravené na mnoho způsobů, a troše
vynikajícího vína se dostavila nálada, která k oslavě
narozenin patří, a kdyby byla oslava předem
naplánovaná, taková nálada by se docela určitě
nedostavila. O půlnoci začal nad přístavem dokonce
ohňostroj a na chvilku to dělalo dojem, že je to kvůli
mně. Číšník, kterého jsme se na důvod ohňostroje
zeptali, mne ovšem zchladil sdělením, že jednou za
týden se tam prostě ohňostroj koná a je to naprosto
běžná věc...
Nevím proč, ale v Austrálii jsem si připadala jako doma.
Absenci historie a vánoční ozdoby ve
čtyřicetistupňovém vedru jsem jí rychle odpustila. Říká
to každý, Austrálie má opravdu nějaké zvláštní
charisma…. Stopy aboriginské kultury provázejí
návštěvníka Austrálie na každém kroku, ale nemyslím
si, že komerční výtvory a upomínkové předměty jsou to
hlavní, co by si z jejich kultury měl člověk odnést.
A tak i když dávám přednost poezii bílých Vánoc, země
Protinožců mi učarovala. Bylo to v neposlední řadě
také zásluhou její zvláštní aboriginské duchovnosti a já
věřím, že se tam ještě jednou vrátím.“
Hana Horecká

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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Čtenáři Kvartu navrhují, abychom
zveřejňovali občas nějaké zajímavé
kuchařské recepty. Ráda bych tak
připomněla, že na internetových
stránkách Sokola
www.sokolmelbourne.com.au
najdete rubriku Z kuchyně krajanů,
do které už přispěla řada z nás a
vaše nové „mńam“ kulinářské
příspěvky jsou stále vítány.

Ten můj recept, pokud ho už dávno sami nemáte, se
mi dnes hodí do hvězdného čísla a vám se bude určitě
hodit jako snadné občerstení pro hosty na dlouhou
Silvestrovskou noc...

JAK JSEM VAŘILA HVĚZDÁM
Nelze zapomenout na Turné českých hvězd Karla
Gotta a Heleny Vondráčkové po Austrálii v letech 2001
až 2003. Spolupracovala jsem tenkrát na jejich
úspěšné realizaci se Sydney impresáriem Petrem
Vítkem. Během pobytu v Melbourne bydleli Karel a
Helena u mně a tak se mé úkoly producentky rozšířily
i na povinnosti hostitelky. Jako samozřejmost se vždy
očekávala večeře po koncertě u nás. Jenže vyvářejte,
když se předtím musíte postarat o divadlo, techniku,
prodej lístků, tanečnice, garderóbu, dovoz účinkujících
a milión dalších úkonů, spojených s produkcí koncertu.
Napekla jsem proto den před tím, - jídlo, které tu
v Austrálii dost možná zná každý, ale naše celebrity se
tuze podivovaly.
- „Slaný koláč“, zasmála se Helenka, ona se pořád
směje, je vždy v dobré náladě.
- „Kopřivová nádivka“, konstatoval s přehledem Karel
Štědrý.
Jen božský Kája nic a ochutnával, a pak - „No to je
vynikající!“.
Pekáč mizel před očima a měl podobný úspěch, když
dorazili o pár let později legendární Olympici.
Na revanš jsem byla pozvaná k Heleně na velkou
párty k ní do Řitky. Sešlo se tam hostů jako

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

na koncertě hvězd. Najednou koukám, Helča vybíhá z kuchyně s plnými plechy.
A Karel mi říká, s tím svým typickým:- „No ‚prosímtě‘, to je snad ten tvůj slaný koláč z Melbourne! Kdykoliv si na
to město vzpomenu, napadne mě ta tvoje pochoutka...“
A co to vlastně bylo?

ZUCHINI SLICE!
Potřebujeme:6 velkých Zuchini (pro Helenku jsem přeložila – zukety)
– hrubě nastrouhat
1 velkou mrkev – hrubě nastrouhat
500 g plátkové šunky – nakrájet na cca centimetrové
čtverečky
400 g strouhaného sýra (Devondale Tasty light)
½ cibule – drobně nakrájet
2 hrnky ‚self raising‘ mouky (to bylo těžké vysvětlit,
nemyslím, že jí v Česku mají)
½ hrnku lehkého olivového oleje
5 vajec
muškátový oříšek - koření, sůl

A Příprava:Vše smíchat do velké mísy na vláčně tekutou směs.
Dáme na máslem vytřený hlubší plech a pečeme
pomalu hodinu až hodinu a půl.
Vtip je taky v tom, že druhý den, po znovuohřátí
v troubě chutná Zuchini Slice ještě lépe, protože je
usazený a sýr s vejcem uvnitř už není tak teklavý.
Podáváme s nakládanými okurkami, dobrý je
i nakrájený studený.
.

Ať Vám chutná, jako mým vzácným hostům. (sem)

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

N.I.K.
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
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Táboráku plápolej, táboráku jásej...

Z deníku důchodce:
Úvaha o Vánocích

Táborákové odpoledne v sobotu,
18. listopadu v Belgrave na Šumavě se
skutečně vydařilo nejen pro pěknou
účast - přes 20 dětí a 30 dospělých, ale
také díky příjemné změně počasí.
Ještě ve středu jsme se děsili
mrazivých krup, ledového větru a
nepohody. Ale typicky pro Melbourne
se počasí do soboty umoudřilo a tak i táborové hry
dopadly dobře, hlavně pak hledání pokladu pod
vedením Ivana S. a jeho syna Matta.
V podvečer zaplál pravý táborák, který za pomoci
ostatních připravil Honza M. Klobásy se nám moc
dobře opékaly. Uzeniny pěkně předkrájel Láďa T. a
ke zpěvu nám tradičně zahrál Mirek H. Děkujeme
Vladěně za čerstvé pečivo, všem přítomným za účast a
také za pečlivý úklid a odvezení svých odpadků. Díky
patří i vedení Šumavy a Romanovi za přispění dřevem
na táborák.
Bylo nám fajn a cítili jsme se už skoro jako na táboře,
na který si mnozí rodiče vyzvedli pro své děti přihlášky.
Máme dnes 19 zájemců – čtyři se přihlásili telefonicky,
přijedou opět z Hobartu. Bude třeba se ještě jednou
sejít v sobotu, 29. 12. odpoledne - provést inventuru a
případné opravy stanů. Můžete-li se připojit, volejte mi
prosím na 0408 088 167. Těšíme se na vás na
tradičním letním táboře na Šumavě.

„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu!
Prosíme vás, nezkoušejte nás!“
Tato úpěnlivá prosba učitelům se každý rok pravidelně
objevovala na tabuli poslední den školy před
vánočními prázdninami. Zpravidla ukrutní kantoři
málokdy dali na naší dobře míněnou prosbu
o předvánoční shovívavost. Jen jednou, v maturitním
ročníku, projevil matikář Říha neobvyklou dobrotu a
místo logaritmů mně dal násobilku sedmi, kterou jsem
k jeho konsternaci bez napovídaní celkem hravě
zvládnul. Poprvé jsem tak přinesl rodičům nevšední
dárek k Vánocům, radostnou zprávu, že jsem
tentokráte z matiky nedostal kouli neboli pětku. To
tatínkovi, který měl o mně utvrzelou představu, že to
v životě dotáhnu tak nejspíš na metaře, vykouzlilo
úsměv na tváři, dal mi pětikorunu a dovolil mi jít
s kamarády na pivo.
Vánoční prázdniny byly naplněny napětím a radostným
očekávaním příchodu Štědrého dne.
Dny před Ježíškem jsem obyčejně trávil neúnavným
slíděním po dárcích, které přede mnou rodiče pečlivě
ukrývali. To, co ze dne zbylo, jsem většinou promrhal
pozorováním chlapíků, kteří v třeskutých mrazech jen
tak holýma rukama vytahovali z kádí zlaté kapříky,
které většinou na přání zákazníka obratným majznutím
paličkou do hlavy sprovodili ze světa. Měl jsem pro tyto
prodavače kaprů s rampouchy u vousů a věčnými
nudlemi u nosu neutuchající obdiv. Ještě rok před
maturitou, kdy moje budoucnost vypadala opravdu tak
černě, že tatínek přes známého u Komunálních služeb
hlavního města Prahy zařizoval tlačenku, abych se
dostal na metaře, jsem měl neskonalou touhu vyučit se
zrovna takovým prodavačem ryb. Líbilo se mi, že je
lidé jako já pokládají za hrdiny, které neskolí mráz.
Imponovalo mi, že jsou na ně před Vánocemi dobře
naladění zákazníci většinou příjemní a milí. To, že
občas prodavačům zákazníci podstrčí i láhev rumu na
zahřátí mělo pro mě neodolatelný půvab. Jako
vnímavému jinochovi mi samozřejmě neušlo, že
krasavice se na prodavače něžně usmívají, vrhají na
ně vlahé pohledy a někdy se jim vymrzlých prodavačů

Vlasta Šustková

Pana ZDEŃKA ŚVANCARU, žijícího pravděpodobně
v Sydney, hledá Adrian Skládaný (Adin).
Volejte na tel. č. 03 5968 4001 nebo 03 9555 3139

Český cestovatelský on-line magazín

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

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

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
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„Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolený,
uchová se dlouho čerstvý.“
Karel Čapek

tak sželí, že je zvou do svých kamrlíků a ložnic na
horký čaj, aby pookřáli. A vždycky jsem snil o tom, jak
bych čaj zdvořile odmítl a místo něho se rychle sápal
do měkkých duchen se s krasavicí zahřát…
Tatínek si myslel, že nás kdovíjak obveselí, když
kapříka přinese domů živého a pak ho bude několik
dnů držet ve vaně. Samosebou, že jsme nebohou
rybku všemožně s bratrem pošťuchovali a nabádali jí
plavat, divíce se, že den ze dne očividně chřadla a
plavala břichem vzhůru více, než se sluší a patří.
Na Štědrý den se tatínek, který by normálně neublížil
ani mouše, změnil v nemilosrdného surovce a
vrahouna, když, nedajíc nic na maminčiny úpěnlivé
prosby doprovazené naším řvaním rybu ušetřit,
polomrtvého kapříka usilovně klepal kladivem do hlavy
tak dlouho, až zhebnul. A to všechno jenom proto, aby
večer mohl skončit na vánočním talíři. Nám ale bylo
kapříka tak líto, že jsme jak rybí polévku, tak i kapra
samotného, odmítali pozřít. To tatínka většinou
nadráždilo do té míry, že místo tradičního zpěvu koled
jenom slabomyslně opakoval: „Třikrát denně řezat,
jednou denně jíst.“
Vánoční pohodu naštestí vždycky zachránila maminka,
která taktně tatínkovi vyložila, že na Štědrý den se
nehodí být ukrutníkem, že naopak má být člověk
shovívavý, plný lásky a umět odpouštět. Nakonec
vždycky tatínek zjihnul. Bylo to zřejmě tím, že od nás
pod stromeček většinou dostal tři páry bačkor,
kapesníky a fusekle. Pamatuji, že jednou, když dostal
neočekavaně červené trenýrky s lampasem, byl natolik
naměkko, že byl schopen utrousit jenom jednu větu:
„Děkuji ti, maminko, to jsem si snad ani nezasloužil.“
Dříve však, než jsme se vrhli na dárky, maminka nám
připomněla drahé členy rodiny, kteří bohužel s námi
Štědrý den slavit nemohou, protože z tohoto světa
odešli. To sice trošičku náladu pokazilo, zvláště pak,
když maminka pofňukávala a tatínek se tvářil děsně
vážně. Nicméně nad horečným rozbalováním dárků se
na chmurné věci rychle zapomnělo.
V té době se ještě nedávaly tisíce nesmyslných dárků
jako je tomu dnes. V době mého dětství jsem byl na
vrcholu stěstí, když jsem pod stromeček dostal
hokejku či knížku. A to jsem, prosím, musel pěknou
dobu sekat dobrotu, abych si dárky zasloužil: pomáhat
mamince utírat nádobí, nakupovat, nenosit poznámky
v žákovské knížce a nekouřit tajně na záchodě. A
proto byl Štědrý den vždycky očekáván v krajním
napětí. „Co asi dnes přinese Ježíšek,“ byla otázka,
kterou jsem si kladl od samého rána.

Smuteční oznámení
Se smutkem oznamujeme, že 7. listopadu
zesnula ve věku 94 let paní Františka Maxová.
Byla věrnou členkou Sokola. Její upřímnost a
zlaté srdce bude vždy vzpomínkou.
Členové Sokola

Samozřejmě, že počasí mělo veliký podíl na
vytvoření vánoční nálady. Přes noc napadaný čerstvý
sníh, který obalil bíle stromy, ploty a krajinku kolem
bylo to nejkrásnější, co člověka mohlo na Vánoce
potkat. Mráz vykouzlil pohádku na oknech a oslňující
bílo narušoval jenom černý kos se svěšeným křídlem
pod šedým oblakem.
Jak bylo krásné jít po štědrovečerní večeři
chřupavým sněhem do kostela na půlnoční mši. V
kostele, který voněl kadidlem jsem já, nezbedný
chlapec, utrousil modlitbičku a v duchu se zapřísahal
již nikdy netrápit rodiče. Většinou jsem svůj slib také
pár dnů vydržel, což rodiče kvitovali s údivem a
obavou, zda-li jsem zdráv.
Na Vánoce prožité v rodné zemi vzpomínám
nostalgicky každý rok, když usedáme za šumu
klimatizace ke štědrovečerní večeři v Austrálii. Poezie
Vánoc odešla s naším odchodem do ciziny. I když se
snažíme tradici Vánoc udržovat a vštěpovat ji našim
ratolestem, nějak to už není ono. Asi je to tím, že
jsem se stal důchodcem, že není sníh, že děti zpívají
české koledy tak strašně, že mě dohánějí k
slabomyslnému vykřikování: „Třikrát denně řezat,
jednou denně jíst,” že každý očekává sto a jeden
dárek, pokud možno hrozně drahý, že k večeři není
kapřík, protože tady je to strašná ryba,… zkrátka,
protože nejsme doma.
Komerční přístup k Vánocům všechno pokazil, a
proto se těším na příští týden na Silvestra a na
přivítání Nového roku provedením inscenace
muzikálu s partou kamarádů, pod zručným vedením
krásné režisérky Barunky. Naše pečlivě nastudovaná
a profesionálně zahraná představení potěší nejen
nás, ale i přátele v Česku, kteří po shlédnutí
nafilmovaného skotačení nám závidí, jak báječně a
na úrovni se dovedeme v Melbourne na Silvestra
bavit bez pomoci televize, alkoholických nápojů a
bezuzdného opíjení. A my jim pro změnu zase
závidíme české bílé Vánoce, kapříky, koledy a vůni
purpury…
Ivan Kolařík, OAM
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„Dary nečekej, ale rozdávej.“ - české a anglické přísloví
K Vánocům patří JMELÍ
Této věčně zelené rostliny si
povšimli již naši předkové.
Připadala jim tajemná - vždyť
roste vysoko v korunách
stromů, její plody - bílé
bobule, se podobají perlám a
dozrávají právě v prosinci. A
protože bylo jmelí tajemné,
mělo mít i kouzelné účinky.
Mělo chránit před ohněm a
zavěšovalo se do domů, aby
bránilo v přístupu
čarodějnicím a zlým duchům.
Věřilo se, že přináší štěstí stejně jako podkova nebo
čtyřlístek.
Ve středověku se používalo jako významná léčivá
rostlina a moderní věda léčivé účinky jmelí potvrdila.
Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující
rozšiřování cév, a proto se z něj získávají tyto látky
k výrobě léčiv proti arterioskleróze.
Vánoční jmelí roste na listnatých stromech, jejichž listy
na podzim opadávají a jeho užívání jako dekorační
vánoční rostliny se do Evropy rozšířilo z Anglie. Tento
zvyk se v Česku dodržuje dodnes a lidé stříbrné, zlaté
nebo zelené snítky jmelí připevňují k lustru či dávají do
váziček na stůl.
Větvička jmelí nechybí o Vánocích ve většině českých
domácností. Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím
větší štěstí vás má čekat v novém roce.
Tato stále zelená rostlina je od pradávna obestřena
mnoha legendami. Jmelí bylo součástí pohanských
obřadů. Bylo symbolem života a ochranným
talismanem. Věřilo se, že díky svým lepivým semenům
má moc vyvolat nebo udržet svazek mezi dvěma
osobami opačného pohlaví.
Z Anglie pochází zvyk, že muž může políbit každou
dívku či ženu, kterou potká pod zavěšeným jmelím.
Podle jedné z křesťanských legend rostlo jmelí jako
strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích
kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti letech poté strom
porazili Římané. Z kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše

ukřižovali. Strom jmelí pak seschl do malých keříků
a stejně jako věřící jsou živi z Kristova těla, tak
i jmelí ze živin jiných stromů.
Jmelí má přes tisíc odrůd. Není jednoduché je
v přírodě nalézt. Je takzvaným poloparazitem. To
znamená, že není úplně závislé na svých hostitelích
– listnatých stromech, hrušních, jabloních i javorech.
Ptáci roznášejí jeho semena, ze kterých po
zakořenění vyrazí listy.
Parazitující rostlina není svému hostiteli příliš na
obtíž, potřebuje od něj pouze vodu a minerály,
fotosyntézou si vytváří vlastní živiny. Je téměř
nezničitelná, umírá až se stromem, s nímž žije.
Například na cedrech můžete najít jmelí staré až
čtyři sta let. Roste i na jehličnatých stromech,
odrůdy jsou však drobnější než na listnáčích.
V Austrálii jmelí existuje také, ale k vánoční tradici tu
patří spíš bílé vánoční lilie, které na Štědrý den
svátečně provoní celý dům. (sem)

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

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

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

„Hudba povznáší všechny povahy, kterých se dotkne, k ideální kráse.“
Stendhal
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KULTURNÍ RUBRIKA

Až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá
všechna slunce zblednou já tam budu jenom sám
Co si tady dělal v čase, který byl ode mne dán
Čím si pomoh lidem, kdo tě vůbec zná
Udělal jsi všechno podle psaných i nepsaných
zákonů
anebo si patřil k těm co jenom závidí
Život šel kolem nebo jsi ho vzal do náručí
Nechals' tu něco co nás poučí...
Takový text by jen málokdo řekl do rockové kapely – a
přece. Přes čtyřicet let oblíbená česká skupina
Olympic má na svém širokém repertoáru mnoho
obsahově bohatých a krásných písní,
charakteristických bravurní vyvážeností slov a jejich
významů. Dobrá písnička by měla být vždy ideální
souhrou melodie a textu, pokulhává-li jedna složka pak
šance, aby se píseň stala hitem a „evergreenem“
zůstávají mizivé. Petr Janda je ve výběru textů
jedním z nejnáročnějších hudebních skladatelů a
interpretů. I to je důvod věčné popularity písní jako
jsou Otázky, Osmý den, Taky jsem se narodil bos,
Slzy tvý mámy, Giordano Bruno, Jasná zpráva,...
Někdy jsou to texty vážné, plné ideové hloubky, jindy
slyšíme písničky, které jsou téméř „úletové“, přesto
však nabité vtipem a energií jako například Zelva, Pták
Rosomák, Dědečkův duch, Ajajajaj,... které jako by
kompenzovaly svou lehkou hravostí závažnost
poselství těch hlubokomyslných.
Díky různorodosti, nápadu a humoru, mistrně i když
zdánlivě nonšalantně vloženému do písní Olympicu,
se repertoár této skupiny stal klasikou nebo mnohdy
dnes už téměř zlidovělou verzí populární hudby.

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

Česká pop-music se může oproti světové, konkrétně
anglické a americké, právem chlubit zdařilými texty.
Vedle neuvěřitelně bohaté škály možností, nuancí a
poetismu českého jazyka, o které my Čechoaustralani
taky něco víme, je to i zásluhou řady dnes již elitních
hudebních textářů – Jiřího Štaidla, Zdeňka Borovce,
Eduarda Pergnera, Jiřího Suchého, Jiřiny Fikejzové,
Eduarda Krečmara, Michaela Prostějovského, Zdeňka
Rytíře, Pavla Chrastiny, Michala Horáčka, Gabriely
Osvaldové a dalších, díky kterým slova stvrdila
nesmrtelný status mnoha melodií domácí i světové
hudební tvorby.
Tito textaři nejenže psali nebo píší texty jako šité na
míru původním českým melodiím, ale také jejich
překlady světově známých hitů daleko překonávají
anglické originály. Důkazem je třeba Štaidlovo Ptačí
nářečí (Oh, Lonesome me), Borovcův jímavý příběh
A ty se ptáš co já (The winner takes it all) a podobně Dvě malá křídla tu nejsou (Killing me softly with this
song), Osvaldové Hvězdy jako hvězdy září (Dream a
little dream of me = Chci být horizontální...), nemluvě
o celých překladech muzikálů, které mistři hudební
lyriky Borovec (Bídníci), Prostějovský (Jesus Christ
Superstar) a Krečmar (Pomáda) přebásnili
nesrovnatelně lépe než jejich původní anglické znění.
Vraťme se však ke skupině, o které byla řeč v úvodu.
Její skvělé texty a písně zmiňuji především proto, že
máme možnost si je znovu opravdu báječně vychutnat –
připomenout ty staré, se kterými mnozí z nás vyrůstali a
později odcházeli do emigrace a objevit ty nové, které
jsou stejně dobré jako nezapomenutelné Otázky, viz
píseň v úvodu tohoto článku a stejně zábavné jako byl

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

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

Další - únorové číslo Kvartu v novém roce vyjde 29. ledna 2007
NAPIŠTE NÁM HEZKÝ ČLÁNEK DO VAŠEHO ČASOPISU
například bláznivý Dynamit, viz citace z jedné novější
- „Dostal jsem z berňáku nějakej výpis, abych prej do
zířka všechno zaplatil. Vidím jak mě vedou do cely
v poutech, vždyť já jsem nedávno prachy utratil,
ajajajaj...“
Jako dárek do nového roku je pro krajany připraven
skutečný zážitek – koncert Olympicu v rámci velkého
turné skupiny po Austrálii. Pro velký úspěch se
rocková legenda, kterou její hvězdný lídr Petr Janda
vhodně omladil o vynikajícího baskytaristu Milana
Brouma, výjimečný klávesový talent - Jiřího Valentu a
skutečnou osobnost za bicími nástroji - Mildu „Ferdu“
Peroutku, vrací po dvou letech zahrát Čechům a
Slovákům v Adelaide, Brisbane, Sydney a
Melbourne.
Spolu s Petrem Vítkem si vás dovoluji pozvat na
KONCERT OLYMPICU v nové produkci a
v ultramoderní hale BMW Edge na Federation
Square, v sobotu večer, 3. března 2007 v 19.30

Vstupenky - BOHEMIA TRAVEL (Eva Jančík volejte na 03 9544 8999 nebo 0413 499 321)
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Dobrá místa rezervujte včas, nenechte si
ujít tuto společenskou událost, abyste později
nelitovali, jako minule ti, kteří koncert zmeškali.
Vy, kteří jste se byli podívat, přijďte znovu, je pro
vás připraven nový program, ale nebudou chybět
ani vaše staré oblíbené songy! Mnozí krajané nám
volají, píší a ptají se, proč se nic neděje, nepořádá
– dnes vám nabízíme „ top“ koncert a těžko uvidíte
v Melbourne lepší vystoupení českých umělců.
Právě končí velké turné Olympicu po České
republice a na Slovensku, kde skupina opět
zaplnila ohromné haly včetně pražské Sazka
Areny. V Melbourne máme jedinečnou příležitost
vidět a slyšet tuto skupinu „live, upclose &
personal“– čeká nás opět zážitek, na který budeme
dlouho vzpomínat.
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 a obložených mís - $45
Objednávky na tel. čísle: 9432 8246

ZDRUZENIE AUSTRALSKYCH SLOVAKOV VO VIKTORII
uspořádalo v sobotu,18 listopadu 2006 v Národním domě taneční zábavu, na které
se sešlo kolem stovky krajanů a přátel. Po výborné večeři se zaplnil taneční parket,
kde se všichni při tanci dobře bavili. Návštěvníci děkují pořadatelům za příjemný večer.

COOL ZONE
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

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
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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,
LEDEN A ÚNOR 2007
KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně Cena $15
(obnovení úterních obědů v příštím roce od 16. 1. 2007)

12:00

KAŽDÝ KÁVA A ZÁKUSEK - PENZISTI
ČTVRTEK

12:00

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

19:30

Hraje Studio 4
Objednávky na tel. čísle: 9432 8246

3. února
sobota
11. února
neděle

VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
Hraje Studio 4
Vstupné $10, večeře $15
Rezervace míst na tel.č. 03 94328246

ŠVESTKOVÁ NEDĚLE
Gulášová polévka, švestkové knedlíky a švestková zmrzlina,
káva. Cena oběda $15
Rezervace míst na tel.č. 03 94328246

20:00

12:00

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 $20
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

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

Vážení a milí čtenáři, děkujeme vám za vaše pozitivní reakce na obsah a úpravu Kvartu,
za hezké dopisy o článku Čechoaustralan, za milá slova pak zejména panu Jaroslavu Sedláčkovi,
panu A. Schottovi, panu Milanu Hemalovi, paní Martině Posepny, paní Mileně Ostrovské i panu
Vladu Kadnárovi.

Jak na Nový rok,tak po celý rok...

ŠVESTKOVÁ NEDĚLE
11. února ve 12.00 hodin
Gulášová polévka, švestkové knedlíky,
švestková zmrzlina, káva.
Cena oběda $15
Rezervace na tel. č. 03 94328246

VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
- v sobotu, 3. února 2007, ve 20.00 hodin,
hraje STUDIO 4, Tombola
Vstupné $10, večeře $15
Rezervace na tel. č. 03 94328246
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