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VELIKONOCE
– svátky plné krásné symboliky. U nás
protinožců pojaté s jistou kontroverzí nikoliv
po prvním jarním úplňku, nýbrž po prvním
podzimním úplňku.
Asociace velikonočních svátků se svátky
jara není tedy až tak na místě, můžeme ale
připomenout, že většina pohanských národů
oslavovala v tomto období, kdy znovu ožívá
příroda, svátky plodnosti. Stejně tak, mnoho
symbolů Velikonoc, včetně vajíčka, jako
symbolu rodícího se života, beránka či kříže,
je mnohem starších než samo křesťanství.
Význam kříže byl v různých kulturách
i náboženstvích univerzální, byl spojen
s problémem orientace v kosmu, v prostoru
mezi nebem a zemí a chápán jako propojení
božského, vertikálního ramene a lidského,
tedy horizontálního ramene světa a stal se
tak symbolem věčnosti. Dnes je kříž
nejdůležitějším symbolem křesťanství,
protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke
smrti ukřižováním.
Jeho vzkříšení je pro křesťany centrálním
bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový
začátek nového života. Proto se
o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad
smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad
nespravedlností a láska nad nenávistí.
V přípravném předvelikonočním období,
začínajícím Popeleční Středou si mají lidé
oživit svojí víru...

„Cristo Crocifisso“ Ukřižovaný Kristus
FRANCISCO GOYA - 1780
olej na plátně, Museo del Prado, Madrid

„Ježíš podával náboženství čisté,
nerozhárané, klidné, jasné,
nemlhavé“
T. G. Masaryk
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vždycky docela dobře. Největší legrace je, když
přijde naše Banda (máminy a tátovy přátelé) na
velikonoční posezení a máma je nutí malovat vajíčka
v soutěži o nejlepší. Vyhrál strejda Ivan, protože měl
nejsrandovnější vajíčko. Mně se líbilo vajíčko tety
Věry. Nejhezčí vajíčka dělá ale naše melbournská
babička Jarmi. Natrhá nejdřív na zahrádce malé
listečky, pak je přiloží na skořápku a zaváže
hadříkem. Potom je vaří v cibulovém odvaru. Tahle
vajíčka vypadají opravdu krásně a nikdy je nemáme
to srdce oloupat a snist.

Po odeznění vážných náboženských svátků se lidová
tradice vrací k projevům veselí a proudícího života.
Přichází velikonoční koleda – pomlázka. Obchůzka po
domech, veršováná přání, polévání vodou a hlavně
šlehání zelenými spletenými pruty, které údajně přináší
„pomlazení“ – odtud název předmětu, dne, někde
i celých Velikonoc. Tyto věkovitě a vpravdě podivné
zvyky se navzdory civilizačnímu proudu zachovaly
dodnes a to nejen v prostředí venkova, ale i ve velkých
městech.
Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně musí platit –
dárky a vejci. Jako dárek musí být vajíčko plné
a omalované. Tradiční a nejkrásnější je barva života,
krásná červená. Odtud obecně užívaný název –
kraslice.
Slovanská tradice zachovala pestrou škálu malování
kraslic se vzory často vzájemně souvisejícími
a srovnatelnými. Na českém území se tato práce
rozvinula do specifické šíře a stala se jakousi
svéráznou tvůrčí kategorií. Dodnes se této činnosti
věnuje velká řada lidí se značným zaujetím prakticky
po celý rok. Nicméně, v čase Velikonoc se umně
i neuměle malují vajíčka snad v každé rodině.
Osobně považuji tradice Velikonoc podobně jako
tradice Vánoc za něco báječného. Jejich předávání
v rámci rodiny je svým způsobem svátostí, rodinné
tradice zůstávají navždy v našich srdcích a činí nás
nesmrtelnými alespoň ve vzpomínkách těch, které
nejvíc milujeme a kteří jsou pokračováním našich
životů. Vzpomínám, jak důsledně jsem trvala na
tradičních oslavách Velikonoc v letech, kdy byla moje
dcera malou holčičkou. Dnes vím, že i ona bude
předávat jejich láskyplné kouzlo nově příchozím
členům rodiny, aby si její děti psaly podobně do svých
deníčků jako ona kdysi dávno:Velikonoce slaví naše rodina na farmě v Monbulku.
Pokaždé s mámou vyzdobíme celou farmu krásnými
kraslicemi, které jsme si přivezli z Česka a máma
upeče strašně dobrý mazanec. Táta pokaždé řekne, tentokrát se ti povedl úplně nejlíp ze všech. Mazanec
je hned pryč a máma musí udělat nový. Já mezitím
maluju vajíčka. Používám nejvíc pastelky, někdy
dělám vzory jako jsou na kraslicích, někdy maluju
nějaké obrázky s kytičkama nebo s kuřátkama a někdy
něco moderního, takovou čmáranici, ale vyjde to

Vraťme se však k symbolu nejvážnějšímu, kterým je
KŘÍŽ. Strašnou, krutou a potupnou smrtí na něm
zemřel ten nejlepší z nás, člověk, který jako
ztělesnění Lásky a Dobra dokázal lásku a dobro
hlásat, žít a hájit v nerovném boji proti zlu, nenávisti,
závisti, mocenským cílům, mamonu a lidské malosti.
Na základě této univerzální pravdy zůstává symbol
ukřižovaného Krista nepochybně symbolem
nejposvátnějším.
Tentokrát jsem se však ke svému zamyšlení nad
tímto symbolem nechala inspirovat obrazem, jehož
autorem je Francisco Goya a ještě více pak novým
skvělým americkým filmem našeho slavného Miloše
Formana – „Goyovy přízraky“ (Goya’s Ghosts). Film
měl v únoru svou světovou premiéru ve Slovanském
domě v Praze, do amerických a potažmo
australských kin bude uveden pravděpodobně v létě,
tedy v zimě na naší straně zeměkoule. Miloš
Forman je fenomenálním režisérem, jeho
kinematografické umění zaznamenalo tentokrát
v rozpětí pár hodin délky filmu s neuvěřitelným
dopadem a mrazivou potencí nejstrašnější zneužití
svatého symbolu kříže v dějinách lidstva. Zneužití
o to horší, že se pod něj podepsala sama katolická
církev. Film je fascinujícím dokladem o její
zvrácenosti v době španělské inkvizice, kdy
motivace k terorizování obyvatelstva pod záštitou
kříže byla založena na mocenských, politických,
finančních, rasových i náboženských zájmech
vládnoucích vrstev.
„Goyovy přízraky“ nejsou ani tak o slavném malířovi,
ale o svědectví, které vydávaly jeho rytiny z dob
hrůzné inkvizice. Goya je pouhým průvodcem
v dramatickém příběhu o otci Lorenzovi, který si
u malíře objedná portrét a při té příležitosti si všimne
obrazu Goyovy múzy, mladé dívky Inés (Natalie
Portman). A právě Inés, jako jedna z tisíců dalších,
je inkvizicí nesmyslně obviněna z judaismu kvůli
tomu, že si v místní krčmě nedá k večeři vepřové
maso. Poté, co je mladá dívka vyslýchána
a podrobena krutému mučení, se raději ke „všemu“
přizná. V odporném prostředí zatuchlé věznice plné
ubožáků se poprvé setkává s páterem Lorenzem
a podlehne jeho žádostivosti. Španělský herec Javier
Bardem v roli Lorenza ztvárnil k naprosté dokonalosti
prodejnou figurku doby, kdy se politická situace mění
s každou nově nastupující dekádou
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a z bezvýznamných lidí dělá bohy či naopak. Malost
i bezmocnost hlavní postavy je trvalá, ať je
španělským duchovním, francouzským revolucionářem
nebo odsouzencem na smrt. Odvíjí se příběh plný
absurdity, kdy ti, kteří vás včera soudili, mohou být
zítra souzeni vámi a víra vlastně nic neznamená.
Nebo znamená?
Miloš Forman trefně hovořil v Praze o podstatě svého
scénáře, když zobrazovanou dobu porovnával
s obdobně hrůznými časy fašistické a komunistické
zlovůle -„lidstvo pokaždé deklamuje: Už nikdy více, teď
jsme se poučili! A o pár let později se stáváme
nešťastnými svědky i účastníky dalšího vítězství zla.
Lidstvo stále a dosud nic nepochopilo a nezbývá, než
brát ten neustálý kolotoč jako něco, s čím je třeba žít.“
Jsou mezi námi ovšem jedinci, kteří tuto smutnou
stoickou pravdou odmítají přijmout a budou nám svým
životním postojem povědomě mnohdy připomínat
Ježíše Krista. Byli a jsou mezi námi ti, kteří nebudou
mlčet, když pod zástěrkou kříže, ideí
o svobodě, rovnosti, bratrství, víry, řečí o sociálních
jistotách, tradicích a národním dědictví budou na úkor
humánnosti prosazovány sobecké mocenské a osobní
zájmy.
Vždy bude záležet pouze a jen na nás, abychom se
nestali tupým a posléze trpícím davem (dokonale
zobrazeným ve Formanově filmu). Abychom se vraceli
k tomu, co chtěl vlastně Ježíš říci. Jeho poselství je
prosté a objevuje se nám stále a znova v různých
podobách, my si ale rádi před pravdou, tak jako kdysi
v Nazaretu, zakrýváme oči a uši.
Velikonoční čas – čas otevřít svá srdce a mysl
a oživit svojí víru...
Barbara Semenov

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu a popovídat si
v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne, poblíž
Národního domu, jen pár kroků od Errol Street, kde
jsou obchody, banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte na
generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196
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Miloš Forman
a Natalie Portman
na premiéře filmu
v Slovanském
domě v Praze

Javier Bardem
jako otec Lorenzo
ve filmu „Goyovy
přízraky“
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ODTUD A ODJINUD
Před časem jsem se v této rubrice
zmínil, že po 13ti letech soudních
tahanic připadla katedrála sv. Víta na
Pražském hradě církvi, které ji
komunisté odejmuli. Nyní přichází
zpráva, že svatovítská katedrála
pražské kapitule napatří. Bude
následovat další soudní jednání. Nezávisle na tomto
se dozvídám, že v Praze byla založena iniciativa
nazvaná „Charta 2007“ sledující reformu současného
českého soudnictví a pokoušející se o vzdorování
moci, která se celému světu jeví jako demokratická.
Potlačování práv jednotlivců a obyvatelských skupin se
děje dodnes, pouze jinými formami než za komunismu.
„Charta 1977“ vzdorovala totalitní moci, která byla
otevřeně nepřátelská demokratickému světu.
V polovině února byla spřísněna bezpečnostní
opatření na ruzyňském letišti v Praze. Akce se stala
i politickým tématem, sociálnědemokratická opozice
opatření kritizovala tvrzením, že zvýšená ochrana byla
nařízena na základě varování věštkyně, která dokonce
uvedla, jaká letadla mají být poškozena. Nebylo ale
zveřejněno, zda věštba byla vyčtena z karet nebo
planet.
K sedmidennímu pobytu vždy po jednom týdnu
v Sydney a Canbeře dorazila do Melbourne skupina,
která si říká „Studenti gymnazia F.X. Šaldy v Liberci“,
je složena ze dvou žákyň této školy, jejich profesora
a vedoucího výpravy - posluchače Karlovy univerzity.
S úmyslem pátrat po naší minulosti v projektu
nazvaném „Neviditelné oběti komunismu“ navštívili
v Melbourne sedm poúnorových exulantů, s každým či
každou vedli vždy asi dvouhodinový rozhovor, který
audio-vizuálně zaznamenali. Takový průzkum skupina
realizovala již v Kanadě, registruje vzpomínky
pamětníků na důvody, proč v roce 1948 po
komunistickém puči opustili vlast. Výsledkem bude
televizní reportáž a knižní zpracování. Liberečtí
studenti nejsou první, kteří se touto tématikou
zabývají. Domnívám se, že předčí jasným záměrem,
svědomitou připraveností a rozhovorovou metodičností
předchozí výzkumníky, kteří za námi přijeli z České

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

14 Shearson Crescent
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Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

republiky. A navíc, jsou to velmi mladí lidé nezatížení
bolševickou minulostí, vidím v nich budoucnost našeho
národa.
Australská společnost Uran Ltd. se zajímá
o investování do dolu na těžbu smolince v Rožné
na Žďársku. Uranová ruda se tam těží od roku 1957.
Na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě byla oficiálně
otevřena česká polární stanice nesoucí jméno Johanna
Gregora Mendela, stavba stála 60 miliónů korun. Čeští
geologové, biologové a geografové tam zkoumají jak
horniny, tak změnu klimatu. Je to místo, kde již ustoupil
ledovec a uchycuje se tam rostlinný život. Polárním
výzkumem se zabývá šedesát zemí.
Pamětníci si ještě vzpomínají na jednokorunovou
známku z roku 1928, na které prezident T.G. Masaryk
zvedá do náruče děvčátko ve slováckém kroji. V roce
2001 byla tato známka znovu vydána u příležitosti 150.
výročí Masarykových narozenin. „Děvčátko“ když
dospělo, opustilo v roce 1968 republiku a syn Ladislav
Richard Haňka se již narodil v Cedar Rapids, Iowa,
USA. Je grafikem a uměleckým knihařem, v Národním
muzeu v Praze je nyní vystaveno jeho sto knih, lepty,
dřevoryty a suché jehly.
S velkým úspěchem se setkalo představení
melodramatu Čtyřnohá vrána skladatele Kryštofa
Mařatky žijícího v Paříži. Podkladem jsou texty ruského
spisovatele Danijla Chormse, který se stal v roce 1947
obětí stalinských represí. V Praze byly zahájeny dvě
výstavy, které popisují zločiny komunismu. Jedna
uspořádaná v Karolinu s názvem „Pocta všem“, kteří
vzdorovali totalitě, druhá „Třetí odboj v ČSSR“, k této se
ještě přidružuje expozice o PTP (armádní robotárny)
v zámku Brandýs nad Labem. Kdo neviděl výstavu
„Karel IV – císař z Boží milosti“ přibližující kulturu
a umění z doby vlády posledních Lucemburků z let
1347-1437, nemusí zoufat. Výstavu navštívilo v Praze
v roce 2006 téměř sto tisíc lidí, rok před tím byla
instalována v Metropolitním muzeu v Novém Yorku.
Přes dvě stě exponátů bylo zachyceno na audiovizuální
DVD a tak jsou přístupny dnes každému.
V Beskydech a na Šumavě se pytláci zaměřují na rysy,
vlky a medvědy. Odměna 50 tisíc Kč se vyplácí
za informace vedoucí k dopadení škůdníků. Koncem
minulého roku byl v Beskydech upytlačen medvěd
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pomocí újedě, políčením otráveného masa.
Repliku 12ti metrového totemu kanadského
indiánského kmene Hajda vytvořil řezbář Jan Brlica
ve Francově Lhotě na Vsetínsku. Ve Tvarožné Lhotě
na Hodonínsku došlo nedávno ke Slavnosti oskoruší.
Jeřáb oskoruše je strom Slovácka, kde z jeřabin, které
dozrávají pozdě na podzim, se nejen pálí jeřabinka,
ale hospodyně pečou oskorušový štrůdl a svařují
oskorušový čaj. V Soběsukách na Plzeňsku se
pořádala soutěž jedlíků. Vítězný otesánek dokázal
za pět minut spořádat 800 gramový steak, v zápětí
na to ještě mimo soutěž dvousetgramový a prohlásil,
že má stále hlad a že se těší až se po šampionátu
v klidu nají. Vítězové jsou však i jiného druhu. Soutěž
na stavbu Národní knihovny na Letné vyhrál mezi 400
návrhy exulant - architekt Jan Kaplický z Londýna.
Česká republika se bohužel nemůže vyrovnat
s minulostí, komunistická politická kultura stále přežívá
a je obyvatelstvem tolerována. Rada České televize
nevyvozuje závěry z podvodného jednání jejího
generálního ředitele Jiřího Janečka a vrchního
programového ředitele Františka Lamberta, kteří
do svých životopisů a lustračních dokladů neuvedli, že
byli členové KSČ a Lidové milice, což se zákonně
u žadatelů na vedoucí místa vyžaduje. Na dotazy, proč
tyto okolnosti ignorovali, odpovídají s bolševickou
vychytralostí „ nebylo zapotřebí, každý o tom věděl“.
Před sedmi lety byl do čela České televize jmenován
exulant Jiří Hodač, který v Melbourne vydával
Panorámu a pak působil v Londýně jako redaktor
a posléze vedoucí českého vysíláni BBC, nakonec její
kancelář již na konci roku 1989 uvedl úspěšně
do Prahy. Proti jmenování Hodače se zvedl
paranoidně žárlivý odpor nejen televizního personálu,
faráře od Salvátora, spacákových demonstrantů, ale
i statisícového hysterického davu vyzpěvujícího
pod Muzeem „Svatý Václave nedej zahynouti...“
Exulant Hodač nebyl žádoucí, veřejnosti ale nevadí, že
současná Televizní rada má členy, kteří byli příslušníci
nejen KSČ, ale i Lidové milice, ozbrojené pěsti totalitní
vládnoucí třídy.

IP

KNIHY, KTERÉ MÁM RÁD
Vzhledem k tomu, že KVART se dostává v poslední
době do úrovně, kterou lze už pojmenovat
žurnalismem a kterou jsem v australském, dříve
exulantském tisku už dlouho neviděl, rád bych
připomněl několik českých knih, které jem přečetl už
několikrát a vždy jsem se při jejich přečtení cítil
obohacen a rád se k nim vracím. Zastávám totiž
názor, že člověk nemá být živ pouze chlebem
(a v dnešních dobách internetem), nýbrž i dobrou
knihou. Snad některé v knihovně také máte:• PALACKÉHO DĚJINY – občas přečíst pár stránek
není na škodu.
• KARLA ĆAPKA by měl znát každý Čech. Pro ty
z vašich příbuzných, kteří neznají dobře česky,
předválečné překlady (Allen & Unwin) jsou lepší než
moderní, mnohdy americké.
• MILOŠ V. KRATOCHVÍL: DOBRÁ KOČKA,
KTERÁ NEMLSÁ. Životopis Václava Hollara,
slavného českého rytce z doby pobělohorské. Román,
ze kterého se mnoho naučí mladí i staří a seznámíte
se i s Komenským, jak ho poznal a portrétoval Hollar.
• PAVEL EISNER: CHRÁM I TVRZ vám napoví
mnohé o češtině, často budete překvapeni a přitom se
moc nasmějete.
• PAVEL EISNER (ještě jednou): PAN KAPLAN MÁ
TŘÍDU RÁD. Sám autor napsal v úvodu, že „... můj
pan Kaplan je úlitbou na oltáři češtiny“, vy s ním
budete souhlasit a také se budete chechtat jako jste se
už dlouho nesmáli a nakonec si řeknete, že to
samozřejmě jako exulanti všichni známe z vlastních
zkušeností, i když vlastně naruby.
• PAVEL KOSATÍK: OSM ŽEN Z HRADU –
od Charlotty Garrigue Masarykové až po Olgu
Havlovou. Ti mladí budou překvapeni už jen tím, že
první „První dáma“ ČSR byla Američankou a jak se
asimilovala (nebo spíš „integrovala“).
• Dr. KAREL STEINBACH (zpracoval Viktor Fischl):
SVĚDEK TÉMĚŘ STOLETÝ. Dozvíte se od Źida, že
„u Židů nikdy nehoří“, že jeden dávný student na UK
v Praze neměl jen „dvě gule“, nýbž dokonce tři, budete

COOL ZONE
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
Email:- eva@bohemiatravel.com
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REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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se smát a zároveň vám bude do pláče a dozvíte se
z těch 130ti stran opravdu hodně z historie dvou exilů.
Ale nesnažte se shánět ji po antikvariátech v Praze.
Jak jsem před třemi lety do některého vlezl a řekl
„Steinbach, Svědek,,,“, i ten nejmladší příručí se mi
vysmál. Vyšlo ve Státní pedagogickém nakladatelství
v Praze v roce 1990.
MARIE ŠULCOVÁ: PRODLOUŽENÝ ČAS JOSEFA
ČAPKA. Mladí se dočtou jaké to bylo jako rukojmí
v koncentráku a jak se v té době žilo v Protektorátě
i mimo, což je znamenitou ukázkou toho, jak se svět
rychle mění, i toho, že nic netrvá v světě věčně, ani
láska k jedné slečně.
Než skončím, musím připomenout, že Masarykův
ústav AV ČR vydal před několika lety opět několik knih
T. G. Masaryka. Je mezi nimi také MODERNÍ
ČLOVĚK A NÁBOŽENSTVÍ, což náš „starý pán“
napsal před více než stoletím. Podle mého názoru je
to dílo jak šité i na dnešní společnost a dnešního
moderního člověka. Číst to však dá fušku.
Přeji dobré počtení.
Zdeněk Volek
Sunshine Coast, Queensland

MUDr Alžběta Gazdíková
a MUDr Přemysl Kunz
si dovolují oznámit, že ordinují v novém
Medical and Dental Centre
490-524 Springvale Rd. Forest Hill 3131
Ph. 88041900
No appointments necessary,
Medicare bulk billing
Ordinace je otevřena 7 dnů v týdnu
Po-Pá 7.00-22.00 So-Ne 8.00-22.00

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

ZÁKON O KRAJANECH ?
Před časem mne tehdejší zastupitelský úřad požádal,
abych připravil komentář k připravovanému českému
zákonu o krajanech. Pročetl jsem si zaslanou „Právní
a politickou analýzu s argumentací k projednání a
prosazení věcného záměru zákona o krajanech“
a poslal jsem Ministerstvu zahraničních věcí České
republiky moje mínění.
Snad nejproblematičtější okolnost spojená s definicí
„krajana“, které se analýza připravená Stálou komisí
Senátu pro krajany žijící v zahraničí zcela vyhýbá, je
skutečnost, že do této kategorie by spadali zejména
Češi, kteří ilegálně opustili ČSSR a následovně buď
požádali o legalizaci života mimo republiku anebo se
zbavili čsl. občanství, aby mohli navštěvovat totalitní
stát. K tomu potřebovali písemně požádat
komunistického prezidenta o milost. To poškozuje
profil antikomunistických exulantů, kteří takový
ponižujcí krok nikdy nerealizovali. Těch, kteří byli
komunistickým režimem pro svoji exilovou činnost
násilně zbaveni čsl. občanství, nebylo mnoho,
v Melbourne jsem věděl pouze o jedné osobě
(nezaměňujte s odsouzením pro nepovolené opuštění
ČSSR).
Domnívám se, že většina Čechů, kteří v letech 194889 hledali azyl v západních zemích si zachovala české
občanství. Dnes mají dvojí občanství, v Austrálii je jich
o něco více než 17 tisíc a podle definice
v připravovaném zákoně nejsou považováni za
krajany. Výjimku by tvořili Čechoameričané, pro které
automatické zrušení čsl. občanství bylo podmínkou
k udělení amerického. To by pak znamenalo, že „Stálá
komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí“ by buď
měla změnit svůj název anebo by měla být zřízena
další komise pro Čechy s dvojím občanstvím.
Připravovaný zákon uváděl „objektivní kriteria“
k přiznání statutu krajana. Jak zamýšlí ověřit „znalosti
českého jazyka a historických reálií“? Taková
osvědčení by měly vydávat krajanské organizace.
Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Ty ale v Austrálii ve smyslu zákona o krajanech
neexistují. Jaká by byla kvalifikace examinátora? Jak
by se zjišťoval požadavek, že žadatel nebyl v republice
soudně trestán, zda byl v Austrálii již připravovaný
zákon nezajímá. Ten také rozlišuje pojmy občanství
a národnost, - jak by se díval na krajany, kteří se do
roku 1938 resp.1945 hlásili k národnosti německé,
maďarské, polské, rusínské, židovské a jiné, resp. žili
mimo republiku, do které po válce reemigrovali jako
například volyňští Češi.
Jak se zákon o krajanech zachová k bývalým českým
nacistům a kolaborantům, zločincům proti lidskosti
v době totality, agentům a informátorům StB, kteří
dnes žijí mezi námi?
Formulace „krajan by měl vystupovat aktivně ve
prospěch České republiky“ se mi zdá hypotetická. Kdo
by toto ověřoval?
O možnosti volit korespodenčně ani slovo.
Nedávno jsem se na tyto věci zeptal v Canbeře
velvyslance a vyslaneckého rady, o připravovaném
zákonu o krajanech nic nevěděli. Takže prozatím mi
nehrozí, že bych nebyl krajanem.
Miloš Ondrášek
PS Po napsání jsem tento článek, jako vždy, dal ke
kritickému přečtení manželce, chvíli se smála a pak mi
řekla, že takové komicky připravované zákony
o krajanech jsou pro kočku. Pro mne připravovaný
zákon byl spíše k pláči, protože byl či stále ještě je
koncipován lidmi, kteří v letech 1948 – 1989 nežili
mimo republliku a nezabouchla se za nimi vrata. Bez
ostychu ale pro nás a o nás vydávají zákony, knihy,
časopisy a jiné, aniž by rozuměli duši exulanta.
SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
S hlubokým zármutkem v srdci oznamuji, že dne
15. února náhle zemřela ve věku 62 let moje drahá
manželka a kamarádka, milující matka
JARUŠKA MAIEROVÁ.
Věnujte prosím tomuto po všech stránkách dobrému
člověku tichou vzpomínku.
Love Zdeněk Maier
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GOLGOTA A VZKŘÍŠENÍ XXI. STOLETÍ
Náš každodenní život se točí po
staletí až dodnes podle řádu té
malé věcičky, která visí na zdi
a nebo ji máme na psacím stole.
Nemyslím tím budík, ale
časomíru větší – ano, je to
kalendář. Sháníme ho před
Novým rokem v tom
nejkrásnějším provedení,
abychom pak z něho utrhávali
denní, týdenní a nebo měsíční
listy a občas si i povzdechli – jo, tak za dva týdny budou
Velikonoce a Vánoce jsou zas o kus blíž. Chtě, nechtě,
řídí tedy tyto dva velké církevní svátky naše celoroční
krůčky. Ale již dávno ne nějakou duchovní náplní, jako
to bývalo téměř povinné za dob Jindřicha Šimona
Bára.Tehdy se vždycky napřed smýčilo a mezi tím se
často navštěvoval stánek Boží, aby se myslelo na
ukřižovaného a jeho utrpení.
Dnes se drtivá většina lidí stará o úklid hlavně před
prodejem domu, vaření sa zaměnilo za stravu nejčastěji
restaurační nebo populární „take away“. Návštěva
kostela je mnoha lidem nemoderní, asi tak jako nošení
punčoch, rukaviček a klobouků. Dnes je čím dál víc
v módě mít doma nekřtěňátka, žít jen v partnerství
a hlavně honit čas a peníze. Je to taková sebetrýzeň
mysli, která ovšem nikoho nevykoupí, ani činitele ani
okolí. Někteří z nás jdou touto cestou na Golgotu, ani
o tom neví. Jen čas a skrytá nemoc nebo neznámý
podraz kolem nich odměřuje jejich minuty. Jindy o tom
ví až moc dobře, to když je okolí chce ukřižovat.
Za cokoli, byť sebemenšího, co se jim nezdá - ať již
osobně, úředně nebo eticky. Je s tím kříž bez smyslu
víry.
Jak je to tedy s tou opravdovou duchovní náplní
Velikonoc? Uměli bychom povědět našim dětem, proč
oslavueme nový život v symbolu vajíček a kuřátek a říci
jim to tak, aby se naučily věřit a doufat v symbolické
znovuzrození - tedy v obrat k lepšímu po velké nebo
i malé ztrátě? Lehké to nebude. Děti mají větší zájem
o čokoládové zajíce. To je totiž to jediné, co nám

K zármutku se připojují přátelé Jenny a Jeff

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

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

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

v obchodech z Velikonoc zbylo. Téměř jediné. Ještě jsou
tu bochánky s křížem, pečené už od února, aby si je lidé
ohřáli a měli tak „hot cross buns“. Že na nich máme šedý
kříž, abychom se jím pokřižovali na Velký Pátek a jedli
jej pouze v ten den z piety – to vám školáčkové asi také
nedokážou vysvětlit. Jen je každému jasné, že bude víc
volna než o Vánocích, protože svátky začínají již
v pátek. To bude všude zavřeno. Ale to je votrava, že?
Právě jsem si chtěl dokoupit barvu, že honem přetřu
za ten den branku a ještě stačím skočit pro cement
na zabetonování sloupků, než vyrazíme pod stany.
Co by tomu asi říkali naší pratatíci, kteří by si nedovolili
zavézt ani fůrku hnoje na luka, třeba i jen v obyčejnou
neděli, neřku-li na Velký Pátek.
Můj dědeček, Václav, byl chalupník. Staral se o pár
kousků pole a dvě kravky. Měli devět dětí. Můj otec,
později duchovní, Jaroslav, byl dítětem pátým. Chodilo
se všude pěšky. V neděli se šlo hodinu přes pole
na Velkou mši do kostela v Kopidlně. Děti a otec se
potkávali s babičkou na půl cesty, když už ona se
vracela z ranní. Políbili ji uctivě ruku a pozdravili. Ona
šla domů nachystat oběd, který byl denně ve dvanáct.
Na polích byl klid. Všechno se stačilo za pět dní v týdnu
- s výjimkou žní. Šestý den sobotní byl na domácí práce,
opravy, praní, pečení koláčů. Chleba se pekl na celý
týden v úterý. Na něj se večer v pondělí zadělalo. Život
měl svůj činný rytmus, ale nikam se nespěchalo.
Neděle patřila i rodině, kdy se za ty dvě hodiny cestou
leccos probralo, poučilo, vysvětlilo. Bylo to čištění mysli.
Potom se cestou zpět vracela rodina k promluvě a domů
přicházela v posvátné radostné náladě. Nedělní
odpoledne patřila návštěvám tetiček nebo mladých
sousedek s nemluvňaty. Šlo se jim poradit, dětské sestry
ještě nebyly. „Tak rozbal ten povijan“ – říkávala babička,
když zardělá prvnička donesla do poklizené světnice
s ubrusem na stole svou naducanou ratolest. A už to
šlo:- „...na to opruzení mu uvař heřmánkový obklad a pro
ty naříkavé křeče v bříšku svař sladkou kmínovou
vodu...“ Naše dnešní maminky asi ani neví, že mají totéž
v drahých mastech na zadečky a v lahvičkách zvaných
‚Gripe water‘ na koliku.
Odbočila jsem trochu od Velikonoc k minulosti
obyčejných nedělí. O co víc se asi světívaly ty Velké
Božihodové. Ano, mnoha lidem již to není dost moderní
myslet denně, týdně nebo velikonočně na Krista.
Kalendář tu ovšem je a řídíme se jím. Na cirkevní
svátky bereme ohled, takže na Velký Pátek v našem
domě všechno ztichne. A v okolí našeho domu většina

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

sousedů v tento den trávu neseká. V sobotu je to již
horší. To se dohánějí nákupy, kříž, nekříž. Ale hlavně se
ještě jede do přírody - naposled před zimou. Malování
vajíček se moc nenosí. Mládež se více zajímá
o čokoládové výrobky, které nadělil zajíček pod keře.
A máme po velikonocich. Kde zůstal Kristus
ukřižovaný? Anebo stačí dělat si kříž sobě navzájem?
A kam se podělo vzkříšení?
V to však chtějme doufat všichni, hlavně v Sokole, že
se nám opět podaří mezi sebou vzkřísit ducha dobré
vůle. A to nejen mezi pár jedinci, kteří jsou ochotni
hodně napomoci, ale především ve členech nových,
kteří snad i bez starodávné sokolské přísahy budou
považovat udržování dobrého jmena Sokola za svou
členskou morální povinnost.
Vlasta Šustková

ZE ŽIVOTA SOKOLSKÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA VÝBORU A STRUČNÉ SHRNUTÍ
SCHŮZE ZE DNE 20. 2. 2007
•

Výbor Sokola děkuje manželům Zlatým a paní
Aleně Špiroch za věnování čistého zisku $1.079
ze Švestkové neděle 11. února Sokolu Melbourne Inc.
• Výbor a redakce Kvartu oznamují, že veškeré
příspěvky musí být doručeny do uzávěrky vydání, která
je každého desátého v měsíci.
• Poplatky za inzerci budou zveřejněny v příštím
vydání.
• Poštovní adresa pro zasílání veškerých finančních
dokladů byla změněna na Sokol Melbourne Inc., 497
Queensberry Street, Nth.Melbourne.
• Probíhá jednání o zajištění nového auditora.
• Cena malého piva byla pro úterní obědy stanovena
na $3.50.

N.I.K.

NA ZAKÁZKU

REFRIGERATION SERVICES

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

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

9809 1826

OPRAVY A PRODEJ

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

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

•
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Návrhy na změny k osnovám Sokola, které byly
zaslány některými členy, budou předmětem jednání
na příští schůzi.
• Plánovaný dvoudenní výlet do Echucy bude pro
členy HACC programu zdarma. Bližší informace u Vlasty
Šustkové na 9551 0279.
Děkovný dopis byl zaslán paní Evě Vasitch za pomoc
při správě finančních dokladů Sokola v uplynulých letech
a panu Hankovi za opravu dvou barových stolů.

letním táboře pro děti a mládež a na setkání maminek
a dětí v Hobartu.
Do cvičení se hlásí od března již několik žen. Máme
na mysli jenom lehké cvičení - u židle, ve stoje, v sedě
a občas s velkými míči. V dubnu se sejdeme dvakrát.
Vždy ve čtvrtek, - 12. 4. a 26. 4. od 4 do 6 hodin.
Příjďte podle možnosti, třeba jen na kratší dobu,
v pohodlném oblečení, bez trikotu. Ke cvičení nás bude
doprovázet česká a slovenská populární repro hudba.

ZPRÁVA POKLADNÍKA

Cvičení není nikdy dost Přijďte si pohrát pro radost.

•
•
•

Vlasta Šustková
(bližší informace na tel. 0408088167)

Dotace Kvart - $300.00
Dotace členů Sokola – $80.00
Dotace nečlenů – $210.00

Výbor Sokola žádá všechny členy, kteří ještě nezaplatili
členské příspěvky o jejich včasné zaplacení.

OBRAZEM Z NÁRODNÍHO DOMU
O našem výletu

ČESKÁ POCHOUTKA

Plánovaný březnový výlet se nám o několik týdnů
posouvá do podzimu. Jak jistě víte, vše záleží na volném
autobusu, který je právě na delší dobu zadaný. Stále se
těšíme, že se nám podaří navštívit na dva dny kraj
a okolí města Echuca, řeku Murray, muzeum a jiné.
Zájemci, hlaste se včas, zbývá 24 volných míst. Další
informace poskytne Vlasta Šustková – 0408088167.

Začínáme cvičit
Jako pražská rodačka a dítě vychované Sokolem
Strašnice a Vinohrady, kam mě moji rodiče, Jaroslav
a Marie Vonkovi, vodili od pěti let 2x týdně cvičit, bylo a je
pro mě přirozené pohybovat se celý život kolem
tělocvičny a Sokola. Z loňského pražského Sokolského
sletu jsem si přinesla nejenom pěkné vzpomínky, ale
i náboj, že by se u nás dalo zase znovu začít cvičit. A už
na tom pracuji. Sletovou sestavu Písnička jsem
předvedla při oslavě 28. října v klubu Brisbane, cvičení
s velkými míči, korálky jsme použili na našem českém

Dost možná větší pochoutkou než klasické
‚vepřoknedlozelo‘ je pro mnohé, zejména sladké
jazýčky a vegetariány, další jídlo tolik typické pro
českou kuchyni – Švestkové knedlíky. Není proto
divu, že Švestková neděle v Národním domě slaví
opakované úspěchy.

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

10

TARGET - http://www.aspectsofaustralia.com/target/
-internetové stránky pro Čechy a Slováky v Austrálii

Na takový pohled se srdce jen smálo a sliny sbíhaly.

Švestkové hody se vydařily díky manželům Zlatým a paní Aleně Špirochové.

VELKÝ ÚKLID V NÁRODNÍM DOMĚ
Pěkný kus práce odvedla správná parta členů a nečlenů Sokola, která se sešla v neděli,
18. března v Národním domě.

Uklízelo se vše – od podlahy až ke stropu.
Vyvezla se stará špína, vytřel letitý prach.
Smejčilo se, archívovalo, „inventurovalo“,...

Úvaha o pivě z Deníku Důchodce v příštím čísle Kvartu
potěší každého správného Čecha...
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Starostka Sokola, Markéta Lyell, děkuje všem
zúčastněným – Petrovi Rejdovi, Vladu
Rejdovi, Milanu Žoudlíkovi, Evě Jahodové,
Elišce Batty, Evě Volné, Vince Sosnovcovi,
Libby Sosnovcové, Jardovi Lorencovi,
Martině Pošepné, Renatě Capita Vankat,
Blance Lobovské a Nadě Pospíchalové
za jejich dobrovolnou pomoc.

Národní dům je připraven na další akce. Přijďte se podívat. Pátky, které se stanou dny otevřených dveří pro
českou a slovenskou komunitu, budou zahájeny 13. dubna v podvečer o páté hodině. Nebude chybět ani lehké
občerstvení v tradici českých obložených chlebíčků. Zapíjejte českým pivem. Národní dům se těší na vaší
návštěvu. (sem)

Z DENÍKU DŮCHODCE:
Úvaha o umění a tetování
Jako důchodce mohu s hrdostí říci, že od pradávna jsem byl vášnivým vyznavačem umění. Již jako malý
chlapec jsem zaníceně deklamoval básničky polospícím penzistům v domově důchodců, k údivu rodičů
jsem se sám bez říkání dal zapsat do hudební školy do houslí, hraním na které jsem při každé přiležitosti
oblažoval rodinu takovým způsobem, že i alkoholem opovrhující maminka se náhle vydávala s tatínkem
na pivo, údajně aby umělecký zážitek prohovořili a náležitě vstřebali. Na koncertech jsem strhnul
obecenstvo k zuřivému potlesku, když mělo být zticha jako pěna, pravidelně jsem chodil na výstavy,
náruživě četl knížky o malířích a nových trendech a skrz ruličku stočeného katalogu jsem zblízka okem
hodnotil vystavené obrazy, abych nahlas znalecky interpretoval udiveným lidem kolem, co tím chtěl umělec
zjevně říci. Na vojně, abych se vyhnul trpkým vojenským povinnostem, jsem pak vášnivě recitoval
pokrokovou poezii našich předních básníků, přičemž mě papaláši odměňovali hojnými vycházkami.
Po vojně jsem pak utužoval umělecké zájmy tím, že jsem pracoval jako kulisák v Národním divadle, kde
jsem si vyměňoval názory se vzdělanými kolegy faráři a spisovateli, kteří jinde práci nedostali. Zkrátka
a dobře, nemyslím si, že by o mně mohl kdokoliv říci, že jsem duševní naháč, který viděl umění tak možná
z ponorky, a to ještě když byla kalná voda...
Alas! Moje sebevědomí prasklo jako bublina, když se jednoho krásného dne objevila na prahu dcerka
nadšeně ukazující zbrusu nově potetovaný kotník a rameno. Při pohledu na potetovanou dcerušku dobrou
ženu zachvátila panika, nalila si dvojitého panáka a zabředla do jí naprosto necharakteristického spílání
v české květomluvě. Moje okamžitá reakce na delfína a záhadnou orientální mazanici, okrašlující tělesnou
schránku naší dcerky, byla totožná s reakcí ženinou. Jen jsem se více uchýlil k jadrnému mateřskému
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„VÍRA je proto největším požehnáním pro člověka, neboť z ní plyne láska
a důvěra. Není-li to tak, není to víra.“
Vinet (švýcarský teolog 19. století)

jazyku, kterým jsem jí vysvětlil, že se zbláznila, protože
jenom povětrné ženy se nechávají tetovat a že se
tetování nedá vymazat.
Milá dcerka na naše zlobou se třesoucí zvýšené hlasy
zareagovala s těžkým klidem. Jen se drobounce
pousmála a řekla: „Páníčku, vy taky z toho naděláte,
vždyť je to dnes výraz moderního umění a kdo by se
chtěl zbavovat uměleckýho díla?” A dodala: „Podivejte
na toho miloučkýho delfínka. Není krásnej?”
Na mojí nesmělou otázku jestli čínština na rameni je
také umělecké dílo, na mě dceruška vrhla opovržlivý
pohled jasně říkající, že jsem holt úplně mimo, a tím
pádem nemám zdání, o co kráčí. Nicméně nám
trpělivě vysvětlila, že je to překrásná čínská kaligrafie,
která je dnes hrozně v módě, protože se jedná
o starobylé umění. A proto je taky úplně fuk, co ty
čínské znaky říkají. A přes mohutnou vlnu skotačící
delfin na kotníku? To je přece splynutí s přírodou,
kterou naše generace úplně zdevastovala!
„Tak ono je to právě v módě! Promiň, že jsem tak
zaostalej, ale TOMUHLE se dneska řiká UMĚNÍ?”,
vychrlil jsem ze sebe jen abych byl poučen, že tetování
je jedno z nejkrásnějších moderních uměleckých forem
a že to ani moc nebolí a že si ti umělci, co to dělají,
vyplachují jehličky, aby zákazníci nechytili aids nebo
žloutenku.
Proti gustu žadnej dišputát, řekl jsem si, věda, že nic
nepořídím a že je stejně příliš pozdě. Poslední rána
ovšem přišla, když nám dcerka oznámila, že bude
pokračovat, protože oproti jejím kamarádkám, má ještě
neposkvrněná bedra a kdovíco ještě všechno! Žena mi
celá zapýřená řekla, kde jsou mladí lidi teďka všude
tetovaní!
Co důchodce či rodič v takovémto případě může
dělat? Zhola nic! Na většinu čeká podobná situace,
kdy se objeví potetovaná ratolest, aby se s rodiči
podělila o neutuchající radost z pochybného umění.
My penzisté si však dobře pamatujeme na od hlavy
po patu potetovaná individua, ze kterých šla hrůza
a strach. Vytetovaná tečka pod okem znamenala, že
hrdý nositel lepil pytlíky v lochu, “love” na prstech
dávala všem na vědomí, že byl potetovanec kdysi
hluboce zamilován, směsice kotev, lodí, pirátů, jmen,

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

nahatých žen, hadů a jiných potvor asi nějaké
nesplněné sny a touhy. To by ještě člověk nějak
mohl pochopit, ale třesoucí se rukou na hrdle
vytetované “tady podříznout” nemá s uměním ani
s lidskou touhou pranic společného. Tedy ve valné
většině případů, že ano. S hrůzou si uvědomíte, že
jeden z potetovanců, na které jste pohlíželi
s despektem a při střetnutí s nimi jste hbitě bez řečí
vyndavali šrajtofli, kterou jste jim bez vyzvání nabídli
jen abyste si zachránili holý krk, bude teďka s vámi
jíst z jednoho talíře.
A tak než abychom po celý život lamentovali
nad zlým osudem, rozhodneme se svých předsudků
zbavit. Uděláme to tím, že se vydáme na místní pláž,
nasadíme zrcadlové brejličky a ledabyle, jakoby nic,
pokukujeme po na žhavém slunci opalující se či
ve vlnách rozmařile skotačící naháče obého pohlaví.
Na naší průzkumné procházce se studem zjistime,
jak se změnila doba a že my, nepotetovaní starci
patříme do starého železa, protože nemáme
doopravdy šajnu o tom, co jehlička v obratné ruce
umělcově dovede vytvořit za nádherné věci na tělech
mladých, snědých lidí: biblické výjevy
v neskutečných barvách, orli, supi, psi, hadi, koně
a jiná zvířena, sopky chrlící lávu, rozbouřená moře,
sněhem pokryté vrcholky hor, útočící koráby,
letadlové lodě, bitevní pole a hlavně neskutečně
vyvinuté krasavice s dlouhými pačesy. Nejintimnější
místa jsou rovněz okrášlena věcmi, nad kterými
zůstává rozum stát. To má za smutný následek, že
mladíci místo toho, aby zvlhlým zrakem plným touhy
a něhy obdivovali prsní váčky svých dívek, mrhají
čas obdivováním barevných obrazků a všelijaké
květeny obdařující tyto půvabné části ženského těla,
které podle mého zkrašlit nějakými pitomými obrázky
prostě nelze.
Po poučné procházce po pláži rovněz s úlevou
zjistíte, jaké s dcerkou vlastně máte štěstí. Že ten
malý delfínek není vlastně tak úplně nejhorší
a i čínský znak na ramínku má vlastně také svůj
umělecký půvab. Mohlo to být mnohem, mnohem
horší. A s hrůzou si připomenete pohled na slečnu
v titěrných bikinkách, ze kterých vykukoval zadeček
a ocásek vytetované myšky, horem pádem běžící se

„VÍRA je ptáče, které zpívá, ještě když je noc temná.“
Rabindranath Thakur (indický básník, mystický filozof)
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ukrýt... kamsi!!! A tak se nakonec se zadostiučiněním
pochválíte, že jste přece jenom něco potomkovi
do života dal, protože ta vylekaná myšička by mohla
dcerušce trochu zkomplikovat život...

se zasloužil o značný hospodářský rozkvět ostrova,
jak v masném tak vinařském odvětví.
Ve státě Viktorie poznali, že v Austrálii se během
jednoho dne dokáže vystřídat čtvero ročních období
a teplotní výkyvy mohou být snadno až
Ivan Kolařík, OAM
dvacetistupňové. Nezapomenutelná zůstanou
setkáni s neobvyklou australskou flórou a faunou.
Během častých výletů projížděla kapela hustými
pralesy s kapraděmi a gumovníky, jejichž plody při
požárech praskají a ze semen vzniká na spáleništi
opět nový život. Mezi větvemi se „opíjely“
eukalyptovými listy koaly a nad hlavami kroužila
hejna bílých papoušků „cockatoos“ se žlutými
chocholkami.
Největším letošním zážitkem zůstane pro skupinu,
která během svého minulého turné před dvěma lety
navštívila sever země a písečný ostrov Fraser Island,
tentokrát cesta podél slavné Great Ocean Road –
jedné z nejkrásnějších a nejmalebnějších silnic světa,
Olympic pod Jižním Křížem
klikatící se přímo po pobřeží přes několik národních
parků, krásné pláže a úžasné vyhlídky ze skalních
(Článek, který informoval česká média o turné skupiny
útesů. Nejproslulejší část velké oceánské cesty,
Olympic v Austrálii)
dlouhé necelých třista kilometrů a zbudované po
první světové válce vojenskými veterány, vede až
Strhujícím koncertem v ultra moderní hale
k Dvanácti apoštolům, dramatickým a rozervaným
australského Melbourne zakončil legendární Olympic
vápencovým útesům. Příbojové vlny zde neustále
své již druhé turné u protinožců. Rocková kapela
buší, opracovávají a přetváří tyto mohutné kamenné
přiletěla před měsícem do Brisbane, odtud
sloupy rozseté podél pobřeží, kterých tu dnes zůstalo
pokračovala do Adelaide a do Sydney, kde jí přivítali
z původních dvanácti už jen pouhých sedm.
nejen krajané, ale také zde žijící početná skupina
Důvěrné prohlídce bylo podrobeno i druhé největší
českých a slovenských studentů.
město Austrálie - Melbourne. Koncert Olympiku,
Tak jak už to s Olympikem bývá, i v Austrálii mizely
který se uskutečnil v samém středu města, v BMW
v mžiku při poslechu oblíbených písní slavné skupiny
Edge hale na Federation Square, slavnostně zahájil
veškeré generační rozdíly mezi posluchači a staří
velvyslanec České republiky v Austrálii, Karel
i mladí zpívali společně milované Otázky, Jasnou
Pažourek. A jedna z nejlepších českých hudebních
zprávu a Dej mi víc své lásky, tancovali Jak zamlada
skupin potěšila svým špičkovým vystoupením nejen
a vytleskávali dlouho do noci své oblíbené hudebníky
české a slovenské publikum, ale příjemně překvapila
– nestárnoucího skladatele, zpěváka, kytaristu a lídra,
i mnohé australské návštěvníky.
charismatického Petra Jandu, suverénního
Na Olympic můžeme být právem hrdi, je dobře, že
baskytaristu Milana Brouma, talentovaného Jirku
zůstává i přes tisícekilometrové vzdálenosti stále
Valentu na klávesách a skvělého bubeníka Mildu
„srdeční záležitostí“ svých posluchačů na celém
Ferdu Peroutku.
světě.
Na nejjižnější části Austrálie, ostrovu Tasmánie
objevovali Olympici nejen nové kouty této vzdálené
Barbara Semenov
země, ale i zajímavé osobnosti mezi starousedlíky
českého původu, jako byl například Joe Chromý, který

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

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842
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„VÍRA je skála, v které je zapuštěn svým základem charakter. Kdo má
neotřesenou víru ve své poslání, například víru v sebe samého
a v Boha, ten má na světě sílu a moc“ O. S. Marden (americký spisovatel)
Připravujeme další významnou kulturní
a společenskou událost -

KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ

MARTA KUBIŠOVÁ

Oznámení Petra Vítka v závěru turné Olympiku
vyvolalo mezi návštěvníky koncertu v Melbourne
bouřlivý ohlas, vždyť tato česká zpěvačka se stala
zejména pro emigranty vlny osmašedesátého roku
jedním z nejsilnějších symbolů boje proti
komunistické demagogii a víry ve vítězství dobra.
Z jejího repertoáru připomeňme Modlitbu pro Martu
na slova Komenského z Kšaftu Jednoty bratrské
a Svobodovu píseň Depeše, kterou zazpívala
minulý měsíc na vyhlášení výročních cen Akademie
populární hudby Anděl, kdy byl Karel Svoboda
uveden do Síně Slávy a posmrtně oceněn
za celoživotní dílo.

OLYMPIC V Melbourne
a u majáku v Aireys Inlet na Great Ocean Road

Sdruženie australských Slovákov vo Viktorii srdečne pozývá Vás, Vašu rodinu a priatelov na

RODINNÝ VEČER TANCA
Pochutnajte si na dvojchodovej slovenskej večeri, BYO Drinks
* Výber veselej muziky DJ Imra *
Sobota, 14. 4. od 18:30, Sacred Heart School Hall, 16 Cotham Road, Kew
Členovia, studenti a penzisti - $20, Ostatní $25
Zaplaťte prosím do 7. apríla
Tel:- 9855 8086, 5995 8182, 5995 8182

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN 2007
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

ÚTERKY OBĚDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně -$15
a
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

KAŽDÝ
PÁTEK

Den otevřených dveří

3. dubna
úterý

Kino - „Kameňák 2“

Přijďte se pobavit, ochutnat českou kuchyni, poslechnout
českou hudbu,...

Objednávky večeří na tel.: 9432 8246,
večeře 19:00, $15/$10penz.

17:00
20:00

20. dubna Broadway meets Vegas
- kabaretní show, cena $15 (scény a písně - The Blues
pátek

20:00

21. dubna SAMBA MEETS SALSA - K poslechu i tanci hrají
skupiny z Brazílie a Kuby
sobota

21:00

28. dubna Diskotéka
Dziupla $15.00
sobota

20:00

Brothers, Evanescence, Phantom of the Opera, Grease,
Tom Jones, Frank Sinatra, Robbie Williams, Kylie Minogue)
Bližší informace - Lindsay Saddington, tel. 9326 3006

Bližší informace - 0402 322 301 ($10)

Prodávám všechno. Dům, nábytek,
květiny, české knihy a obrazy a milion
dalších věcí. Volejte 9785 6346.

Hano Karasová (za svobodna)
prosím ozvi se, hledají tě společné kamarádky z Brna,
ze Školy 28. října - Eva Zavrtalová, Jarka Kopecká a já,
Františka Kusalová – dnes Konůpková. Piš na mojí adresu:
Pod dráhou 964, 28911 Pečky, Czech Republic

„VÍRA je silou života. Žije-li člověk, tedy v něco věří. Kdyby nevěřil, že je třeba pro něco žít, nežil by.
Nevidí-li a nechápe-li, že konečnost je zdánlivá, věří v toto konečné, chápe-li, že konečnost je zdánlivá,
musí věřit v nekonečnost. Bez víry nemůže žít.“
L. N. Tolstoj (ruský spisovatel, dramatik a filozof)
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

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

Katolická společnost Viktorie blahopřeje Otci Aurelovi Hrdinovi k jeho 88mým
narozeninám, které oslavil 26. března a přeje mnoho spokojenosti do budoucna.

Koncert skupiny Olympic v BMW Edge na Federation Square
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