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LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
to jest
SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ,
kterak v tom světě a věcech jeho všechněch
nic není než matení a motání,
kolotání a lopotování,
mámení a šalba, bída a tesknost,
a naposledy omrzení všeho a zoufání:
ale kdož doma v srdci svém sedě,
s jediným Pánem Bohem se uzavírá,
ten sám k pravému a plnému mysli upokojení
a radosti že přichází.

Jan Amos Komenský
- narozen 28. března 1592

V březnovém vydání Kvartu najdete témata inspirovaná velkým učitelem národů Janem Amosem Komenským.
Čtěte o exulantech a emigrantech doby minulé i současné, o významu vzdělávání,
knih, cestování, poznávání. O předávání poznatků novým generacím a o tom, že
genialita ducha spolu s talentem, pílí, vůlí, poznáním a vírou přetrvá dobu i zlá
protivenství...
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Úvodník
VELKÝ EXULANT
Exulant odešel s tím, že se jednou vrátí.
S takovým úmyslem odcházel v roce 1628 z Růžového
paloučku exulant Jan Amos Komenský. Jako biskup
Jednoty bratrské se nemohl svým přesvědčením podřídit
náboženství cizí rakouské vlády u nás po Bílé hoře.
Emigroval tak nejprve do Polska, pak do Anglie
a konečně do Holandska, kde zemřel v roce 1670
v Nardenu.
Ještě před odchodem do polského Lešna, v době, kdy
se musel skrývat, mu zemřela žena a dvě děti. V této
těžké životní situaci napsal „Labyrint světa a ráj srdce",
alegorické dílo společenské kritiky. Během svého
prvního působení v Lešně vypracoval ve „Velké
didaktice" (Didaktika magna), ucelený systém školské
soustavy. Vydal zde i první verzi učebnice latiny „Janua
linguarum reserata“ (Brána jazyků otevřená), dílo, jež mu
k jeho překvapení získalo světovou proslulost. Tato
učebnice se již v roce 1642 překládala do mnoha
světových jazyků včetně arabštiny, turečtiny a perštiny.
Začal tady také promýšlet svůj celoživotní projekt sjednocení veškerého lidského vědění a vytvoření
všemoudrosti (pansofia) a na tomto základě postavenou
myšlenku reformovat život celé lidské společnosti.
Současně se stal jako uznávaný učenec jedním
z politických mluvčích pobělohorské emigrace.
Byl pozván do Anglie, kde s velkým úspěchem mluvil
v parlamentu o budoucím světě, v němž by sbor
vzdělaných mužů zabraňoval válce, šířil mír a vzdělanost
i snášenlivost.
Rok 1648 mu přinesl pocit beznaděje, zemřela jeho
druhá manželka a další ranou téhož roku bylo podepsání
vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku a posílil
moc Habsburků v Čechách. V Lešnu shořel
Komenskému zařízený dům a přišel o všechno, o cennou
knihovnu, o peníze, o množství svých knih připravených
k expedici, ale zejména o své rukopisy, - o „Pokladnici
jazyka českého“, na níž pracoval 40 let, o „Obecnou
poradu o nápravě věcí lidských“, která byla připravena do
tisku i o všechna svá kázání, která schovával pro svého
syna.
Přes všechna protivenství a život ve vyhnanství dokázal
však tento muž vytvořit dílo světového rozsahu, neboť do
svého programu pojal celé lidstvo. Byl prvním velkým
pedagogem, který formuloval dodnes platné základy
demokratičnosti vzdělání, přiměřenosti látky,
srozumitelnosti podání a přirozeného rozvoje dítěte.
Právem je nazýván "učitelem národů". Jeho principy vzdělání dostupné všem, všeobecná a povinná školní
docházka, názorné vyučování přizpůsobené věku
a schopnostem žáků, vzdělaní učitelé, kvalitní učebnice
a učení podle nejnovějších vědeckých poznatků, jsou
zásady, které platí bez výjimky dodnes.
Čtyřstupňový systém vzdělání – od škol mateřských přes
základní a střední až po vysoké – je obecně přijímán
v celém světě. Komenský zdůrazňoval i pátý stupeň
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vzdělání čili apodemii, tedy cestování za poznáním.
Vrcholem Komenského pedagogické soustavy je
koncept celoživotního vzdělávání, neboť člověk by měl
usilovat o sebezdokonalování i ve věku mužnosti
a stáří. Přitom Komenskému zdaleka nešlo jen
o znalosti a vědomosti, jako spíše o formování
a výchovu harmonicky rozvinuté lidské bytosti.
Komenského výchovná filozofie je jasná - jedině
vzděláním se mohou rozvíjet kvality člověka. Jen tato
cesta vede k branám moudrosti, pouze tak lze
zdokonalit jednotlivce, národ, lidstvo. Výchovnou
činnost a "světlo poznání" označil za "nejmoudřejší
zbraň", kterou se dá čelit nevědomosti a z ní
pramenícímu zlu.
Dílo Komenského je neuvěřitelně rozsáhlé.
Je teologem, filozofem, pedagogem, sociálním
myslitelem, spisovatelem, básníkem.
Za nesmrtelně platnou považuji jeho alegorii labyrintu
světa a ráje srdce. Prosté a dodnes výstižné líčení
hledání poutníka, kterým může být kdokoli z nás. Ono
„matení a motání, kolotání a lopotování“, kdy často
s růžovými brýlemi Mámení a provázeni Všetečností
putujeme zdejším světem. Ženeme se za pomíjivými
prožitky a nedbáme o řád svého života, jako bychom si
neuvědomovali, že to, co hledáme a za čím se
lopotíme, můžeme nalézt pouze v nás samotných a ve
svých vlastních srdcích.
Vytrvalá snaha Komenského najít východiska
z lidských labyrintů jej burcovala k mnohostranné
aktivitě a veřejné činnosti. Komenský velmi intenzivně
promýšlel možná uspořádání lidské společnosti a jeho
myšlenky o národu, státním zřízení, svobodě,
spravedlnosti a míru nás dokážou oslovovat i dnes.
Poučen hořkými zkušenostmi a utrpením, odmítal
válku “jako něco zvířeckého" a doporučil řešit spory
"soudem řádně vedeným". Mírové uspořádání světa,
zaručené mezinárodním světovým parlamentem bylo
totiž v jeho koncepci nezbytným předpokladem obecné
nápravy a pokroku lidstva.
Jeho úsilí o harmonické lidství překročilo horizont své
doby a přes určité rozpory a utopické rysy promlouvá
svým všelidským poselstvím k dnešnímu člověku
natolik, že Komenského můžeme označit za "našeho
současníka". Komenský - Comenius je příkladem
spojení nejlepších národních a evropských tradic, jeho
dílo představuje největší dar starší české kultury do
pokladnice světové civilizace a jeho myšlenkový odkaz
je i výzvou pro toto tisíciletí.
Jan Amos Komenský se zpět do své vlasti již nikdy
nevrátil.
Další slavný exulant, narozený rovněž v březnu,
T. G. Masaryk, který se na rozdíl od Komenského
vrátil, začal svůj slavný inaugurační projev na
Pražském hradě v prosinci roku 1918 citací
z Komenského Kšaftu Jednoty bratrské „Věřím i já
Bohu, že pro přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých
se k tobě zase navrátí, ó lide český".
Kolik dalších “mozků“ národa, vynikajících osobností
i prostých lidí ztratil národ od dob Habsburků až
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k emigračním vlnám právě minulého století! Máme
konečně naději, že čas exilu, emigrace a “slzí
Růžového paloučku“ je nenávratně za námi?
Barbara Semenov
(z pramenů:- J. A. Komenský – Via Lucis, Poselství
J. A. Komenského pro vzdělanost a humanitu dneška
– Prof. PhDr Jan Kumpera, CSc.)

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se
hlupákem.“
- Jan Amos Komenský
HLAVOU DOLU – knižní recenze
Tak bizárně přeložil do češtiny „DOWN UNDER“,
název knihy známého amerického autora Billa
Brysona její překladatel Jiří Martínek. V Anglii, kam se
Bryson přiženil před jednadvacaceti lety, kniha vyšla
v roce 2001, krátce po jeho návratu
z několikatýdenního průzkumu Austrálie. V Česku jí
vydalo nakladatelství Columbus roku 2003. Je to už
desátá Brysonova kniha, z nichž „African Diary“ se
dostala až na listinu bestsellerů. „Down Under“ jsem
právě dočetl v anglickém originálu.
V Kvartu nedávno recenzovaná kniha „Austrálií
s úsměvem“ autorky Ing. Pelikánové podává diářovou
formou dojmy z měsíční návštěvy Austrálie, z níž
strávila Marta Pelikánová tři týdny průjezdem žhavého
středu Austrálie až do Darwinu. Zatímco byla na svou

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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cestu vyzbrojena jen informacemi z cestovních brožur,
přístup Brysona k průzkumu naší druhé vlasti byl
rozhodně důkladnější. V závěru uvádí přes dvacet
autorů, z jejichž knih o Austrálii načerpal své předběžné
informace. O všem možném. Data, jména, čísla, se
kterými sem přiletěl, aby si vše ověřil. Projíždí Austrálií
křížem krážem, sám za volantem najatého auta a
nemaje si s kým o tom, co vidí, popovídat, podílí se
o tom dodatečně se čtenáři jeho 395ti stránkové knihy.
Své úvahy občas zpestří ukázkou svého smyslu pro
humor. Začíná to slibně. Už v první větě své knihy si
zaboha nemůže vzpomenout, jak se jmenuje
ministerský předseda země, kterou hodlá
prozkoumávat. A to už sedí v letadle, právě
přistávajícím.
Během sbírání informací o Austrálii byl Bryson
překvapen jak málo o ní svět ví, jak zřídka se její jméno
objeví v novinách. V londýnské knihovně prošel celým
ročníkem 1998 New York Times, aby zjistil v kolika
článcích bylo její jméno za celý rok zmíněno. Našel jich
20. O Albánii jich bylo 42, o Bělorusku 35 a o Israeli
500. Dumal:- Proč ten naprostý nezájem? Je to ta
odlehlost? Nezabydlenost či přímo neobyvatelnost?
Nebo podnebí? Bylo mu už předem Austrálie skoro líto.
Po přistání v Sydney se však ta jeho skoro-lítost
proměnila v skoro-ohromení. Na takové miliónové,
moderní, naprosto evropské velkoměsto nebyl vůbec
připraven. Vybudované za 228 let z první trestanecké
kolonie! Neuvěřitelné! Po několika dnech
neutuchajícího obdivu Sydney nasedá pan Bryson do
Pacifického Expressu na cestu napříč celou Austrálií až
do Perthu. Během toho monotónního, zdánlivě
nekonečného průjezdu vyprahlou, pustou a
neobydlenou pouští, jejíž přezdívka „Never-Never“
tu její atraktivnost dokonale vyjadřuje, Brysonovo
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počáteční ohromení Austrálií, jak ji poznal v Sydney,
rychle vyprchává při pohledu na její vnitrozemskou
variantu. Když z okna klimatizovaného jídelního
vagónu zahlédne na jedné z mála zastávek
železničáře v uniformě, prohodí k číšníkovi: „ Jak tady
může vůbec někdo žít?“ Odpověď nečeká.
Dočasná deprese z něho spadá až v Perthu, kde
hodlá podle předem připraveného seznamu „do not
miss“ navštívit dvě místa. První – muzeum, není
problém, ale druhé, bývalou rezidenci magnáta
Hancocka vzdor tříhodinovému hledání nenašel. Ulici
našel, ale neměl číslo. Zůstalo to neodškrtnuté.
Zklamán se vrátil do Sydney letadlem, tam přesedlal
na najaté auto a vyrazil na sever, do momentálně
zaplaveného Queenslandu. Do australského
lednového vedra vystupoval Bryson z chlazeného
auta jen v místech předem naplánovaných (muzea,
památníky, pamětní desky). V seznamu odškrtne a
jede dál. Hlavní silnice opouští jen nerad, protože četl
o případech, kdy turista uvízl autem někde v pustině
a zahynul žízní.
Ve svém ověřovaném seznamu má Bryson nejen
místa historicky pozoruhodná, ale i místa naprosto
triviální, jako byla ta mnohomilionová vila Hancocka
a i řada dalších. Farma v NSW, kde jistý Frank Smith
vypustil z klece do přírody dva tucty importovaných
králíků, z kterých byl za dva roky víc než milion. Kdo
sem přivezl další škodnou, jako například lišky nebo
kapry, to nám Bryson nezjistil.
Na seznamu „do not miss“ má Bryson i místo, kde se
před třiceti lety utopil bývalý PM Harold Holt. Ale ani
tam žádnou pamětní desku nenašel. A samozřejmě
navštívil i místo, kde po letech loupení a vraždění byl
konečně v groteskním brnění chycen Ned Kelly, ze
kterého se stal, pro lid obecný, národní hrdina. Něco
jako australský Jánošík, ač výtěžek loupeží chudým
nerozdával. Ale ti mu odpustili, pro ně se stal
symbolem protestu proti autoritě.
Že kapitán Cook zapíchl do země vlajku a prohlásil
Austrálii za britskou državu, to mu Mr. Bryson
neupírá. Ovšem zaznamenává, že kdyby dva a půl
století před Cookem byl měl kapitán nizozemského
škuneru Batavia po ruce holandskou vlajku, mohl se
pátý kontinent stát teritoriem nizozemským. Tak jako
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už tehdy byla Indonésie, odkud Batavia vyplula a
krátce nato však doslova narazila na skalnaté pobřeží
západní Austrálie. Batavia se potopila, ale kapitán
dovesloval ve člunu s malou posádkou zpět do
Jakarty. Odtud se za pár měsíců vrátili pro zbylou
posádku. To se stalo roku 1622 a podrobnosti o tom
všem jsou zachovány v lodní knize. Bryson navštívil
i tohle místo, ale ani tam pamětní desku nenašel.
V líčení kolonizace Austrálie Bryson nezamlčuje
počáteční beztrestná vraždění aboridžinců, ale
s jistou úlevou zaznamenává popravu pěti bílých
farmářů za vyvraždění třiceti černých, včetně žen
a dětí, nařčených z krádeže dobytka. Ani na místě
popraviště však Bryson žádnou pamětní desku
nenašel.
Vznik „White Australian Policy“ Bryson přičítá úsilí
vlád 19tého a 20tého století udržet malý ostrůvek
bílých kolonizátorů na největším ostrově světa téměř
neposkvrněně bílým, ač na jižním cípu Asie a
obklopen téměř třemi biliony Asiatů. Konec této
neuskutečnitelné politiky přišel nevyhnutelně po
prohrané válce ve Vietnamu, kdy Austrálie poskytla
asyl tisícům „boat people“, které bojovaly na straně
USA proti svým severním krajanům. Že k té radikální
změně imigrační politiky došlo nepochybně po tlaku
z USA, o tom se američan Bryson nezmiňuje. Třicet
let staré události nejsou pro něj ještě historií.
O předcházejícím mnohomiliónovém náhlém
zalidnění Austrálie po skončení druhé světové války
Bryson sice píše, ale podává to naprosto zkresleně.
Podle něho se brány Austrálie otevřely pro řecké
a italské imigranty, když si vláda uvědomila, jak malá
populace činí Austrálii vábivou pro její přelidněné
severní sousedy. Že sama k tomu rozhodnutí
nedospěla, nýbrž až po chmurném varování z OSN
(Populate or perish), o tom se pan Bryson nezmiňuje.
A to, že statisíce antikomunistických uprchlíků,
žijících v táborech západní Evropy sem přivezla jako
první, i to Bryson přehlédl. Italy a Řeky, většinou
zemědělce sem začala brát až když jí došlo, jaký
benefit jí ta hromadná imigrace přináší.
Po roce či dvou zápolení s anglo-australštinou
a manuálními joby se většina uprchlické inteligence
vrátila do oborů a zaměstnání, pro které byla
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vyškolena doma nebo začala sama podnikat.
Většina věcí denní potřeby se až do té doby
dovážela, takže možností v podnikání byla přemíra.
Na té náhlé modernizaci a technickém pokroku mají
nesporně a nesrovnatelně větší zásluhu středo
a východoevropští imigranti než jihoevropští
venkované. Kdyby sem byl pan Bryson přijel před
padesáti lety, byl by tu našel Austrálii, jejíž dnešní
standard tak obdivuje, takovou, jakou jsme ji tehdy
našli my, pamětníci. Když ne sto, tedy aspoň
padesát let, jak se říká lidově, ne za opy, ale za
celým západním světem. Jakoby byla ještě
v plenkách. Ale tehdy byl v nich i sám pan Bryson.
Víc než nedávná historie zajímá Brysona unikátnost
australské přírody – jakoby její hříčka. Platypus –
kombinace plaza, ryby, savce a ptáka, klokan
a ostatní vačnatci a také rudý, skalnatý hranol náhle
vynořený z pouště uprostřed Austrálie – Uluru (ten,
ta, to?), které se stalo největší turistickou atrakcí.
„Co na tý skále lidi maj‘?“ prohodil nedávno můj přítel.
On ani já jsme se tam za těch posledních 56 let
nedostali. „Něco na tom být musí, když Uluru
nadchlo nejednoho spisovatele a cestovatele“, namítl
jsem a současně se mi vybavilo, co o návštěvě Uluru
řekl v nedávném článku v The Age známý jazzista
Graham Bell. „Ten pouhý pohled na Uluru mě přivedl
skoro do transu. Dá se to těžko vyjádřit slovy, ale
zažil a cítil jsem něco jako mentální orgasmus“,
napsal osmdesátník Graham Bell.
K návštěvě tohoto mystického masivu rudé skály si
Bryson v Darwinu přibral do auta přítele z Anglie. Po
těch tisících kilometrech sám v autě asi rád někomu
předal volant. Jakoby se té návštěvy Uluru nemohl
dočkat, přítel ujel těch 500 km do Alice Springs skoro
bez zastavení. S výjimkou načerpání benzínu.
A piva. V Alice Springs pro nával turistů jen stěží
našli nocleh a brzy ráno se vydali na poslední úsek
cesty, pouhých 300 km. A zároveň s nimi i karavana
autokarů a aut. Ač stále doufali, že najdou místo
v nějakém z těch desítek motelů blízko Uluru, jejich
obavy byly oprávněné. Všechna lůžka byla už před
týdny rezervována. Zbývalo jediné řešení – podívat
se krátce na to unikátní rudé skalisko a vrátit se do
Alice Springs.

CESTUJTE S
Ceny do Evropy od $1310 + Tax
292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321
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To „krátce“ se jim protáhlo až do západu slunce, když
předtím několikrát Uluru objeli, ale stále se nemohli
odpoutat od pohledu na ten rudý, skalnatý masiv. Ač
Bryson připouští, že k tomu přispěl začínající
překrásně barevný západ slunce, říká, že nemůže
vysvětlit, jak se mohlo stát, že ho pohled na měnící se
barvy Uluru tak vzrušil, či přímo fascinoval. Bryson
píše, že může snadno pochopit ten přímo magický vliv
Uluru na aboridžince, v jejichž mytologii Uluru kraluje.
Zadním oknem auta z něj nespustil oči, dokud
nezmizel ve tmě.
Bryson vlastně viděl i většinu ostatního vnitrozemí jen
oknem auta. V autě se cítil bezpečný po tom, co četl
o jedovatosti australské přírody. Z deseti odrůd
smrtelně jedovatých hadů jich devět žije v Austrálii!
Do Anglie se chce vrátit živý, má tam ženu a čtyři děti.
Marta Pelikánová ve své knížce říká, „Had vás uštkne,
když na něj šlápnete. Tak si dávám bacha“. Bill
Bryson si „dávat bacha“ nemusel, hadům možnost
k uštknutí prostě nedal. Tu nebezpečnou přírodu viděl
oknem auta a hady občas v lihu v muzeích.
Pelikánová mezi nimi ve vnitrozemí kampovala tři
týdny. Nešlápla. Přežila.
Bill Bryson se po návratu do Anglie obratem pustil do
psaní „Down Under“ a nepřestal, dokud toho nebylo
těch 395 stránek. Co k tomu dodat? Snad jen to,
že Bryson si sem vlastně přijel jen ověřit věci a fakta,
o nichž předem četl, ale on sám nic nového
a podstatného neobjevil,
že je neomluvitelné, že se Bryson ani slovem
nezmiňuje o tom, že to byla evropská,
antikomunistická inteligence, které Austrálie vděčí za
svou náhlou modernizaci,
že považuji za naprosto nevkusné jeho opakované
vtipkování o „pití vlastní moče“ žízní umírajícími,
v poušti ztracenými australskými badateli
a že mě nepřekvapilo, že se z „Down Under“ nestal
„bestseller“.
A. Schott

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Jistě tu podívanou z melbournských ulic znáte, když se
oslavuje čínský lunární Nový rok. Minulý patřil
kohoutovi, „rok psa“ brzo skončí a nastane „rok
prasete“.Uvítá se za ohlušujícího třeskotu raket a uši
trhajícího bušení do bubnů a gongů, po chodníku se
proplétá drak, tvoří ho akrobaté v hadí kamufláži
s nasazenou lví hlavou v čínské verzi. Rok psa. Na
diktum Mao Ce-tunga, že psi a kočky představují
buržoazní přežitek, nová a více méně kapitalistická
vrstva v Číně již zapomíná a dospívá k extrémům
západního světa – psímu a kočičímu oblečení podle
poslední pařížské módy, akupunktuře psů a jejich
psychiatrickému léčení či lázeńské péči, i když tam stále
panuje komunistický totalitní režim. Osmdesát milionů
Číňanů stále žije pod vládou stanovenou hranicí
životního minima.
Ve Vietnamu, během mého expertního působení, jsem
viděl před některými restauracemi klece s hady a se
psy. Host si vybral živé zvíře, záruka to, že na talíři se
neobjeví maso ze zvířete nemocného nebo uhynulého.
Číšník-řezník před očima hosta je zařízne a za 30-50
minut servíruje. Pes se podává upečený, každá čtvrť
v jiné omáčce. Tak podobně v Barmě (Myanmar), Koreji
a jinde v jihovýchodní Asii. V Číně se stále každým
rokem zabije nejméně deset milionů psů na maso
a kůži. Beijing má více než 120 restaurací nabízejících
pokrmy z psího masa. Dnešní čínský prezident
Hu Jintao na začátku tohoto „roku psa“ apeluje, aby se
s touto tradicí přestalo, že to nedělá dobře na
mezinárodním fóru, Čína potřebuje dolary či eura.
Evropské a americké organizace pečující o blaho zvířat
mají velký politický, ekonomický a společenský vliv.
Nikoliv náhodou došlo již v Hong Kongu, na Filipinách
a Tajwanu k zákazu zabíjení psů na maso, i když
většina obyvatel tam svoje chuťové návyky nezměnila.
Jak jsem viděl, vietnamský číšník-řezník vždy usmrtil
psa nebo hada rychle. Čínská praxe je jiná, často
dochází k neuvěřitelné krutosti. Ta začíná dopravou psů

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

na trh, na jednom nákladním autě jich můžeme vidět
v maličkých klecích během transportu bez vody a
potravy až dva tisíce. Omráčení na porážce je
neznámé, k vykrvení při plném vědomí zvířete dochází
úmyslně velmi pomalu v domnění, že se tak zvýší či
zvýrazní chuťová kvalita masa. Někde zase z téhož
důvodu k usmrcení psa dochází tak, že se z něj kůže
stáhne za živa. Nabízí se otázka, zda porážka psů na
maso by byla z našeho hlediska legitimní, kdyby se
zvířata usmrtila humánním způsobem, tak jak se
vyžaduje na moderních jatkách.
V britských zemích se požívání koňského a psího masa
pokládá za barbarství prvního řádu. Zmiňuji se proto,
abych naznačil kulinární tradice a tabu na různých
místech naší planety. Na ostrově Papua Nová Guinea
jsem se setkal s lidojedy, kteří nechápali, proč se nechci
s nimi najíst. Na italském venkově se najdou místa, kde
sýr prolezlý červy platí za pochoutku. V Tanzánii jsem
pitval krávu, játra měla přeplněná motolicemi, které tam
platí za účinné afrodiziakum. V Botswaně jsem se
zúčastnil na Kalahari lovu, Basarwa lidé (bušmeni či
křováci) lukem a šípem skolili březí antilopu a členové
lovecké skupiny po vykolení na místě vypili plodové
vody a na ohni upekli nedonošený plod. Australští
domorodci po generace doplňují svoji na bílkoviny
chudou dietu velkými ponravami.
Vraťme se ale k čínským psům, poráží se zcela
veřejně, ale bez jakéhokoliv dohledu, vzteklina,
parvoviróza, psinka, leptospiróza a jiné infekce
a parazitózy jsou tam časté. V některých
čínských provinciích, jako např. Jiangsu, se psi poráží
za podpory místních úřadů, i když prezident státu
vyzývá k zastavení této činnosti. Psi na maso se tam
chovají faremním způsobem, jsou zralí k porážce za 4-5
měsíců výkrmu a přináší čtyřnásobný finanční výnos ve
srovnání s chovem prasat či masné drůbeže. Musím
zdůraznit, že nejde o toulavé psy, ale plemeno
vyšlechťované, pokud tak mohu říci, k porážkovému
účelu. Mohu dosvědčit, že většina těchto zvířat byla
statného rámce, zavalitá a většinou s bílou srstí
Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
s velkými světlehnědými a někdy černými znaky. Zřejmě
jde o křížence, kteří slibují rychlý vzrůst, zmasilost a
pravděpodobně vhodné chuťové vlastnosti. Mám
podezření, že místní druh byl „vylepšen“ importovanými
psy svatobernardskými a novofoundlantskými. Je
zajímavé, že jedna z velkých kynologických
encyklopedií uvádí 16 jatečních plemen psů, z Číny
pouze čaučau a z Koreje noo-rung-yee, ostatní
z dalších osmi zemí, kde se podle mého názoru již psí
maso v podstatě nekonzumuje. V Peru staří Mayové
pochovávali zemřelé spolu s jejich psy, aby nebožtíci
netrpěli hladem na cestě
do říše věčné blaženosti.
Miloš Ondrášek

ODTUD A ODJINUD
Biskupové katolické církve v České
republice vydali prohlášení ke spolupráci
některých kněží s StB
s upozorněním, že media často útočí na
lidi, kteří spíše zasluhují soucit. Podle
mého názoru pozornost by měla být
především zaměřena na ty, kteří na
kněze krutě tlačili, aby s komunisty spolupracovali.
Víme, že členové KSČ sedí v poslanecké sněmovně,
v parlamentě a nejrůznějších úřadech včetně policie
a armády a společnost to toleruje.
70 m dlouhou a 50 cm širokou tapiserii z Bayeux
znázorňující činy Viléma Dobyvatele objednal v roce
1066 jeho bratr, biskup. Na replice tohoto díla pracuje
nyní olomoucká umělkyně Věra Míčková již po tři roky
a je již před dokončením. Spotřebovala vlnu za 30 tisíc
Kč. Tapiserie zobrazuje 623 osob, 55 psů, 202 koní,
41 lodí, 49 stromů téměř dva tisíce latinských slov
a přes pět set mýtických draků.
Prezident ČR Václav Klaus nedávno na zasedání
Rady obrany státu při projednávání umístění radarové
stanice na českém území prohlásil: „Je třeba pro nás

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

vynegociovat co nejlepší podmínky“. Brrr.
Exilový virtuos Pavel Kašpar, žijící od 80. let v Mnichově,
natáčí pro švýcarskou firmu kompletní klavírní dílo
Bohuslava Martinů. Mezi světové mezosopranistky patří
nejen Magdalena Kožená, ale i Dagmar Pecková, která
nyní zpívá ve Verdiho opeře Síla osudu v Mnichově. Pro
roli ve Stravinského opeře Život prostopášníka musela
Pecková zhubnout 10 kg, na scéně se objevuje
v plavkách. Vyhublá připravuje turné po Evropě
s písněmi Alexandra Zemlinského, který kdysi dirigoval
v brněnském divadle a v roce 1942 se stal obětí
holocaustu. Pokud vím, do Melbourne v této koncertní
sezóně nepřijede žádné české hudební těleso nebo
sólista jak tomu bývalo dříve. Také program
Melbournského symfonického orchestru je na českou
hudbu více než chudý, do jednoho večera je zahrnuta
Dvořákova serenáda pro smyčce. Na jednu březnovou
neděli je ohlášen koncert nazvaný „Czech Sunlight“
s Dvořákovým smyčcovým kvintetem a dále skladbami
Rossiniho a Sibelia. Proč tedy „Český sluneční svit“?
Toto zklamání poněkud rozptýlí Rusalka mezi dubnem
a květnem, snad česky zpívaná, ale v úplně australskobritském obsazení.
České dějiny začínají před dvěma tisíci lety rokem 6!
Do našich zemí tehdy vtáhli Markomanové s králem
Marobudem. To se nelíbilo Římanům a jejich tažení do
Čech popsal Velleius Patercullus a tak mu vděčíme za
přesné určení času.
V České republice, nedávno ještě zemi tranzitní, nyní
cílové, žije 40 tisíc Vietnamců, 100 tisíc Ukrajinců,
56 tisíc Slováků, cizinců dohromady 310 tisíc, t.j. 2.5 %
obyvatel. Devět evropských států přistoupilo na to, že
příští rok otevřou hranice a při cestě do těchto zemí jejich
obyvatelé nebudou potřebovat pas nebo jiný osobní
průkaz. Hraniční kontrola (i na letištích) zmizí. Na
zrušení vízových povinností Čechů na cestách do USA
a Kanady se pilně pracuje, Austrálie prozatím mlčí.
Zavedení Euro v ČR je v nedohlednu.
V 18. století bylo Hannoversko součástí britských
držav. Otec hannoverské šlechtičny Karolíny
z Linsingenu byl častý host na anglickém královském
dvoře, Karolina, pouhá baronka, se zamilovala do
následníka trůnu Williama, došlo k tajnému sňatku,

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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svazek byl pro nerovnost manželů rozveden. Narodil
se chlapec, následník trůnu Hans Georg, Karolína po
porodu upadla do mdlob, byla prohlášena za mrtvou,
uzdravil ji mladý lékař Adolf Meineke. Později se vzali,
měli dceru a žili na zámku v Blansku u Brna, kde
Meineke pracoval ve službách hraběte Salma.
Karolína zemřela a byla pohřbena v Blansku v roce
1815. Na anglickém dvoře se o dvě stě let později
objevila hraběnka Lažanská, které se dvořil princ
Charles, ale úspěšný tam byl pouze Bohumil Hrabal se
svým románem „Jak jsem obsluhoval anglického
krále“, nedávno zfilmovaným Jiřím Menclem.
V prosinci minulého roku začala první ze čtyř etap
rekonstrukce pražského Hlavního (Wilsonova) nádraží.
Během pěti let se změní v moderní centrum
s obchody, restauracemi a bankami. Doufejme, že tam
bude jezdit i vlak. Brno nezůstáva pozadu, nádraží se
tam přesunuje o kilometr ze středu města. Moravský
Kras není od Brna daleko, v jeskyni Výpustek byl
komunistickou čsl. armádou vybudován utajovaný
protiatomový velitelský komplex, o jehož existenci
neměli ani lidé bydlící v nejbližším okolí ponětí.
V poslední době se australská media nepříliš pěkně
zmínila o dvou českých lékařích, kteří zde působí,
jeden v Perthu jako psychiatr, druhý v Townswillu jako
vaskulární chirurg. Bohužel o těch, kteří pracují na
jedničku, se nepíše. Samozřejmě tenistka Martina
Hingisová neušla pozornosti, jednak pro její
zasnoubení s tenistou Radkem Štěpánkem a jednak
pro přezdívku „černá vdova“. Po dvanáctém hráči
světového tenisového žebříčku Tomáši Berdychovi
byla v ČR pojmenována jedna souprava expresního
rychlíku Pendolino.
Nadšeného svazáka, později komunistu, později
obhájce socialismu s lidskou tváří, později disidenta a
nakonec exulanta ve Vídni žijícího, spisovatele Pavla
Kohouta pozval rakouský prezident H. Fischer, aby
ocenil odvahu a práci signatářů Charty 77 a prohlásil je
za obhájce demokracie. Kohout nyní připravuje
pro pražská divadla čtení z prací 33 německy píšících
spisovatelů, kteří žili v českých zemích.
Do této rubriky se v minulém Kvartu vloudila chyba,
omlouvám se, samozřejmě nešlo o Chartu 68, ale 77,
připomínáme si 30 let od jejího vzniku. V Národním
divadle se tehdy sešla kulturní elita, aby vyslechla, že
signatáři jsou „odpadlíci a zrádci, kteří se za mrzký
peníz odtrhli a izolovali od vlastního lidu“. Antichartu

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

podepsalo 76 národních, 360 zasloužilých a sedm tisíc
dalších umělců. Antichartisté se většinou vymlouvají, že
nevěděli, co podpisují, pokud byli svéprávní museli
vědět, o čem je řeč. Z padesátých let je známý projev
spisovatelky Marie Pujmanové „psovi psí smrt“ žádající
trest smrti pro Miladu Horákovou. Nic nového pod
sluncem, členové Národního divadla přísahali v roce
1942 věrnost Hitlerovi: „Dobudeme si Říši, Evropu i svět
českým uměním, v němž podstatnou částí je naše
hudba, jejíž vítězné tóny k nám už denně doléhají ze
všech končin Říše, kde česká hudba zdomácněla jako
ještě nikdy“ řekl tehdy herec Deyl. Signatářkou
Anticharty byla také Eva Pilarová, nejen popová hvězda
od 60. let minulého století, nyní se prezentuje jako
kulinární vševěd na australskou kuchyni, připravuje „Sto
jedna receptů z klokaního masa“. Kromě jiných
pochoutek doporučuje klokanoknedlozelo.
IP

ZE ŽIVOTA SOKOLSKÉ ORGANIZACE
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA VÝBORU A STRUČNÉ SHRNUTÍ
SCHŮZE ZE DNE 16. 1. 2007
ZPRÁVA POKLADNÍKA
• Čistý zisk ze Silvestrovské zábavy - $956
• Dotace Kvart - $415
• Dotace Sokol - $100
ZPRÁVA JEDNATELKY
• Byla uzavřena nová pojistka na budovu Sokol
Melbourne Inc.
• Na žádost několika členů Sokola byly těmto
poskytnuty k dispozici finanční doklady a zprávy
o schůzích za účelem jejich ověření a okopírování.
• Podlaha v tanečním sále byla zrestaurovaná.
• Název Sokol Gymnastic Association byl 12. 1. 2007
úředně změněn na Sokol Melbourne Inc. Kopie nového
názvu je k nahlédnutí v Sokole.
• Na základě návrhu členů Sokola bylo rozhodnuto
zkusit nabídnout členům i nečlenům otevřít Sokol každý

N.I.K.
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spotřebičů.

9809 1826

OPRAVY A PRODEJ

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

pátek od 6ti hodin večer a umožnit krajanům přijít se do
budovy Sokola pobavit, popovídat si a případně
povečeřet. K dispozici bude otevřena kuchyně, bar,
česká hudba. Lidé, kteří pracují a nemohou se zúčastnit
úterních obědů tak budou mít možnost scházet se
v Sokole v pátek večer. Těšíme se také na mladší
generaci.
• Vypisujeme konkurz na pozici manažéra baru –
odpovídá za obsluhu baru při akcích (přibližně 4 v týdnu),
dohled nad personálem baru, objednávky zboží,
rezervace, vyúčtování (spolu s pokladníkem), úklid.
Pozice dobrovolná, honorář dohodou, bližší informace
podá Markéta Lyell 0413 852 488.
• Vypisujeme konkurz na pozici koordinátora HAAC –
odpovídá za organizaci akcí a výletů pro seniory, úterní
a čtvrteční poledne v Národním domě. Pozice placená,
částečný úvazek, bližší informace podá Markéta Lyell
0413 852 488 nebo Martina Pošepny 0408 844080.
DOBROVOLNÁ POMOC
Prosíme všechny členy – staré, nové, o pomoc při
úklidu budovy (nábytek, vyklizení starých věcí,
přemisťování,...). Generální úklid plánujeme na
18. března v 11 hodin dopoledne. Občerstvení
zdarma. Hlaste se prosím předem u Martiny Pošepné
na 0408 844080. DÍKY!!!

Bylo - nebylo
Před více než 30ti lety přišli Čechoslováci v Melbourne
s nápadem znovu založit SOKOL. Vůbec jim nešlo
o vlastnictví domu. Byli to prostě lidé, kterým chyběla
pospolitost jazyka, chtěli si udržovat kondici a byli
vzájemně v dobré vůli a přátelského ducha.
A tak se stalo, že chodili týdně někam cvičit, pak si dali
kafe a povykládali. Pro občasnou zábavu si pronajali
někde sál. Za pár let zjistili, že by chtěli víc.
Stejně důležité jako si zacvičit, bylo také se někde
společně najíst a zatancovat si. Navíc také si Sokoli
chtěli něco dokázat a odkázat něco pro budoucnost. Pár
dolárků již bylo v bance a další bylo možné obětovat
z vlastního pro obecné dobro.

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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A tak ta melbournská obec sokolská s elánem koupila
starou továrničku – nynější náš dům a lidé to zadarmo
dali do pořádku.
Po změně v republice, kdy se otevřely hranice do světa,
přestali lidé utíkat – tedy konec exulantů. Náš dům již
nebyl náhradou za ztracenou vlast, ale stal se pomalu
vzdáleným centrem pro krajany dočasně či trvale žijící
ve Viktorii. Tehdy byl Pavel Pospíchal vyzván stárnoucím
a slábnoucím výborem, aby se ujal vedení. Každý musí
uznat, že po několik let jsme si mnuli ruce, že to byla
dobrá volba. Objevili se vzácní hosté, o zábavách bylo
narváno, dům se dával do pořádku a každý byl rád, že
„se“ to dělá.
Od těch dob jsme se zapsali do historie všelijak, ale
znovu připomínám, že ze začátku mezi námi panovala
důvěra, nápomoc a obětavost... To bylo před lety.
Po jednom úterním obědě jsem s lítostí sledovala, jak se
hrstka nedávno přijatých členů Sokola provrtávala
vehementně v papírech - protože na to mají právo - a pět
hodin si kopírovali doklady. Chci věřit, že chtějí vnést
světlo a pravdu do nejasných domněnek a klamných
představ o vedení Sokola. Bylo mi však z toho smutno,
protože žádný z nich na náš dům nic nedal - jen přinesli
nevraživost.
Opodál u druhého stolu připravovalo několik žen s Edou
švestkové knedlíky. Za pár hodin jich namotali přes tři
sta. Pak se mylo nádobí a uklízelo se – zadarmo.
Ty papírové „novosokolky“ to ovšem nezajímalo. Slídily
po chybách a přestupcích těch, kteří dlouhé hodiny
chystají agendu, sestavují zprávy a platí účty - vše
zadarmo. Jen dvě členky z celého výboru dostávají
občas pakatel na benzín a za úklid - vše černé na bílém.
Těžko věřit, že se do Sokolské organizace dostalo tolik
nedůvěry, nevraživosti a podezírání.
Prosím Vás, lidé, nekažme si život. Vždyť nám ho
některým zbývá mnohem méně než toho, který jsme
prožili. Začněme se zase dívat na věci a lidi z té druhé,
hezčí strany...
Je to tak snadné obrátit v sobě ten tmavý rub na světlý
líc, usmát se a pozdravit a chtít říct raději dvě milá slova
než vodopád obvinění z chyb. Proč stále házet
kamenem. Copak jste bez chyby?
Vlasta Šustková

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

10

„Život činný je opravdový život. Záhalka je hrobem člověka za živa. Co máš udělat, do toho se
dej s chutí, co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím.
Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“
J. A. Komenský

znali terén a tak se jim přechod do Rakouska podařil.
Zdaleka ale nebylo vyhráno. Kuglerovi, teď již jako
rodina, museli přejít přes horský průsmyk z ruské do
Stáří by mělo být časem radosti a odpočinku. Bohužel
americké zóny sněhem a závějemi. Vlasta věděla, že
často je i časem smutku - to když odcházejí přátelé,
s malým dítětem v náruči se jí to nikdy nepodaří a tak se
když se kolem tebe rozprostírá stále víc prázdnoty.
odhodlala k zoufalému činu, nad nímž se musí zastavil
Odcházejí s nimi i úsměvy, jimiž tě obdařovali, pomocná
srdce každé mámy – malou Renátku vložila na nádraží
ruka, kterou ti nikdy neodmítli podat v čase potřeby,
do rukou vzdáleně známé rakouské ženě a požádala ji,
hlas, který tě povzbudil a odvedl od starostí světa. Není
aby její dítě převezla do bezpečí. Byl to krok buď a nebo,
mnoho dobrých přátel kolem nás a jejich odchod bolí.
buď se podaří přejít i rodičům a nepodaří-li se, alespoň
Naštěstí nám vždy zůstávají vzpomínky, takže
dítě bude zachráněno. Tenkrát držel nad Vlastou
nezůstáváme úplně sami. Dovolte mi proto, abych
a Rudou ochranou ruku sám Bůh. Všichni se sešli
alespoň ve vzpomínkách poděkovala vzácnému člověku,
v bezpečí a po dosti svízelné době čekání na australskou
sousedce, přítelkyni a pomocnici v nepohodě Vlastě
emigraci nakonec přistáli v Melbourne. Pak již díky nejen
Kuglerové.
Čudlovi, ale i Vlastě a jejímu těžce zkoušenému
Mám pocit, že Vlastu znal v Melbourne kdekdo. Na nás
strážnému andělovi, věci pokračovaly jak měly. Kuglerovi
čekala v září roku 1968 na melbournském letišti
pilně pracovali, narodil se syn Rony, Renátka se vdala,
a mávala českou vlajkou. Brzy jsme poznali, že to
syn se oženil a nastal příliv vnoučat. Nikolka, Katuška,
mávání bylo nejen výrazem vlastenectví, které ji
Helenka, dva Robertové a Martin. No prostě byl jich
neopustilo ani po čtvrtstoletí v emigraci, ale hlavně
zástup a všichni potřebovali šikovné ruce a obětavé
dokladem výbušné energie, s níž se zakousla do
srdce babičky. A babička rozdávala. Ušila tohle i ono
každého problému. Tentokrát jsme byli problémem, který
a protože uměla, vnoučátka byla jako ze škatulky. Když
řešila a úspěšně vyřešila, my - vyplašeni zelenáči, jimž
přepisovala dětem a nebo vnoučatům nekonečné studijní
všechno v Austrálii bylo nové a neznámé. A nebyli jsme
práce, řinčel psací stroj jako kulomet třeba celou noc.
sami, bylo nás víc, které si Kuglerovi, Vlasta s Rudou –
Později, již po sedmdesátce zvládla bravurně i kompjutr.
Čudlem vzali na starost. Pod jejich střechou jsme se
Pak se vnoučata počala rozbíhat na zkušenou do světa
seznámili skoro se všemi svými dnešními přáteli. Malý
a babička Vlasta si vždy dokázala ušetřit pár stovek, aby
domek naproti moorabbinské radnici se nadouval ve
ten rozběh byl pro ně hladší a příjemnější. Říkali ji
švech a všichni měli snahu pomoci v začátcích nového
láskyplně Crazy babi a jedna z nejkouzelnějších
života lidem, které vůbec neznali. Bylo to fascinující. Než
rodinných historek je o tom, jak se babi Vlasta při pokusu
jsme se nadáli, bylo tu zaměstnání pro nás oba, byl tu
opravit střechu na synově domě probourala dovnitř do
nový byt v centrální poloze se vším všudy, co
zamčené garáže a odtud volala po skleničce whisky, aby
domácnost se dvěma dětmi mohla potřebovat. Děti pak
se z toho šoku vzpamatovala.
vzala Vlasta osobně za ruce a odvedla do školy.
Vlasta byla zanícená sokolka a nebýt jí a Rudy, kteří
Později, když jsme se navzájem lépe poznali,
jako jedni z prvních získávali přátele pro postavení
nevycházeli jsme z úžasu nad Vlastinou statečností.
sokolského národního domu, krajané by se dnes
Příběh jejího vlastního odchodu z milované země by byl
v Melbourne neměli kde setkávat u koláče a kávy,
dobrý do čítanek o lidské odvaze a obětavosti. V roce
případně na tanečním parketu.
1950, v období nejhorší komunistické totality, nešlo jen
Je úžasné, jak někdo svůj život dokáže naplnit službou
o to, vzdát se všeho, co člověk za život dokázal. Šlo
druhým, jak ohromný kladný vliv má na své okolí, jak
o krk. Za Rudou přišli přátelé varovat, že příští den bude
každodenní životní otročinu dovede proměnit
zatčen, musel zmizet během několika hodin.
v zajímavou událost, jaký rozhled o světě má i když jeho
Vlasta s malou šestiměsíční Renátkou, kterou nesla na
nejdelší cesta nevedla dál, než do Brightu na dovolenou.
zádech ve specielně ušitém ruksáčku, manžela po
Bylo by sobecké si myslet, že Vlasta Kuglerová bude
několika dnech následovala. Oba byli rodáci z Břeclavi,
chybět jenom mně. Všichni, kdož s ní přišli do styku ji
měli rádi. Při vzpomínce na ni se člověku vnucuje jediná
věta, vyslovená paní kněžnou z Babičky Boženy
Hotel CORONET- nově otevřený hotel
Němcové : „Šťastná to žena“. Bylo krásné Vlastu znát.

Památce Vlasty Kuglerové

Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.

Marcela Čechová

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

Pana Jaroslava Jareše, který do roku 1968 bydlel a pracoval
v Lysé nad Labem, hledá kamarád Jaroslav Sponner.
Za jakoukoli informaci bude vděčná Renata 03 9822 0076,
0417 251071, renata@netbay.com.au
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TARGET - http://www.aspectsofaustralia.com/target/
- internetové stránky pro Čechy a Slováky v Austrálii

Hodiny práce pro Sokol aneb o Koordinátorovi
Je rozdíl mezi námi členy. Někteří z nás nikam nejdou,
někteří se účastní. A jsou také takoví, kteří akce
organizují. Připravit program chce čas a práci. Tentokrát
nejde o práci výboru, ale o činnost koordinátora (nebo
i dvou).
Co má dělat? Je toho dost:Především mít čas vymýšlet příjemné výlety, zábavy
a veselosti, a pak je s lidmi vést a provést. Všechno pro
to zajistí včetně zamluvení místa nebo věcí.
Dát o tom řádně lidem vědět, udělat seznam a vybrat
případné jízdné, ubytovné a vstupné. Musí mít v pořádku
seznam lidí a volat jim, ptát se co by rádi a na co stačí
(ti starší). Informovat o tom výbor, pak HACC, dát zprávu
do Kvartu.
Abychom zajistili finanční přídavek (grant) od HACC, je
třeba vyplňovat dotazníky vyžadující každé jméno, počet
hodin v domě u kávy, na výletě, na návštěvě. Prostě
papírová vojna ve velkém, takže úřední šiml vesele řehtá.
Ale nedá se nic dělat, musíme proto něco udělat.
Novinou navíc je, že koordinátor musí dostat finanční
odměnu, černé na bílém a pravidelně - jako malý plat.
Jinak grant nedostaneme. Je povinností výboru
koordinátora platit. Chci za výbor zdůraznit, že jeho
členové budou nadále konat své funkce bezplatně.
Tuto práci jsem již jednou přijala, ale vznikly námitky
a nejasnosti. Tímto se tedy znovu hlásím na tuto pozici.
Ale je opravdu třeba podělit se o práci a evidenci.
Samozřejmě, že i o odměnu. Osobně jsem ochotna dát
veškerý zisk po zaplacení vykázaných potřeb na akce
zpět našemu klubu Sokol Melbourne jako dar.
Jedná se především o činnost pro lidi starší, tedy ne
tábory pro děti, nebo vyučování českého jazyka. A chce
to vzájemnou souhru a nadšení s trochou zkušenosti.
Tak přátelé, členové, bratři, sestry, kamarádi, prosím
ozvěte se.
Vlasta Šustková
Plánujeme dvoudenní výlet do historického
vnitrozemského přístavu Echuca!
Zájemci volejte Vlastu (tel.0408 088 167),
která upřesní termín výletu (- pravděpodobně 31. 3. 07).

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

Pěkné výročí
Naši vzácní členové Anna a Milan Kantorovi
právě oslavili 50 let svatebního výročí. Zlaté
svatby se nás dožije opravdu jen pár. Je to ta
tichá výdrž, aby rodina měla zázemí, tolerance
pro bolístky a slabůstky a silný cit pro toho
nejbližšího na celý život... Dnes se stává
manželství jakousi záležitostí nemoderní. Je to
věc osobní, ale podle mého ten veřejný slib
věrnosti a pospolitosti prohloubí city a člověk si
uvědomí svou vnitřní dobrovolnost dát druhému
životní oporu... Milí manželé Kantorovi, srdečně
vám blahopřejeme a všem členům přejeme, aby
se jim podařilo k tomuto datu se hodně přiblížit.
Jak všichni víme, k oživení manželství či
partnerství pomáhá i chvíle tance. A tak vás
zveme na další zábavu. Josefové, Pepíci, ale
i Pepičky, těšte se. Nejen tanec, ale i trochu
legrace pro vás chystá parta výboru Sokola.
Vlasta Šustková

Z dětského letního tábora Šumava 2007
Ptáme se Vendulky, Vaška a dalších účastníků
tábora Ententýky:
Kde jste strávili poslední týden?
- „Na táboře v Belgrave, říká se tomu tady
Šumava. Spali jsme ve stanech v přírodě. Pro
některé z nás to bylo letos poprvé.“
Co se vám líbilo nejvíce?
Vašík Wichta, který přijel na tábor až z Coomy
NSW, odpovídá: „Jeli jsme sem skoro celý den.
Nejvíc se mi líbila projížďka na kajakách na jezeře
Lysterfield. A celodenní plavání.“
Vendulce se nejvíc líbila práce s moduritem. Děti
modelovaly podle vlastní fantazie pod vedením
Ivany J.
Už den před tím si na jezeře nadloubaly jíl
a zkoušely si tvořit figurky a vázičky.
Vendulka se dokázala naučit básničku Ententýky.
K velké radosti ostatních dětí spolu s tetou Vlastou
často předváděla maňáskové divadlo Krteček
a myška.

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

„Dětské srdce překypuje při nejmenším jen žalu, je ale dosti veliké pro největší radostné dojmy.
Z čehož následuje, že čloěk určen především pro radost, pro velmi mnoho radosti.“
Jan Neruda
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Michael, který přiletěl
s bratrem Charliem
z Tasmánie na naší otázku
odpovídá: „Moc jsem si užil
noční hru, kterou pro nás
připravil Dalibor a ostatní
vedoucí. Bylo to moc prima,
když jsme se museli dostat po
tmě každý sám až ke kapličce a tam se při svíčce
podepsat. Cestou nás strašilo hodně různých zvuků.
Mám rád stolní tenis a ten jsem tu mohl hrát každý den.
Měli jsme v tom i soutěž.”
Charlie s křenícím obličejem proti sluníčku dodává:
„Taky se mi líbily moc ty kajaky a že jsme se jezdili
koupat do bazénu v Belgrave, když bylo horko. Nelíbilo
se mi, že jsem musel ráno vstávat na rozcvičku. Radši
bych déle spal.“ V tom s ním všichni vehementně
souhlasili.
Jak vám chutnala česká kuchyně, o kterou se výborně
starala Alenka D a Helena K?
- „Bylo to moc dobrý, hlavně vepřo knedlo zelo.“

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

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

S bolestí oznamujeme, že nás 10. února opustila
Marcela Janet Mahler, narozena 20. 9. 1937,
dcera Milady Mahler a maminka Nicole Mahler.
Vzpomínají Kam a Barbara Burian

Vendulka poznamenává: „Mně chutnaly polívky.“
A Vašík skáče do řeči: „Mně řízky. Taky bylo prima, že
jsme měli několikrát zmrzlinu. Nikdy nic nezbylo.“
A kde jste si nejvíce hráli?
Nejmladší z vedoucích, 18ti letá Denisa P, která měla
na táboře svého 5ti letého bratra Adama, se usmívá:
„Děti si hrály všude, po celém táboře. Kluci brnkali na
kytaru, menší se honili ve stínu stromů nebo si hráli
s velkými míči.” Adam C říká: „Já měl rád tu houpačku
a šlapací loďky u mašinek. A taky karneval.”
A co se vám děti ještě nelíbilo?
„My nerady uklízely ve stanu”, řekla Felicity a
Alexandra. „A my se bály bouřky”, dodaly sestřičky
Luisička a Simonka R. „To nám vůbec nevadilo uklízet,
to se nám líbilo”, svěřily se nám Andrejka, Gábinka a
Kačenka. „A taky jsme za to vyhrály 1. cenu v čistotě.”
Zkrátka zdá se, že tábor Ententýky 2007 se dětem
i vedoucím moc vydařil. A všichni se těší zase za rok
na shledanou.
S dětmi hovořila Dana Cihelka

Z DENÍKU DŮCHODCE: Úvaha o kantorech
Každý z nás, který alespoň někdy chodil do školy
a netrávil většinu času za ní, měl jistě v životě svého
oblíbeného učitele. A zrovna tak neoblíbeného.
Oblíbený kantor byl člověk, kterého si studenti vážili,
protože něco znal, choval se shovívavě a přívětivě, na
rodičovských schůzkách svěřence nepodrazil a vůbec si
na studentech nezgustnul jen tak pro nic za nic, jen aby
ukázal, jakou má moc. Takovému kantorovi se
studentíci odvděčili tím, že na něj nedělali žádné
podrazy, netrápili ho různými nejapnými žertíky, jeho
předmět brali vážně a aby učiteli způsobili radost tak při
hodině výuky nevyrušovali, nenapovídali a při
zkouškách nepodváděli. Jinými slovy, studenti
praktikovali “fair play” a té se jim rovněž od oblíbeného
pedagoga dostávalo.

„Studium vzdělává mládež, těší starce, zdobí šťastné chvíle,
je útočištěm a útěchou v neštěstí“
Cicero
Během studií se mezi studenty a oblibeným profesorem
vytvořilo jakési pouto přátelství. V maturitním ročníku se
pak oblíbený profesor obyčejně zval do vináren či
hospůdek, kde se se s ním jeho studenti dělili
o alkoholické nápoje a sdíleli s ním historky ze studií
v nižších ročnících. Dobrý pedagog je jen tak na oko,
aby se neřeklo, káral, že by se měli více věnovat
přípravě k maturitě než bezuzdnému holdovaní
alkoholu. Nicméně se svými studentíky pookřál a někdy
dokonce, když chytil opičku a namazal šišku, tak si
trpce postěžoval na učitelský sbor a na to jaký je ředitel
neschopný usurpátor, který o pedagogii ví starou belu.
Tento přátelský vztah pak přetrvával leta a oblíbený
pedagog se pravidelně zúčastňoval školních slezin,
svateb, pohřbů a porodů.
Něco jiného to ovšem bylo s kantory neoblíbenými. Těm
se dělaly naschvály, všemožně se zesměšňovali
a studenti je zkrátka svým nepřístojným chováním
doháněli k šílenství. Neoblíbení kantoři pak předčasně
chodili do důchodu nebo na dlouhodobé léčení do
věhlasných lázní Bohnice.
Stačí si připomenout neslavného profesora Servíta,
kterého si většina důchodců mého věku, zvláště těch,
kteří studovali v Praze, dobře pamatuje. Ten se svou
blbostí a skutky na jedné z vysokoškolských kateder
proslavil tak, že prakticky po tehdejším Československu
neexistoval záchodek či volná zeď, kde by se neobjevil
slavný nápis: “SERVÍT JE VŮL”. Tato smutná pravda
také okrašlovala Eifelovku a téměř všechna turistická
místa na světě, kam se našinec v té době dostal. I když
to vskutku byl blb na kvadrát, vždycky mně ho bylo
trošku líto, jak se asi musel cítit. A co teprve jeho rodiče
a příbuzní. Ten se jistě neoženil, protože si nedovedu
představit, jak by si ho nějaká ženská vůbec za těchto
okolnosti vzít mohla.
Můj oblíbený pedagog byl profesor Havlíček, který se
nás na gymnáziu pokoušel učit takové exaktní vědy jako
byla botanika a biologie. Pedagog Havlíček, vysoký muž
s orlím nosem a šedivými vlasy, si získal moje
sympatie, když jako vůbec jediný z učitelů nerudnul
v tváři, když jsme ho oslovovali: ”Pane profesore”
a nebazíroval zvýšeným hlasem na tom, abychom ho
titulovali:”Soudruhu učiteli”, tak jako to dělal třeba učitel
zpěvu soudruh Hrdlička, který byl stranický činitel a blb
a u kterého jsme se naschvál pletli a sveřepě mu řikali:
”Pane”, jen abychom vychutnali, jak hystericky bude
požadovat oslovení partajní.
Profesor Havlíček byl nejenom nestraník, ale pašák,
protože, když mu skutečně některý ze spolužaků šplhounů řekl: ”Soudruhu”, tak ho za to Havlíček
u tabule pěkně zkoupal. Za to jsme mu fandili a když
jsme se dozvěděli, že profesor Havlíček bojoval na
západní frontě v munduru zahraniční armády a že má
tím pádem utrum a že jako dřívější universitní profesor
musí učit na střední škole pitomce jako jsme byli my a je
rád, že je rád, a že jeho žena děla průvodčí na tramvaji,
sympatie nahradil neskonalý obdiv...
Jako nezletiletí studenti jsme byli obzvlášt hrdi na to, že
profesor Havlíček nám hned od první třídy gymnázia
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vykal. Cítili jsme se více dospělí a s odstupem let
jsem přišel na to, že to byla od pana profesora asi
jenom takova finta, neboli pedagogická strategie,
kterou používal právě proto, abychom se cítili
dospělejšími a na to konto přistupovali ke studiím
odpovědněji. To jsme si samozřejmě neuvědomovali
a proto nám dělalo nadmíru dobře, když profesor
Havlíček na nás, obyčejně tupé studentíky, pouštěl
hrůzu, hřimaje:” Vy dřevo zimostrázový! Vy jste se
neučil! Vy jste nic nedělal! Vždyť vy jste kapr jako
karas!!! Sednout, pět!”...
Spolužákyně, když byly vyvolané, začaly obyčejně
fňukat a dobrého kantora, který se vyznačoval
pouštěním hrůzy, se doopravdy tak bály, že zpravidla,
když byly vyvolané tak zapomněly i to, co se pracně
našprtaly. “No tak, neplakat, dámičko, neplakat,
a raději nám pěkně řekněte, jak je to s tím
krásnoočkem zeleným”, snažil se s dávkou něhy
profesor Havlíček předejít proudu slz.
Profesor Havlíček byl nejenom válečný hrdina, ale
rovněž vynikající pedagog, který si na černý plášť
křídou maloval zažívací ústrojí, abychom výuce lépe
porozuměli. A díky jemu si dodnes pamatuji
podrobnosti o pánských a hlavně dámských
pohlavních ústrojích a jiných pro život důležitých
věcech jako to, že jeleni mají na hlavě parohy a ne
rohy, protože ty tam mají pouze krávy. Jenom
nedovedu pochopit, proč nám vzdělaný pan profesor
nic neřekl o tom, že parohy může nakonec nasadit
i člověk. Na to on byl příliš velký gentleman… A pak
to taky vlastně jaksi nějak nesouviselo s učební
látkou.
Zatímco snad všichni mí učitelé z mládí jsou již po
smrti, profesor Havlíček žil až do listopadu minulého
roku, kdy zemřel v úžasném věku 100 let. A prý do
poslední chvíle chodil na třídní sleziny, kde poklidně
popíjel pivečko a se stárnoucími studenty vzpomínal
na staré časy. A prý měl tak vynikající pamět, že si
pamatoval i na mne. “Jó Ivan, no to byl přece ten
závodník kolečkář, který místo toho, aby se učil
biologii tak jenom proháněl kolo. A děvčata”, dodal
s úsměvem, jak mi bylo řečeno.
To, že se dožil tak vysokého věku je asi tím, že to byl
dobrý člověk, který si na tomto světe zasloužil být
dlouho. Kromě těch pár pětek, které jsme od něho po
právu dostali, neublížil ani mouše. Spíše naopak.
A jsem rád, že se dožil pádu komunismu a že jistě
jeho vojenské zásluhy byly vládou náležitě ještě za
jeho života oceněny. Jenom mne mrzí, že ještě chvíli
nevydržel. Plánoval jsem na tento rok se za ním
podívat a říci mu, že si dodnes pamatuji, jak se
rozmnožují krásnoočka zelená...
Ivan Kolařík, OAM
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jde z nemocnice od Klárky. Stiskla jsem mu paži
s nevysloveným soucitem a tomu robustnímu muži
Moje vzpomínka na Karla Svobodu
vyhrkly z očí slzy. Za několik měsíců dcerka zemřela.
Pokaždé mne těšilo s jakou upřímností se ke mně
S fenomenálním hudebním
hlásil. Minulý rok v létě při otevírání Gottlandu
skladatelem Karlem Svobodou
v Jevanech mi dlouze povídal o novém synovi
jsem byla naladěna na společnou Jakubovi a o připravovaném muzikálu Golem.
notu už od roku 1997, kdy jsem se Byl plný optimismu.
s ním poprvé setkala.
A tak jsem byla překvapena, když jsme se opět
Byl to čas velké slávy jeho
uviděli začátkem prosince na Českém Slavíku ve
prvního muzikálu Dracula a já
Státní opeře. Působil osamoceně. A smutně. Stáli
zkoušela možné i nemožné,
jsme spolu pár minut a řeč nám nezvykle divně vázla.
abychom Draculu prosadili do
Moc jsem se nesnažila vést konverzaci a za chvíli se
anglicky mluvícího světa. Muzikál omluvila. Pak jsem ho ještě párkrát zahlédla na
jsem milovala. Vybavena
večírku, stál zadumán a rozpačitý, lhostejný ke
Svobodovou hudbou a zrcadlovým překladem textu,
světlům kamer a hýřícímu okolí. Nejsem dnes asi
který jsem připravila se souhlasem autora krásného
jediným člověkem, kterého mrzí, že se s Karlem více
libreta Zdeňka Borovce, jsem odhodlaně bušila na
nebavil.
dveře všech velkých producentských společností
Karel Svoboda trpěl maniodepresivní psychózou,
v Sydney a v Melbourne, počínaje IMG konče SEL.
o které zřejmě málokdo věděl do okamžiku, kdy se
Oslovovala jsem světové režiséry Baze Luhrmana,
28. ledna tohoto roku zastřelil na své zahradě.
Iana Judge, legendární textaře Tima Rice a Nicka
Proč? – ptají se lidé, - měl přece vše, bohatství,
Enrighta, uvažovalo se o pěveckých veličinách
slávu, talent, mladou ženu, děti, byl geniální...
Anthony Warlow a Marině Prior.
Maniodepresivní psychóza bývá však nemocí lidí,
Snad pro ten můj odhodlaný zápal mne Karel
kteří se ve své genialitě zmítají mezi extrémními
Svoboda přibral mezi své umělecké okolí. Potkávali
pocity. Stejně diagnozovaní byli herci Vlastimil
jsme se pokaždé během mých návštěv Prahy. Mám
Brodský a Miloš Kopecký, umělci Čajkovský a Van
tak hezkou vzpomínku na nejrůznější setkání s tímto
Gogh, výjimečné osobnosti jako Isaac Newton
geniálním autorem největších hitů Karla Gotta, jako
a Winston Churchill.
byla Lady Carneval, Mistrál, Láska bláznivá nebo
Koneckonců, i náš bývalý viktoriánský premiér Jeff
Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš, titulní melodie z filmu Kennett ví, o čem je řeč a osobně se zasazuje o boj
Tři oříšky pro Popelku. Písní, které složil pro Gotta
s maniodepresivní psychózou. Boj se strašnou
bylo celkem osmdesát. Marta Kubišová zpívala jeho
a zákeřnou nemocí, která nás může připravit nejen
Nechte zvony znít, Helena Vondráčková Lásko má já o geniální, ale i o lidi nám blízké. Tak jako byl Karel
stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně, pro Lucii Bílou
Svoboda.
napsal píseň Jsi můj pán, Jiří Korn proslavil jeho Yvetu
a Hana Zagorová Gvendolínu. Složil hudbu
Barbara Semenov
k devadesáti českým i světovým filmům a televizním
seriálům (Cirkus Humberto, Rodinná pouta,...). Psal
i krásné melodie k pohádkám, tou poslední zůstane
Z pekla štěstí. Úspěchy mu přinesla Včelka Mája, za
kterou dostal v Německu pět zlatých desek od firmy
Polydor. Supraphon mu udělil diamantovou desku za
více než 10 miliónů prodaných nosičů.
Vzpomínám si, jak mne pozval do svého nahrávacího
studia v době, kdy pracoval na druhém muzikálu
Monte Cristo. Celý den mi vyprávěl, hrál na klavír,
zpíval, pouštěl předběžné nahrávky a spokojeně
přikyvoval, když jsem se podivovala nad tím, že je to
spíš opera než muzikál. Napsat operu bylo jeho
velkým snem.
Jindy jsem ho potkala třeba náhodně, v bohémské
náladě, v bohémském klubu, z ustáleného vykání
přešel z ničeho nic na tykání:- „Ten tvůj bumerang
mám pořád doma, musím se tam k vám do Austrálie
vydat.“ Ale myslím, že nerad létal.
Na jednu naší schůzku přišel pozdě a omlouval se, že

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!

15

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2007
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

ÚTERKY a OBĚDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně - $15
ČTVRTKY KÁVA A ZÁKUSEK

12:00

KAŽDOU LEKCE SALSY
19:30, pokročilí 20:30 (cena lekce $12, obě $20)
STŘEDU Začátečníci
Informace: Florencia, tel. 0438 932 908

19:30
20:30

3. března
sobota

SAMBA MEETS SALSA

21:00

9. března
pátek

Broadway meets Vegas

10. března
sobota

- kapela a tanec, úvodní lekce kubánské Salsy zdarma,
bližší informace - 0402 322 301 ($10)

- kabaretní show, cena $15 (scény a písně - The Blues
Brothers, Evanescence, Phantom of the Opera, Grease,
Tom Jones, Frank Sinatra, Robbie Williams, Kylie Minogue),
bližší informace - Lindsay Saddington, tel. 9326 3006

“Josefská“ hraje Studio 4
Taneční zábava, vstupné s večeří $25
Objednávky na tel.: 9432 8246

20:00

20:00

16. března Broadway meets Vegas
pátek

20:00

17. března Setkání letošních a budoucích táborníků
Táborák a možnost přespání pod stanem
sobota

15:00

20. března Kino - „Kousek nebe“
film z roku 2005, příběh lásky ve zdech komunistického
úterý

20:00

30. března Broadway meets Vegas
pátek

20:00

31. března BABAGANOUSH - koncert Sorelli
Oblíbené cikánské melodie střední a východní Evropy
sobota

20:30

na Šumavě v Belgrave
bližší informace - Vlasta, tel. č.: 0408 088 167

kriminálu 50tých let
Objednávky večeří na tel.: 9432 8246, večeře 19:00

Cena $18, objednávky na tel.: 0425 835 705 , 0403 947 836

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

Setkání letošních a budoucích táborníků aneb
Jedna noc na Šumavě pod stanem
Přijdte si vyzkoušet, jaké to je, stát se táborníkem. Plánujete poslat své dítě příští rok na tábor?
Nebo je chcete jen seznámit s tím, jaké to je spát venku pod stanem?
Anebo se vám letošní tábor tak líbil, že si ho chcete znovu připomenout?
Nabízíme vám skvělou příležitost jak spojit příjemné s užitečným!
V sobotu, 17. března 2007 od 15.00 hodin jsme pro vaše děti připravili na Šumavě pravý
táborový program. Užijte si celotáborové hry, závody a navečer, když
počasí dovolí, i oblíbený táborák. Pro rodiče plánujeme společné posezení.
Účastníci si sami zajistí - dopravu, stan/celtu, spacáky, párky a chléb na
sobotu, nedělní snídani a odvoz vlastního odpadu.
K dispozici bude - čaj, káva, cukr, mléko.
Přihlášky nocležníků a bližší informace: Vlasta na tel. č.: 0408 088 167

Velikonoční bohoslužba na Šumavě
6. dubna – Velký pátek – Křížová cesta v 15.00 hodin
8. dubna – Hod boží velikonoční v 11.00 hodin s otcem Hrdinou
Oběd se podává od 12.00 hodin
Tradiční tancovačka s Edou Zlatým a jeho kapelou od 15.00 hodin
Těšíme se na vás na Šumavě
Adresa: Locks Way , Belgrave South, Telefon: 9754 5159, Melway 84 J5

OLYMPIC koncert v sobotu 3. 3. 2007 v 19:30
Hala BMW Edge, Federation Square
Vstupenky: Bohemia Travel – 03 9548999 nebo 0413 499321
nebo hodinu před v místě koncertu
Jedinečná Show legendární české rockové kapely v nové produkci
Redakce Kvartu - Barbara Semenov, Grafická úprava - Blanka Arnold,
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au
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