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Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích
stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

Late evening, on the first of May The twilit May— the time of love.
Meltingly called the turtle-dove,
Where rich and sweet pinewoods lay.
Whispered of love the mosses frail,
The flowering tree as sweetly lied,
The rose's fragrant sigh replied
To love-songs of the nightingale.
In shadowy woods the burnished lake
Darkly complained a secret pain,
By circling shores embraced again;
And heaven's clear sun leaned down
to take
A road astray in azure deeps,
Like burning tears the lover weeps.
Květen 1945

MŮJ MÁJ
Protože se v tomto měsíci slaví ten nejkrásnější svátek, a nemám tím na mysli svátek práce, je i krásnou náhodou,
že se právě v něm narodila moje maminka.
Narodila se 15. května 1921, v den, kdy byla založena Komunistická strana Československa. Tento měsíc jim
oběma bude 86. A tak, jak se raduji z maminčiny dlouhověkosti, tak mne trápí trvání té druhé.
Moje máma byla už ve dvaceti krasavice, něco mezi Sněhurkou a Elizabeth Taylor. Místo filmového obsazení se jí
ale dostalo totálního nasazení, podobně jako ostatním maturantům ročníku 1921. Že byla hezká, někdo někde
zařídil, aby nemusela do Reichu. Čtyři roky prožila v německé továrně Eta na výrobu válečné optiky a smrtonosných
zaměřovacích přístrojů v Praze. Sabotáže tam byly na denním pořádku. Inspirací jí byl její otec, můj děd, který se
začátkem minulého století zasloužil o elektrifikaci železnic v Čechách. Za války se však podepisoval pod pravidelné
výluky na tratích, které sloužily německým vojenským vlakům. Ve dvaceti měla máma spiš než sabotovat chodit
za klukama. Chodila. Za jedním. Byla s ním zasnoubená a on byl vězněn jako poloviční Žid ve strašnickém
„ghettu“. Nosila mu tam jídlo, - v noci, když bylo snazší přehodit je přes vysoký plot.
Představovala jsem si, jako dítě odchované čítankou s obrázky osvoboditelských tanků rozjásaných krasnoarmějců,
vítaných rozevlátými dívkami s náručí plnou šeříku, jak musela být asi šťastná v máji roku čtyřicet pět. Pamatuji se,
jak mi tenkrát suše řekla něco ve smyslu, že hezké holky se musely tehdy spíš schovávat. No, tomu jsem moc
nerozuměla a dál jsem jako jiskřička mocně prožívala, když jsme stáli stráž u památníčků padlých hrdinů. Bylo to tak
dramatické, nesměli jsme se ani pohnout, kolem chodili a zastavovali se lidé, aby obdivovali výdrž malých školáčků,
vzpomněli osvobození a ucítili šeřík, který voněl, krásně voněl...
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V továrně Eta potkala máma, jak už to bývá, mého tátu, medika, který v době zavření vysokých škol pracoval
jako asistent lékaři podniku. Vysoké školy byly znovu otevřeny až v lednu 1946 a máma se dala na medicínu
také. Jako handicapovaný ročník měli studenti povoleno skládat jednu zkoušku za druhou, bez ohledu
na šestiletou délku studia. Máma vystudovala lékařství během tří let. Śprtala ve dne v noci, tři roky neznala nic
jiného. Je strašně houževnatá. Jako bejk, její znamení.
Tak jako každý, mám milion vzpomínek na svojí maminku. Ta nejhezčí je z jara 1968. Bylo mi patnáct
a po dvou letech strávených v Indii jsme se, jen máma a já, vrátily na pár týdnů do Prahy, kterou jsem opouštěla
v dětském věku. Teď jsem se vracela jako teenager. Úplně jsem předtím zapomněla, jak voní Praha. Májová
Praha! Prague Spring 1968—není to vlastně už legenda? Kdo tam byl, ví. Vzpomene na vzrušení té doby.
Já jím byla dočista zpitá, prvně v životě.
Následoval návrat do Indie, který mi tenkrát připadal jako horší tragédie než co se potom dělo v srpnu. Bylo to
strašné stýskání po májové Praze, provoněné šeříkem a radostným očekáváním. Zdálo se však, že mým
rodičům se po májovém pražském okouzlení už nestýskalo. Po druhém nepříjemném procitnutí z nadějí a iluzí,
o které se systematicky starala komunistická strana, měli snů o kvetoucí budoucnosti dosti. Rozhodli se do vlasti
už nevrátit.
„Naštěstí“ jsem tu ale byla já, šestnáctiletá a zamilovaná do májové Prahy, bez které jsem zkrátka „nemohla žít“.
Tanky netanky, strana nestrana, nic nemohlo být horšího než „zradit“ milovanou zem. Protestovala jsem proti
emigraci s tím, že se tedy vrátím sama. Možná, že mi rodiče měli dát tenkrát pár facek a pokračovat
na kanadské či australské vyslanectví, jak měli v plánu. Protože tak neučinili, zažila následovně rodina onu
neslavně proslulou éru „báječných let pod psa“, ve kterých jsem si mohla plně vychutnat celou řádku májových
oslav.

Květen 1975
Obzvláště památné jsou ty ze studijních let na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Život byla jedna velká
idylická teorie, kterou jsme procházeli s prvními láskami, obligátním šeříkem a komunistickými novináři, kteří nám
měli být zářivým vzorem. V pozadí vehementně pracovala „šedá eminence“ — Strana. A pak přišla praxe.
Novinařina je krásné řemeslo. Psát o lidech, jejich životech, o zemích a místech, o myšlenkách, skutcích
a událostech, psát jednu velkou knihu o všech a o všem... Ale, - je to tak nějak podobně jako s tím křížem. Je-li
slovo zneužito k manipulaci v zájmu zla, novinařina se stane jeho nástrojem. Trvalo mi déle, ale jednoho taky
májového dne jsem to pochopila, opustila milovanou zemi, ve které vládla nedobrá strana a stala se občankou
Spojených států amerických, které ji už dávno ze zla usvědčily. Strana řádila v mé zemi dál další řadu let. O tom
jak, dnes všichni víme. Dne 9. července 1993 byl Parlamentem České republiky přijat Zákon o protiprávnosti
komunistického režimu a o odporu proti němu (zákon č. 198/1993 Sb). V zákonu se mimo jiné praví, že
komunistický režim panující v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byl zločinný, nelegitimní
a zavrženíhodný (§ 2, odst. 1) a že KSČ byla (stejně jako podobné organizace založené na její ideologii)
organizací zločinnou a zavrženíhodnou (§ 2, odst. 2).
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- Rozum zde zůstává stát víc než nad všemi paradoxy
lidského osudu. Strana, která byla zákonem označena
za zločinnou, je dosud třetí nejsilnější stranou v zemi,
jejíž občanství jsem si pracně obnovila, okouzlena, jak
jinak, májovou „polistopadovou“ Prahou.
Nepřestává mi vrtat hlavou, kdo je dnes za zločinnou
stranou, kdo jí volí? Moji bývalí spolužáci
a kolegové novináři dnes volí převážně pravicovou
ODS— důkaz toho, jak to s tou stranickou žurnalistikou
opravdu mysleli. Vím o jednom kamarádovi, který setrval
„kovaným“, říkávám mu často se smíchem — „jsi jediným
komunistou, kterého mám ráda“, patří totiž k menší
skupince archetypálních vyznavačů předúnorových
utopistických teorií. Další skupina této strany jsou ti, kteří
z komunismu tyli a nedokázali se adaptovat v nové,
nekomunistické společnosti. To je však ale dnes již
stárnoucí složka obyvatel. Další jsou lidé nuzní leč
hloupí, ochotní za „kus žvance“ a „sociální jistoty“ prodat
demokracii a svobodu. Největší obavy ve mně vyvolávají
mladí lidé nové generace, kteří komunismus nezažili
a přesto se k němu hlásí.
Například jedna pětadvacetiletá poslankyně—
komunistka, která zastupuje naší zemi na plénu Rady
Evropy, kde zpochybňuje počet obětí zavražděných
komunisty, v rozhlasových vysíláních bagatelizuje
pronásledování odpůrců čínského režimu a protestuje
proti tomu, že Česká televize pořád dokola vysílá
v osm hodin večer dokumenty o padesátých letech. Tuto
naivní a demokracii potencionálně nebezpečnou dívčinu,
která se těší na “samolikvidaci NATO“, jsem měla
možnost vidět v populární televizní talkshow Jana Krause
a musím přiznat, že ačkoliv si z ní moderátor dobře
utahoval, diváky, kteří prožili svůj život v komunismu,
muselo pěkně mrazit.
Existuje mnoho, mnoho názorů na dnes přežívající
Komunistickou stranu Čech a Moravy. Jeden dopisovatel
Britských listů, který se narodil v roce, kdy jsem
promovala na fakultě žurnalistiky, by mne, původně
komunistickou novinářku, zařadil dnes dost možná, jak
píše, do - „mediální pokrytecké komedie
s antikomunismem. Ti, co ji v masmédiích provozují,
využívají obětí komunistického režimu, využívají jejich
utrpení k tomu, aby mobilizovali antikomunismem
(poslední zbraní, co jim ještě zbyla) obyčejné lidi k tomu,
aby slepě jednali proti svým zájmům. Tato mediální
„Hvězdná pěchota“, jejímž generálem je Karel
Steigerwald se svým patnáct let neustále opakovaným
textovým vzorcem – tzv. Steigerwaldův Eintopf
(na začátku článku označím názorově nepohodlného
člověka za komunistu, pak připomenu stalinské zločiny,
nepřímo ztotožním celou levici s těmito zločiny, a na
závěr článku odkráčím se šklebem morálního vítěze), má
v antikomunismu poslední zbytky munice...“ O čem to
ten „mladík“, který chodil během srdceryvné sametové
revoluce do páté třídy základní školy, blábolí?
Nezbývá než doufat, že i tito mladí lidé jednoho dne
dospějí a pochopí, že komunistická strana na základě
svého zločinného zkompromitování, podobně tak jako
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strana nacistická, nemůže být dnešním pokrokovým
světem nadále tolerována.
A mám tu máj, starší o dalších třicet let. Místo
rozkvetlé zahrady procházím ráda v květnovém
podzimu melbournskými parky, kde tiše padá rudé
a zlaté listí. Jeho tlející vůně vyvolává vzpomínky,
inspiruje mne k zamyšlení nad koloběhem času
a života. Můj máj. Občas se mi zasteskne po šeříku,
často se mi zasteskne po mámě. Po komunistické
straně nikdy.
Barbara Semenov

„ŽIVOT je ze samé podstaty
nekonečně barevný
a různotvárný,
vždy znovu nás něčím
překvapuje, vždy znovu
vytváří nekonečně bohaté
a trvale se proměňující
tkanivo společenských
vztahů, zájmů a aktivit,
které prostě nelze
z jednoho místa předvídat,
natož plánovat či regulovat.“
Václav Havel

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

4

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Přetrváváni totalitních stereotypů
Do rukou se mi dostal dopis, který napsal brněnský
gymnazista Lidovým novinám, které jej pak uveřejnily
s nadpisem Pravda o komunismu. Byl napsán ve dnech,
kdy se připomínalo třicet let od vzniku Charty 77
v domnění, že na školách bude diskutován tento
dokument, který bouřil proti krutovládě. Proti všemu
zdravému rozumu se ale ve školách v těch dnech
konaly besedy s příslušníky dnešní komunistické strany,
kteří se stále hlásí k odkazu Klementa Gottwalda a jeho
brutálně totalitnímu režimu.
Kvart se v minulém čísle zmínil o skupině libereckých
středoškoláků, kteří v Sydney, Canbeře a Melbourne
realizovali 24 rozhovorů s poúnorovými exulanty, audiovizuálně je zaznamenali a zařadili do projektu
Neviditelné oběti komunismu. Jak mně řekli
“neviditelné“ proto, že česká mládež dnes v podstatě
neví, co se v letech 1948-1989 odehrávalo, kolik lidí
bylo z politických důvodů uvězněno, kolik popraveno,
kolik zastřeleno při pokusu překročit hranice
do svobodného světa, kolika lidem bylo z politických
důvodů zabráněno studovat, kolik kvalifikovaných lidí
bylo propuštěno z práce.
Stále se setkáváme s informacemi, že do vedoucích
míst, od armádních a bezpečnostních složek, přes
profesorské a učitelské sbory na všech druzích škol,
po politické organizace, justici a veřejné sdělovací
prostředky se vedraly osoby, které byly věrnými
a poslušnými služebníky komunistického režimu. To se
nám, exulantům, nelíbí a hlasitě protestujeme i když
s vědomím, že nás nikdo nevyslyší. Se zahanbenim se
přiznávám, že mám k tomuto tvrzení nedávný
a konkrétní doklad. V Brně vychází odborný časopis,
do kterého jsem poslal článek zaměřený na vlastní
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zkušenosti s poúnorovou zvůlí, která ovládla jak
vysoké školství, tak celý profesionální obor. Redaktor
mi neodpověděl vůbec a oklikou jsem se dozvěděl, že
o takovou tématiku není zájem. Úplně jsem se zhrozil,
že připomínky na vylučování z politických důvodů
z vysokých škol, po únoru 1948 se tomu říkalo
“demokratizace“, nejsou žádoucí, tak jako upozornění
na odborné neznalosti a manažérské přehmaty
vedoucích pracovníků motivované pouze výhružkami
v bolševickém žargonu “postavím tě do latě a dáš to
do ažůru“. Jak jsem nenáviděl toto “dávání do plusu“,
když celý veřejný a hospodářský život byl v mínusu.
K mé připomínce na únor 1948 jsem se dozvěděl,
doslova: „Není zde společenská poptávka, aby byla
rozebírána minulost, současná aktivní generace se
těmito otázkami nechce zabývat, jde o pragmaticky
tržní přístup“. Kdyby tento slovní smog znal
Aristotelés, možná že by jej pojmenoval jako cestu
ke katastrofě. Kdyby jej předpovídal Karel Sabina,
dostávám se do českých luhů a hájů, a nechal Kecala
s pochybnou morálkou vypovědět „a všechno je
hotovo, je hotovo...“ Legrace stranou, vždyť jde
o zemězradu! V Německu byl natočen film Životy těch
druhých, který vypráví příběh agenta Stasi a jeho
obětí. V České republice se v televizních reprízách
dávají pořady o bolševických poručících a králích
Šumavy, lidem se to líbí a Barrandov se filmům
o zrůdnosti Stb vyhýbá, dosud nebyl žádný natočen.
Němci jsou tedy s vyrovnáním s komunistickou
minulostí dál, došli po druhé světové válce k poznání,
že není možné udělat za minulostí tlustou čáru.
Naštěstí jsou v republice lidé, kteří si to uvědomují,
i když bohužel to nejsou moji domácí kolegové
pokoušející se komunistickou minulost ignorovat. Oběti
někdejšího režimu je nutné rehabilitovat, odškodnit
a viníky odhalit. Mezi českými historiky a politiky se
v současné době rozpoutala debata, zda má vzniknout
Ústav paměti národa. Domnívám se, že takovou
instituci potřebujeme, abychom poznali podstatu
komunistického režimu a jeho represivních složek,
soukolí k ovládání společnosti a mechanismus
strachu. Tyto otázky prozatím nejsou plně
zodpovězeny a samozřejmě ti negativně zatížení
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minulostí, politici i historici, si takové pátrání nepřejí.
Národní archív a fascikly uložené ve skladištích
bezpečnostních složek ministerstva vnitra obsahují
obrovské množství dokumentů, které nejsou dosud
zpracovány. Slyšel jsem, že na fakultě, na které jsem
studoval, jsou poúnorové listinné materiály uloženy
ve sklepě a je k nim obtížný přístup. Spíše tomu
rozumím, že sklep je pro ty, kteří odhalují zločiny proti
lidskosti, nepřístupný.
Ústav paměti národa by měl také spolupracovat
s partnery mimo republiku. Ti, kteří nesouhlasí se
zřízením tohoto zařízení namítají, že existující Ústav
pro soudobé dějiny Akademie věd postačuje. Pokud vím,
má vysokou úroveň, jeho činnost je ale v prvé řadě
akademická a badatelská a tak poněkud jiná než by byla
ta svěřená Ústavu paměti národa. Úřad pro dokumentaci
a vyšetřování zločinů komunismu je součástí Správy
kriminální policie, je to tedy nástroj vyšetřování
a pochybuji, že by mohl provádět nějakou všeobecnou
vzdělávací a informační činnost.
Prostředí, ze kterého pocházíme, ovlivňuje naše další
kroky, postoje i chování. Do nedávna byli historici
odkázáni na archivní prameny nebo na výzkum
hmotných památek.
Dějiny tvoří a vnímají konkrétní lidé a do jisté míry je
na nich, aby na základě svého osudu vyprávěli svůj
příběh. Pro výzkum totalitních systémů to má velký
význam. Proto bylo zřízeno české Centrum orální
historie, prozatím se zabývá analýzou rozhovorů
s bývalými disidenty a komunistickými funkcionáři se
zaměřením na jejich rodinné prostředí. Například, jak
z rodin oddaných komunistů vzešli synové nebo dcery,
kteří zvolili demokratický exil anebo, když neemigrovali,
se z nich stali přesvědčení disidenti. Jak došlo
v rodinném životě k názorovému rozkolu? V odpovědích
na takové otázky je metoda orální historie jedinečná
pokud je metodicky zpracovávaná.
Pokud vím, katedra emigrace na olomoucké univerzitě se
věnuje důvodům náboženským, politickým a existenčním,
které vedly k vystěhování a uplatněním emigrantů mimo
vlast a také proč někteří volili repatriaci. Organizaci Post
bellum zase zajímají životní příběhy českých vojáků
zejména z druhé světové války, jak byli diskriminováni
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a pronásledováni po únoru 1948, kupodivu
zaznamenává také názory těch, kteří těmto vojákům
vynášeli nespravedlivé rozsudky vedoucí
k dlouholetým žalářům a k popravám.
Nad dějinami a bezprávím nemůžeme zavřít oči,
kritický rozbor fenoménu komunismu a porušování
lidských práv je nutný.
Miloš Ondrášek

Ze stolu výboru Sokola
V posledním měsíci měl výbor Sokola možnost se
blíže seznámit s detaily o způsobu práce s HACC
(Home and Community Care). Školiteli byli pan John
Fay (Manager, Aged Services) a paní Anne Hafeel
(Program & Service Adviser) z HACC. Výbor je v této
oblasti nováčkem a proto nám byla nabídnuta pomoc
s výběrovým řízením na nového HACC koordinátora.
Zatím se na tuto pozici přihlásili 3 zájemci. Výběrové
řízení se uskuteční 5. května 2007.
Program Národního domu se snažíme stále rozšiřovat
a nabízet novinky:Každý pátek, 13tým dubnem počínaje, je Národní dům
otevřen všem členům i nečlenům. Přijďte se pobavit
a posedět s přáteli i ochutnat českou kuchyni.
Gabriela Pavesková se nabídla uspořádat 1x měsíčně
Seriálovou neděli. Pro vaše děti bude zajištěno čtení
pohádek. Termín akce bude oznámen v dalším čísle
Kvartu.
Výbor rád uvítá další nápady a různé návrhy.
V Národním domě za tímto účelem bude zřízena
„schránka přání a stížností”, která bude každému
dostupná.

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

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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Na základě anonymní stížnosti, která byla podána
na DHS (Department of Human Services), proběhla dne
27.února 2007 inspekce naší kuchyně. Žádný z bodů
stížnosti nebyl prokázán.
Na pozici manažéra baru se stále hledají vhodní
kandidáti. Prosíme, hlaste se na mob 0413 852 488
nebo emailem marketa.lyell@sokolmelbourne.com.au
(Markéta Lyell). V baru byla nainstalována nová
pokladna, která usnadňuje práci nejen obsluze baru, ale
i naší pokladnici.
Finanční zpráva Sokola je za období leden - březen
2007:- Obdržené dotace na Kvart $1652,00, dotace
členů Sokola $3045.00, dotace nečlenů $1559.00 a
tržba z baru činila za tuto dobu $8998.00.
Všem, kteří přispěli peněžní částkou nebo pomohli
jiným způsobem, moc děkujeme!

Výbor Sokola Melbourne Inc.

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

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ
REPUBLIKY V SYDNEY
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030,
tel.: +61-(0)2-93710860, fax: +61-(0)2-93719635,
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz

V Sydney dne 12. dubna 2007
Vážení krajané,
rád bych se s Vámi podělil o novinky a dobré zprávy,
které na Generální konzulát v Sydney za poslední
dobu doputovaly, ale také o další informace praktické
povahy. Věřím, že Vám mohou být užitečné nebo Vás
třeba jen potěší.
Generální konzulát pokračuje v tradici mimořádných
sobotních otevíracích hodin pro veřejnost! Nejbližší
možnost využití víkendové služby konzulátu bude
28. dubna dopoledne. Chceme tímto způsobem
usnadnit kontakt s českým úřadem a pomoci těm, kteří
se nemohou dostavit v pracovním týdnu nebo bydlí
ve větší vzdálenosti od Sydney a potřebují vyřídit
neodkladné záležitosti, například biometrický cestovní
pas, který nelze na základě nového zákona obstarat
prostřednictvím sítě honorárních konzulů.
Rád bych také avizoval, že spolu se zastupitelským
úřadem v Canbeře usilujeme o otevření nových
honorárních konzulátů na Novém Zélandu a obnovení
činnosti uzavřených konzulátů v Austrálii. Věřím, že
v budoucích měsících dojde k naplnění všech
formálních procedur a mnozí z Vás tak budou mít naše
služby o něco blíže.
Jsem potěšen, že mohu také sdělit dobrou zprávu
všem patriotům a příznivcům kvalitních českých
výrobků: od podzimu letošního roku bude v Austrálii
opět možné koupit skvělé automobily Škoda! Ostatně
před pár dny byla česká Škoda Octavia vyhlášena
nejoblíbenějším automobilem v Británii. Podle ankety
časopisu Auto Express, ve které hlasovaly desetitisíce
Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
britských řidičů tak předhonila i značky Honda a Mazda,
které v žebříčku dominovaly v minulých letech.
V Austrálii se mladoboleslavské vozy představí
veřejnosti na nejprestižnějším australském
mezinárodním autosalonu Australian International Motor
Show v Sydney ve dnech 11. - 21. října 2007.
Prezentovány budou vozy Roomster a Octavia.
V průběhu října pak zahájí Volskwagen Group Australia
první dodávky škodovek do Austrálie a do konce
letošního roku přiveze 200 aut. Nejdříve se počítá
s prodejem modelů Octavia a Roomster. Od roku 2009
by měla být nabídka rozšířena také o Superb nové
generace.
Za škodovkami – věřme - budou následovat i další
produkty s nápisem „Made in Czech republic“. Už dnes
je jisté, že kromě aut bude v Austrálii viditelnější rovněž
jiný český klenot: plzeňské pivo! Mateřská společnost
SAB vlastnící Plzeňské pivovary vytvořila společný
podnik s australským výrobcem a distributorem Coca
Cola Amatil. Díky tomuto spojení bude jistě možné dát
si točené Pilsner Urquell v australské hospůdce či baru
daleko snadněji než doposud.
Vážení krajané,velice si vážím Vaší přízně a těším se
na další setkání. Se srdečným pozdravem a přáním
spokojenosti a dobrého zdraví.
Váš,
Vít Kolář, generální konzul

Škoda Roomster Scout

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní
australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky
na zkoušky A.M.E.B. Můžeme také
hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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ODTUD A ODJINUD
Zájemci o akvarely bývalé velvyslankyně
v Austrálii Jaroslavy Mozerové, později
pak zástupkyně dětského fondu
UNICEF, mohou navštívit galerii Atelier
ALF na Žižkově, kde jsou vystaveny.
Pro ty, kterým je Žižkov trochu z ruky,
tyto obrázky, některé i s melbournskými
motivy, najdou na internetu www.atlanguage.cz. Češi
žijící v Novém Yorku se rozhodli, že budou podporovat
očkování dětí v chudých zemích. Z odstřižků látek
a pestrobarevných bavlnek tvoří panenky, které
prodávají v České národní budově a výtěžek jde
do dětského fondu UNICEF. Panenky šijí členové
krajanského spolku i s předsedou, katolický farář,
rodiče a děti z české školy, čeští diplomaté včetně
velvyslance ČR při OSN.
Když jsem letěl naposledy do ČR, v čekárně
vídeňského letiště jsem se náhodně setkal s panem
Topolánkem, tehdy ještě představitelem, jak mi řekl,
nejsilnější opoziční strany v republice. Dnes je
ministerským předsedou. Rozhovor na mne tehdy
neudělal bohužel příznivý dojem, i když s linií jeho
strany souhlasím. Topolánkovo vyjadřování mi spíše
připomínalo verbální vyměšování. Nyní jsem
na internetových zprávách narazil na jeho „příjde den“,
vzpomněl jsem si, že Es kommt der Tag vykřikoval
představitel Sudeťáků v roce 1937 žádající připojení
k Velkoněmecké říši. Topolánek umí i anglicky, podle
něho je Euroústava „obrovský shit“, omračuje i jinými
výrazy, např., že Václav Klaus má „fašizoidní obličej“.
Historický ústav pražské Akademie věd připravil
atlas obsahující jak geografické a dějepisné informace,
tak politické, hospodářské a kulturní údaje od počátku
české státnosti až po dnešek. Petr Hrubý, který
do roku 1990 žil v Perthu, nyní v Praze, vydal
v pražském nakladatelství Stilus publikaci “Nebezpeční
snílci – australská levice a Československo“.
Dovídáme se o úsilí SSSR pokoušející se získat
do své sféry Austrálii pomocí čsl. agentů žijících zde
mezi námi. Odhaluje také činnost Australana, který
působil na australské misi při ONV v Novém Yorku

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

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

a spolupracoval s NKVD a těsně před odhalením se
uchýlil do československého socialistického ráje, až
do roku 1991 (!), kdy zemřel, učil na filosofické fakultě
KU v Praze.
Archeologové spouštěli do podzemí při výzkumu
krypt v premonstrátském klášteře na Želivi minikameru
o průměru 8 mm, která zaznamenala nápis Anno
Domini 1682, rozházené rakve a poházené pozůstatky
zetlelých těl. Nepořádek pochází z desítiletí po roce
1948, kdy byly rakve otevřeny příslušníky StB, kteří
v nich místo nebožtíků hledali zbraně.
V Adelaidě probíhaly v březnu Světové hry hasičů
a policistů. Českou republiku tam reprezentovalo 20ti
členné družstvo, soutěžilo se v mnoha sportech
od cyklistiky přes kopanou a plavání po atletiku. Češi
si vybojovali 16 medailí, z toho čtyři zlaté. Světový
šampionát v plavání v Melbourne dopadl pro české
plavce katastrofálně, domů se vrátili bez medaile.
Praha se uchází o pořádání letních olympijských her
v roce 2016, při jednání zaznívaly kritické hlasy
z obavy nad finančními náročnostmi výstavby dopravní
infrastruktury, sportovišť a zázemí. (Montreal teprve
nyni vyrovnal dluh vzniklý Olympiádou v roce 1975).
V Praze pro návrh hlasovalo 50 zastupitelů, 10 bylo
proti a sedm se zdrželo hlasování.
Podle průzkumu firem s obratem pod sto milionů
amerických dolarů bylo zjištěno, že ředitelé podniků
v republice si dovedou s technickými problémy poradit
na rozdíl od Číny či Mexika, potíže ale nastávají
při prokazování manažérských dovedností. Mají dále
nedostatečné znalosti angličtiny a nedovedou jednat
se zaměstnanci.
Wormwood = pelyněk, pokud to nevíte, kořalka se
z něj v Čechách začala pálit v 16. století, ve Francii
a Švýcarsku se objevila v r. 1750 a získala okamžitě
příznivce.Tomuto destilátu se začalo říkat absint, jako
aperitiv s příměsí anýzu pod značkou Pernod se
zavedl v roce 1805. Platil za všelék a umělci ve Francii
v něm nalézali inspiraci a opici. Vyvolává halucinace
a šílenství a kromě České republiky je jeho výroba
téměř všude zakázaná. Do Austrálie se ale z ČR
dováží, za 700ml láhev se 72% obsahem alkoholu
zaplatíte přes sto dolarů . Slovo “slivovice“ má podle
Evropské unie vymizet, tvrzení spočívá na tom, že
k výrobě nemusí být použit pouze ovocný destilát, ale
i líh. Valaši se samozřejmě brání a nemíní ustoupit,
slivovice zůstane slivovicí. Na Vsetínsku zahájili

obrannou akci vysazováním švestkových, tam ovšem
trnkových stromků pod heslem “dnes do země, zítra
do kalíšku“. Aby pivaři nepřišli zkrátka, Česká republika
jako první na světě zavádí „pivomaty“ na prodej
Prazdroje, do automatu se musí vložit i občanský
průkaz, který pak odepře načepování nezletilým.
Fotografie exilového architekta Harryho Kilbergera
přibližující život původních obyvatel Austrálie,
Melanézie a Bali vystavuje Náprstkovo muzeum
v Praze. Připomínám, že snímky z ostrova Papua Nová
Guinea se představil v témže muzeu před několika lety
Jaroslav Klápště, který od roku 1968 žil se svým
bratrem v Melbourne. Po roce 1989 se vrátil
do republiky.
Martina Navrátilová, devítinásobná šampionka
Wimbledonu, plánuje založit v Praze tenisovou
akademii. Nehodlá učit talentované hráče metodou
maximální agresivity, ale pestrosti a chytrosti. Také se
má údajně podle zkušeností z USA věnovat charitativní
činnosti, boji za práva homosexuálů a ochraně zvířat.
Pod záštitou ABC bude v Melbourne uspořádána
mezinárodní soutěž smyčcových kvartet a klavírních trií.
Mezi vybranými komorními tělesy jsem nenašel ani
jedno z České republiky, dosud jsem se domníval, že
patří mezi velmoci v této hudební oblasti, připomínám
kvarteta Smetanovo, Janáčkovo, Trávníčkovo,
Talichovo, Vlachovo, Škampovo, Sukovo a mnoho
jiných. Že by i dnešní australská hudební scéna
praktikovala totéž jako Melba, když zabránila hostování
Emy Destinové na pátém světadílu?
Na Velký Pátek odpoledne zařadila však celoaustralská
rozhlasová stanice ABC FM kromě dvou Mozartových
duchovních skladeb řízených Rafaelem Kubelíkem
Slavnostní předehru Josefa Bohuslava Foerstera (18591951), variace pro velký orchestr Křížová cesta Otakara
Ostrčila (1879-1935) a 7. symfonii Antonína Dvořáka,
všechno v podání České filharmonie řízené Zdeňkem
Mácalem. V neděli na Boží hod velikonoční, opět
v odpoledním programu, jsme slyšleli Mou vlast
Bedřicha Smetany v podání
Orchestru Města Prahy. ABC FM
tak připomnělo 60 let existence
hudebního festivalu Pražské jaro.
IP

N.I.K.

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

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

9809 1826

REFRIGERATION SERVICES

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

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

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

„staré dobré časy“ ŽIVOT ZA SOCIALISMU a dnes
(Údaje: Český statistický úřad)
Mléko za necelé 2 koruny, máslo za 10,- Kčs, hovězí
za 24 korun, pivo za 1,40 Kčs, kino za 6,- Kčs. Jó, to
byly časy! Také si to občas řeknete, když v obchodě
prakticky "za nic" necháte pětistovku a taška ani není
plná? Ale bylo opravdu kdysi, v CSSR, tak levně, jak se
nám to dnes jeví?
Pohled na ceny z roku 1965 je až nostalgicky úsměvný:
kilo chleba za 2,60, mouka 3,20, kilo eidamu 19,- Kčs, litr
bílého vína za 17,- Kčs (a ovocné dezertní = jabčák,
nápoj studentů za 11,- Kčs). To se to tenkrát žilo, říkáte
si možná.
Jenže!
Průměrný měsíční plat byl roku 1965 pouhých 1.493,korun hrubého, zatímco v roce 2003, z kterého jsou
zatím poslední kompletní statistické údaje už 16.917,- Kč
a letos už průměrná mzda v Česku přeskočila hranici
18 tisíc.
A tak jsme vzali kalkulačku a počítali. Postup byl vcelku
jednoduchý:
Průměrný plat byl v roce 2003 více než jedenáctkrát
(přesně 11,3x) vyšší než před čtyřiceti lety.
Stejným číslem jsme proto vynásobili některé
tehdejší ceny…. A? Tak to tedy byl i pro nás šok!
Mýtus levných potravin.
Kilo kávy v roce 1965 stálo 180,- korun, což
po přepočtení k dnešnímu průměrnému platu odpovídá
2.040,- korunám! Ve skutečnosti je to dnes ale pouhých
67,50 Kč!
Takže tehdejší ceny by dnes vypadaly v obchodech
takto:
Chléb 29,50 Kč (skutečná dnešní cena je 15,60 Kč),
mouka 36,- Kč (skutečná dnes 9,- Kč), eidam 215,- Kč
(skutečná dnes 109,- Kč), litr bílého vína 193,-Kč
(skutečná dnes 61,50 Kč).
Ještě stále si myslíte, že byly potraviny tak úžasně
levné?
A to nemluvíme o tom „neuvěřitelně širokém" výběru.
Možná už jste na to dávno zapomněli a ti mladší,
ze šťastnejší generace, to vůbec nezažili: Jogurtů nebylo
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padesát druhů – dva byly tehdy úspěch. Kvalitní maso
bylo nedostatkové zboží, taková šunka také nebyla
úplně každý den. A banány, dámské vložky nebo
toaletní papír se daly sehnat jen "pod pultem".
A většinou ještě za úplatek, třeba malý balíček kávy
(kg 2.040,-).
“Ale pivo bylo - a určitě bylo i levnější!” - namítnete
možná.
Jenže čísla mluví jasně: tehdy stálo lahvové pivo
1,40 Kčs, dnes by tedy vyšlo na 16,- korun,
v obchodech ho přitom v průměru pořídíte o polovinu
levněji za 8,- Kč. Ani rum nebyl nikterak levný. V roce
1975 jste flašku koupili za 65,- korun, což odpovídá
dnešním 477,- Kč. Za tuhle sumu už dnes pořídíte láhev
hodně, ale hodně kvalitní whisky.
Drahý oblek, levnější košile.
Vydejme se ale z Jednot a Budoucností (jak se tehdejší
"obchodní řetězce" nazývaly) do obchodů s textilem
(většinou Prior). Jak dopadlo srovnání tady?
Dámský zimní vlněný plášť stál před čtyřiceti lety 440,korun. To je po přepočteno na dnešní poměry
4.986,- Kč. Ve skutečnosti je cena o 400,- korun nižší.
Košile s dlouhým rukávem vyšla na 40,- korun, což by
nyní činilo 453,- Kč. Tady poprvé by byla kdysi cena
nižší.
V obchodě totiž košili pořídíte v průměru za 512,- Kč.
Zato dámské punčochy stály 18,- korun, což je
po přepočtu 203,-Kč. Jenže v obchodě je pořídíte o více
než 170,- korun levněji! I tehdejší cena pánského
obleku 1.060,- korun se po přepočtu nejeví tak skvěle vychází na 12.011,- Kč. V reálu jej koupíte za 5.080,korun— a když jsou slevy, tak třeba i za necelé dva
tisíce.
Luxusní televize?
Kdo má židli, ten bydlí, říkalo se. A tak se podívejme,
kolik stálo vybavení domácnosti.
Kuchyni jste v roce 1965 pořídili za 2.474,- Kčs (a ani
jste neměli žádnou práci s výběrem barvy a vzhledu).
Po přepočtu je to 28.033,- Kč. Skutečná průměrná cena
v obchodech je dnes 16.456,- Kč.
Tříplotnový sporák stál 2.880,- korun, což je dnešních
32.633,- Kč. V obchodě přitom v současnosti
Český cestovatelský on-line magazín

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

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au
Return air fare to Vienna or other European cities:
$1488,00 in October and November 2006 only.
Book now as limited seats available.
$ 50,00 discount if you pay on day of booking

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

VÝLET SENIORŮ DO ECHUCY—
19./20. 5. (více info na tel. 0408088167)

za kombinovaný čtyřplotýnkový spotřebič vydáte jen
něco málo přes 10 tisíc.
Velmi podobné je to s chladničkou. Tehdy stála 2.400,korun a měla objem 60 litrů. To je po přepočítání
27.194,- Kč. Pořádnou chladničku o objemu 220 litrů
teď ale koupíte už za 9 tisíc.
Ještě zajímavější výsledek dostaneme u televize.
Tehdy vyšla černobílá na 3.800,- korun, tedy dnešních
43.057,- Kč. Dnes velkou barevnou televizi koupíte
v průměru za 8.312,- Kč.
Mimochodem: barevnou televizi jste si až v roce 1985
mohli pořídit za 15.200,- Kčs. Po přepočtu
k současným platům by její cena činila neuvěřitelných
skoro 90 tisíc!
Levné bydlení?
Poněkud těžké je porovnávat nájemné, informace jsou
neúplné. V roce 1985 jste ale za bydlení ve 2+kk platili
358,- korun, což je po přepočtu 2.100,- Kč. V roce
2003 ale činil nájem za obecní byt 3+kk ve skutečnosti
1.818,- (bez poplatků za inkaso = energie a voda).
Koupit byt na volném trhu ovšem nešlo, což bohužel
částečně přetrvává dodnes.
Předražená auta.
Z domova nyní vyražme do autosalónu. Tedy vlastně
do prodejen Mototechny, jiné nebyly.
Zapomeňte na dnešní velké prostorné showroomy
plné skla, nejrůznější modely, akční nabídky a okamžité dodání.
Na auta se tehdy v pořadnících čekalo týdny, měsíce
a někdy i roky. A mnohdy jste ještě museli šéfovi
Mototechny něco šoupnout "bokem". Balíček kávy
ovšem nestačil. Ale nekupte to, když "embéčko", tedy
Škoda 1000 MB, stálo jen 45.600,-Kčs! Jenže
po přepočtu se vám poněkud protáčejí panenky.
Cena totiž vychází na neuvěřitelných 516.688,- Kč!
Za to dnes v pohodě koupíte Mercedes typu A! Nebo
dvě průměrně vybavené Škody Fabie s nejslabším
motorem. A můžete s nimi okamžitě odjet.
Mimochodem, benzín v roce 1965 stál 2,40 Kčs
(speciál=dnes Natural 91), což je po přepočtu 27,19
Kč. V roce 2003 přitom průměrná cena Naturalu 95
(lepšího) činila 24,13 Kč (pravda, dnes je to skoro

30 korun). Takže ani ten benzin nebyl tenkrát levnější.
Nemluvě o tom, že tehdejší auta zpravidla měla
mnohem větší "žízeň".
A když na výlet, tak do hotelu.
Dvoulůžkový pokoj bez koupelny stál v hotelu
kategorie "B" 38,- korun za noc, tedy "dnešních"
431,- Kč. Nyní za stejné peníze pořídíte pokoj
s kompletním sociálním zařízením.
Ještě stále máte pocit že to tehdy bylo všechno
levnější???
Nejen chlebem živ je člověk, praví staré moudré
přísloví.
V roce 1965 a všechna dlouhá léta
od roku 1948 až do roku 1989 nebylo tak
samozřejmé a jednoduché jako v dnešní době
sáhnout do zásuvky pro CESTOVNÍ PAS, koupit si
jízdenku a jet třeba do Vídně, Paříže, Londýna,
Madridu - prostě kamkoliv.
Bez výjezdní doložky, devizového příslibu,
kádrováckého požehnání, celního prohlášení…
Bez zpovědi po návratu - kde s kým a o čem…
Pokud byste pořád ještě nebyli dostatečně
přesvědčeni o tom, že je to dneska přece jenom
lepší než za “totáče”, nebo věděli o někom, kdo
ještě v dnešní době volí komunisty (většinou se
k tomu lidé nehlásí), doporučuji navštívit
internetovou stránku:
www.totalita.cz
Je to otřesně poučné a těm, kteří rádi zapomínají,
to jejich pamět rychle osvěží!!
Zajímavé počítání zaslal Dalibor Smetana

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

„ŽIVOT je prý míšení radosti a útrap.“
Martin Kukučín (slovenský prozaik, dramatik a publicista)
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Hody, hody, doprovody...

Mateřství mezi námi
Co se to s člověkem stane, když mu vloží poprvé
do rukou balíček s novou bytostí, které jsme dali život?
To jsem opravdu dokázala? Vždyť je to tak dokonalé
a tak bezbranné! Sobeckost rázem spadne pod stůl,
energie je i když není, protože prostě být musí. Něha je
bezbřehá – jak by napsal básník - a současně vyroste
silný strom odpovědnosti. A život se začne točit kolem
pravidelné péče - plínky, mlíčko, prádélko - a zas a zas,
stále dokola. Odměnou je první usmání. A řetízek
novostí se objevuje s úžasem a pýchou. Slovník se
omezí na gu-gu, ga-ga, mňau, pu-pu, kuči,... Hlavním
námětem je kolik se přibralo a zda držíme krok
s ostatním miminkovským světem. K tomu ovšem
napomáhá tým podobných maminek v okolí a již se
také jde na první kafíčko. Zaslouženě. Za týden se
naspí jen tak málo hodin. Čas na štíhlou linii, krásné
účesy a módu prostě není. Ale je tu krásné a zdravé,
náramně prospívající mládě lidské – děťátko.
Česká krajanská veřejnost může s radostí ocenit
přírůstek Radunky, Adama a Bena, Jacquelinky, Thalie
a Chantalle, Sáry, Jiřinky a Toníka a dalších... Jen ten,
kdo zažil, ví... Mileno, Marjánko, Blanko, Jackie, Dano,
Zuzanko a další známe i neznámé nové mámy, vám
všem patří nejen kytička a přáníčko, ale i veliký
a uznalý celoroční dík.
Takže, - všechny naše milé maminky, k vašemu svátku
vám přejeme, ať se vám ty malé i větší ratolesti krásně
rozvíjejí ve zdraví a ve společné radosti.
Vlasta Šustková

Velikonoční neděle v letovisku
Šumava se opravdu vydařila.
Po slavnostní mši, sloužené naším duchovním
pastýřem, důstojným Otcem Aurelem Hrdinou, si
návštěvníci užili vzorně vyzdobených místností,
zahrady, výborných jídel, oblíbené hudby i těch
velikonočních vajíček. K tomu ovšem rovněž
přispělo nádherné počasí a tak si mnoho lidí
libovalo při posezení venku u kulatých stolů.
Naši maličcí Adámek a Laura se pěkně
předvedli přede všemi velikonoční říkankou.
Vedení Šumavy děkuje všem za ochotnou práci
a pomoc. (vjk)

MUDr Alžběta Gazdíková
a MUDr Přemysl Kunz

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

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

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
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„ŽIVOT lidský, poslušně hlásím pane obrlajtnant, je tak složitej, že samotnej
život člověka je proti tomu hadr.“
Jaroslav Hašek (Švejk)

Z DENÍKU DŮCHODCE:
Úvaha o pivě
Všichni víme, že pivo je božský
nápoj. Vlastně se to ví už
staletí. Kdo pivo vynalezl,
bohužel dnes už nevím. Dočetl
jsem se ale, že již za starověku
pivo vařili mniši, a že páni rytíři
si přihýbali tímto vzácným
mokem, aby pak byli chrabří
bojovníci na různých bitevních
polích. Dokonce jsem viděl
v Náprstkově muzeu zvláštní, z kozí kůže vyrobený
měch, který prý ukrutní válečníci měli neustále plný
piva. Když pak bylo krveprolití v nejlepším, pánové se
mohli posílit a v boji zdárně pokračovat. Husité, jak
jsem se rovněž dozvěděl, se pivem hojně napájeli
těsně než došlo k potyčkám se Zikmundovými vojsky.
A byli to zase udatní husitští bojovníci, kteří pod pivním
oparem přicházeli na tak geniální vojenské strategie
jako dát koním podkovy opačným směrem a tak zmást
nepřítele.
O těchto věcech se zmiňuji, abych ukázal, jak velkou
má pivo v Česku tradici. To, že je pivo úzce spojeno
s kulturním vyžitím národa, vám ani nemusím
připomínat. Co jenom písní, básní a prózy opěvující
přednosti piva bylo napsáno. Jsem si jist, že milovníci
piva budou souhlasit, že útulná, zakouřená hospůdka
je mnohem krásnější než nějaké Národní divadlo nebo
koncertní síň. V hospodě se ledasčemu přiučíte,
nemusíte se nikterak žinýrovat, můžete si libovolně
říhnout, nebo dát volný průchod jiným tělesným
potřebám a nikdo vás nebude peskovat. Toto, zrovna
tak jako květnatá mateřština, patří jaksi k dekóru.
A jak se krásně v takové hospůdce panečku čurá! To
samozřejmě mohou patřičně vychutnat jenom pánové.
Nad žlábkem pisoáru si gentlemani vyměňují životní
zkušenosti, probírají kvalitu piva, politiku, sport
a někdy i osoby slabšího pohlaví. Tam se také utužují
přátelství na život a na smrt. Ke stolům se pak na další
dvě minuty, než je nutné příjemný rituál opakovat,
pánové vrací neskonale šťastní, žízniví a lační si dát
další půllitřík.
Milovníci piva také obohatili českou slovní zásobu.
Většinou nemluví o pivě nezdvořile, ale zlatý mok
nazývají tak líbeznými jmény jako “pivičko”, ”pivenko”,
“pivko” nebo chlapsky “pivák” a pokaždé se jim
po vyslovení tohoto slova zamlží zrak. Pro slavné
spisovatele, herce a jiné kulturní pilíře národa jsou
v hospodách rezervována jen ta nejlepší místa, kde
pivečko chutná ještě více. Tam pak po desáté
dvanáctce na umělce přijde inspirace, zapotřebí
k tmelení kulturního jádra národa. Někteří si láskyplně
pivo vtírají do vousů, vlasů a obočí, aby jim vůně ještě
dlouho připomínala hospodu a v ní kulturní vyžití a aby
jim inspirace vydržela do příští návštěvy putyky, což je

obvykle následující den. Slavný spisovatel Hrabal, který
i po odchodu z tohoto světa má v hospodě U Tygra
stále vyhrazeno místečko, na kterém spořádal hodně
soudků plzničky, by bez pomoci pivečka sotva napsal
takové literární skvosty jako například “Jak jsem
obsluhoval anglického krále”.
Pití je rituál, k němuž třeba patří způsob uchopení
půllitru a to, co po loku následuje. Vousáči si většinou
pozvolna moudře uhladí bradu a většina opilců si
nadšeně pomlaskne a utrousí třeba takové inteligentní
věci jako: “ To má dneska panečku říz” nebo “ To tam
ale zajelo” a podobně. Jen barbaři a duševní naháči
kazí pivo rumem nebo zahřejváčkem. Na tyto se
hospoda dívá s neutuchajícím opovržením. Na teplotě
piva totiž nesmírně záleží a milovníci dobře vědí, že
pivo má mít teplotu, jaká se nachází na sedmém
schodu sklípku. A kdo teplotu svévolně manipuluje, ten
si zahrává s ohněm. Politická strana přátel pití piva by
nikdy takový prohřešek samozřejmě nedovolila. Kolik
z nás si plně uvědomuje, že pivaři mohutně podporují
ekonomickou základnu země. Díky jim je zaměstnáno
nepředstavitelné množství lidí od sládků a hospodských
počínaje a uklízečkami konče. Kolik jenom zedníků uživí
početné rodiny opravováním omítky na rozích činžáků,
občurávaných veselými občany klopýtajícími noční
Prahou. Kolik podnikatelů si při pivě pláclo
na spolupráci při různých podfucích.
Ano, jsme bez ostychu a právem pyšní na to, že jsme
ze země piva. Zaníceně a s dávkou národní hrdosti
oznamujeme australským přátelům, že vedeme
celosvětový žebříček co se týká spotřeby piva
na osobu. Zeptá-li se nás někdo odkud pocházíme,
neoháníme se Dvořákem, Janáčkem, Dubčekem či
Havlem, ale pyšně odvětíme, že jsme z té země, která
přinesla civilizaci plzeňské. Takto pak nedochází
k trapným omylům, kdy si nás nevzdělanci pletou
s Jugoši či Rusíny. Každý bystrý člověk totiž ví, že
plzeňské je vůbec to nejlahodnější pivo na světě, které
se každý dobrý pivovar snaží napodobit. A když ne
na chuti, tak na jméně. Kolikpak takzvaných “pilsen” piv
člověk bláhově okusil a pak strávil hodiny četby
v kadibudce. Proto pijeme jenom naše Pilsen Urguell,
a když není k mání nebo je předražené, s chutí se
vrháme na Kozlíka, Budvárek, Zlatopramen nebo
Gambrinus.
S lítostí musím však přiznat, že ne všichni sdílí naši
lásku k pivu. Mezi tyto pošetilce patří bohužel většinou
naše ženy. Ty nám spílají do opilců, stěžují si, že to
z nás táhne jako z krčmy, že nehorázně chrápeme, a že
je budíme neustálými návštěvami záchodu. Zcela
při tom zapomínají, že pivo nám přináší dobrou náladu,
že v pivním rozpoložení jsme manželkám ochotni
přistoupit na rozmařilosti jako nákupy nepotřebných
piškuntálijí, a že střídmé požití piva v nás probouzí velký
cit a něžně se na ně pak vrháme. To situaci ještě
zhorší, a tak se snažíme manželky uchlácholit tím, že
chválíme jejich kypré postavy a k zemi nemilosrdně
směřující prsní váčky. Teprve pak nám dovolí navštívit

„ŽIVOT je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastního života.“
Bohumil Hrabal
naši hospůdku. A vůbec to, že se z vyzáblého
manžela díky pití piva stane kus chlapa s pořádným
pupkem, na to až příliš lehce zapomínají.
Pivo se stalo mojí nerozlučnou družkou v Austrálii.
Život v důchodu nyní převážně trávím osvětovou
činností. Vehementně se snažím, aby nám manželky
porozuměly a v pití piva nás intenzivně podporovaly.
Dále se snažím naučit Australany lásce k českému
pivu a myslím si, že by toto měl být vznešený
a dlouhodobý úkol každého z nás. V neposlední řadě
jsem si našel práci, abych ušetřil na letenku do rodné
země. Chtěl bych si totiž v Mariánských lázních
vyléčit cirhózu jater...
Ivan Kolařík, OAM
(Články Ivana Kolaříka vycházejí zároveň
v Pozitivních Novinách)

Důsledné předávání hodnot:Ivan Kolařík působí osvětově s oblíbenou plzničkou
na jedno z krajanských miminek v Dandenongs

Totéž baby o dvacet let později v jedné pražské
hospůdce s lahodným Krušovickým
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KULTURNÍ RUBRIKA
NEJLEPŠÍ ĆESKÝ FILM ROKU 2006
Ćeským „Oskarem“, tedy cenou Českého Lva byl
letos oceněn film režiséra Jiřího Menzela podle
stejnojmenné románové předlohy Bohumila
Hrabala, OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE. Film vypráví paralelně dva příběhy. První
sleduje osudy a postupné zrání malého
ctižádostivého pikolíka během předválečných let
i okupace Československa, kdy se jako zamilovaný
mladík spíše z hlouposti než z vypočítavosti ocitne
v řadách těch, kteří slouží okupační moci. Druhý
příběh se s prvním prolíná a zachycuje krátkou
epizodu života zralého muže, který po letech
strávených ve vězení hledá klid na osamělém místě
ve vysídlené německé vesnici. Jeho uzavřený svět
naruší přítomnost mladé dělnice, která svým mládím
a živelností vzbuzuje vzpomínky na jeho erotické
zážitky z mládí.
Film je stylem „celý menzel“ v typickém propojení
s Hrabalem. Na jedné straně extravagantní,
opulentní obrazy, na druhé straně drsný
naturalismus, to vše jakoby rozostřeno prizmatem
poetismu.
Musím se přiznat, že nepatřím k četným
obdivovatelům spisovatele ani režiséra, přesto se mi
film líbil a přikláním se tak ke straně kladně
hodnotících. V České republice se totiž okamžitě
po premiéře filmu rozdělila divácká obec
na příznivce a odpůrce tohoto posledního díla
oskarového Menzela (Ostře sledované vlaky, 1967).
Odpůrci vyčitají režisérovi, že zjemnil a zpoetizoval
předlohu, nelíbí se jim ani herecké obsazení,
konkrétně jedné z hlavních rolí mladým bulharským
hercem, který je podle kritiků filmu
necharismatickým, nicneříkajícím a v podstatě
nesympatickým představitelem. Ale to je právě
a přesně to, co má tato stěžejní postava příběhu
zrcadlit. Jeho protipólem je povahová zralost
a přitažlivost Oldřicha Kaisera, který ztvárnil téhož
hrdinu po patnácti letech. Mladá německá herečka
je dokonalá v celé své árijské nedokonalosti
a nehezkosti. Kompenzuje jí však dostatečný počet
krásek a nahotinek, které se postarají o pastvu
pro oči, zejména mužské části obecenstva.
Výborně zahrané jsou vedlejší role Milana Lasicy
a Martina Huby, který byl oceněn Lvem za nejlepší
vedlejší herecký výkon, koneckonců - „obsluhoval
anglického krále...“
Kritici se nechali dále slyšet, že film působí jako
reklama na české pivo.
Podle mne je film zdařile, velice polehoučku,
nenápadně gradován od vykreslení pohody
a bonvivánství předválečné republiky až k šokujícím
portrétům okupace a tragédie národa během
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protektorátu a druhé světové války. Nebo spíš, - tragédie
národů – jak okupovaného, tak okupujícího. Na tomto
historickém pozadí se odehrává příběh jedince, který je
omezen ve svém chápání a vidění světa, motivovaný
pouze vidinou peněz v každé byť sebetragičtější minutě
života. Není proto divu, že končí bez jediného halíře
a s prozřením – poznáním skutečných hodnot. Marián
Labuda, prazvláštní mužíček, který jej doprovází
životními peripetiemi se v závěru filmu spolu
s protagonistou postará vnímavému divákovi o moment
katarze a o spojení celého příběhu v dojemné pointě.
Tak se i slza na řasách objevila a na to pivínko jsem si
po kinu taky zašla. Doporučuji film zhlédnout, budete-li
v republice nebo dostane-li se vám do rukou jeho DVD
v Austrálii.
Barbara Semenov

Oldřich Kaiser ve filmu
„Obsluhoval jsem anglického krále“

„ŽIVOT za jevištěm bývá dramatičtější než život na
jevišti“
František Vymazal (český filolog a překladatel)
Vážení a milí čtenáři, krajané!
Každý z vás má vlastní příběh a z něj plynoucí
zamyšlení. Napište nám jej, podělte se o své
prožitky a zkušenosti. Pište o sobě nebo o svých
přátelích, blízkých, o lidech, kteří vás něčím zaujali,
kteří jsou pozoruhodní. Je jich mezi námi tolik!
A jejich osudové příběhy, které psal sám Život,
nevymyslíš. S lidmi, kteří napíší a s těmi, jejichž
životní příběhy otiskneme, uspořádáme hezký
Večírek krajanů v Národním domě. Na setkání
s nimi zveme celou naší komunitu.
Inspiroval vás prožitek k napsání básně? Pošlete
nám ji do občasné „Chvilky poezie“.
SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA ADRESU:
KVART – Barbara Semenov
PO BOX 1008
Hawksburn 3142

„ŽIVOT lidský porovnávají někteří s jízdou.
Ano, jeden jede s čtyřspřežím v kočáře
nádherném, druhý se přilípne co lokaj nazad
kočáru, třetí postrkuje bídně trakař před sebou
a čtvrtý jede na šibeničné káře. Všem ale
ubíhají při jízdě vůkolní předměty vzad,
nejkrásnější i nejprotivnější zjevy zdají se píliti
tam, odkud jsi vyšel, a musíš konečně zatoužit
po tom místě opuštěném, po mladosti své.“
Jan Neruda
NEŽ ZAMKNU DŮM
Čím víc jsi stár,
tím těžší opouštění.
Opustit zkus si
domova svého Dům,
věcí sto zbytečných,
myslel’s že navěky
bláhově schováváš.
Na čase vyhodit po dětech hračky,
našel’s i gramofon,
v ruce teď obracíš
blýskavě černé jak z jiného světa
gramodesky,
ve skříni objevil’s ten z módy vyšlý plášt.
Hrnek tvůj otlučený
měl být už dávno na dně popelnic,
připij mu posledním čajem,
pokoj je prázdný, nezbylo nic.
Tak vyjdeš na zahradu,
tvý růže klidně kvetou dál,
netuší odchod, necítí tvojí zradu,
pak cinknou klíče,
je to jako bys léta nežil tam.
Před domem stojí stěhovák,
kufrů tvých pěkná řada,
když býval jeden, vzpomínám...
- Dům zdá se živý,
stěny v něm povídají,
Dům, který’s měl rád,
v kterém’s měl rád...
Jak v mládí bylo krásné sbalit bágl,
celý svět čekal, ani’s nezamknul...
Jak vábil, nepoznán dosud,
toužil jsi tenkrát po všem
co přijde pak.
Přišel tvůj osud.
Čím víc jsi stár,
tím těžší opouštění,
má to být
naopak.
eis

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 KVĚTEN 2007
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ LEKCE — Brazilian Percussion
PONDĚLÍ Učte se rytmy Rio Samby na zapůjčených autentických

19:30

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

12:00

KAŽDOU
STŘEDU

19:30
20:30

brazilských nástrojích

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

KAŽDÝ
PÁTEK

Den otevřených dveří

Čtvrtek
3. května

Melbourne Jazz Fringe Festival

Sobota
5. května

ČESKÁ ZÁBAVA - MÁJOVÁ !
K tanci a poslechu hraje Studio 4

17:00

Přijďte se pobavit, ochutnat českou kuchyni, poslechnout
českou hudbu,...
Jex Saarelaht Trio - Frock and Andrea Keller Quartet
http://www.melbournejazzfringe.com

19:30
20:45
20:00

Večeře $15, Vstupné $10. Objednávky na tel.č. 94328246

Neděle
13. května

Sorelli Concert – Tzigani

Úterý
15. května

Kino : Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný
(Tragikomedie 1992), námět a režie J. Jakubisko
Dobrodružná cesta podnikání a nerozlučné přátelství dvou
žen v době po listopadové revoluci (hrají: Deana
Horváthová-Jakubisková, Dagmar Veškrnová-Havlová)
Večeře od 19:00, $15/10-penzisté

20:00

Pátek
18. května

Večer Komorní Hudby - Trio Vivace

19:30

Sobota
19. května

Dean & Jerry Show

Původní cikánské melodie z Ruska, Rumunska, Madarska,
Jižní Ameriky, Francie, Itálie, Řecka,...
Vstupné $22 / $20 sleva

skladby Vivaldiho, Suka, Bartóka, Matyse, Martinů
Vstupné $20 (s občerstvením)
Kabaretní show, Vstupné $25, Objednávky na 93866915

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

17:00

20:00

Zveme Vás
na právě zahájená pravidelná páteční krajanská setkání v našem Národním
domě. Rádi bychom viděli plný dům, který bude každý pátek otevřen
od páté až do pozdních hodin pro setkání krajanů i místních, abychom se
zasmáli, popovídali a popili...
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