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STRAŠNÝ SEN
V noci na desátého jsem mČla strašný
sen. A jak už to s noþní mĤrou bývá, vše
zaþalo tak nevinnČ.
Ve snu jsem byla uprostĜed krajinky,
kterou mám ráda. Žádné dramatické
scenérie, jen polehouþku zvlnČná rovina
stĜedoþeského kraje v tam nejkrásnČjším
mČsíci roku, þervnu. Zaþátek léta dýchal
ze zahrádek, ve kterých rozkvétaly první
rĤže. Ze zápraží, s nejvČtší
pravdČpodobností našeho domku, jsem
se dívala do nachových þervánkĤ
soumraku dokud hodina nepokroþila
a byl þas jít spát. PootevĜenými dveĜmi
jsem nahlédla do dceĜina pokojíku.
Klárka – moje štČstí. Narodila se na den
dČtí a byla tím nejhodnČjším dítČtem
pod sluncem, v šesti nebo v šestnácti
letech, vždy se mnou, moje malá
pĜítelkynČ. S pohledem na ní mne vždy
zahĜeje u srdce.
Nohy mám studené, jako každý veþer.
Každou noc se schoulím do náruþe
svého muže, který mne zahĜívá, chrání,
miluje a splní mi jakékoliv pĜání, které
mi vidí na oþích. Kolik ženských mi
ho závidí! Je to mĤj rytíĜ na bílém koni
i po dvaceti letech manželství.
Spím ale krátce. Probouzí nás strašný
rámus a hluk. NČkdo buší na dveĜe,
slyším rány, kĜik, dupání.
PĜed domem jsou cizí muži v uniformách, máme jít okamžitČ ven. Nechápu. BČžíme s mužem na jakousi
náves. Rozhlížím se kolem. Jsou tu všichni naši známí. Vidím Horákovi. Minule mi VČrka u nich
na barbecue povídala, jak se jí stýská po jejich Pepovi, který je v Anglii. Chci se jí zeptat, zda s ním
mluvila. NČjaký voják do mne ale strká, abych se neohlížela. Koutkem oka zahlédnu, jak nČkdo polévá
naše stavení benzínem z cisteren. Volám na svého muže, vždyĢ nám zapálí náš dĤm.
Vojáci kolem štČkají pĜíkazy, rozumím jen tolik, že se musíme shromáždit a dČlit do skupin. Do jakých
skupin? Musím být se svým mužem. Támhle jsou Ivanovi. Ivan mluví naléhavČ k nČjakému dĤstojníkovi.
Ten jej však odstrþil a Ivan míĜí k nám, Ĝíká mi, - To je nČjaký omyl, vše se musí vysvČtlit. Jeho žena MáĖa
píše mezitím v rychlosti na malé papírky svým dcerám, které žijí v Sydney a v Perthu. SpatĜím Evu a na
chvíli si oddychnu. Kamarádka, se kterou se pokaždé tolik nasmČjeme. Eva je ale ve snu vážná a bílá
jako kĜída. Za ní stojí její dva právČ dospČlí krásní synové.
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VetĜelci do nás strkají dál. Berou malé dČti a vysazují je na otevĜené náklaćáky. Jana, která má svojí vnuþku
u sebe na hlídání, ji ale nemĤže pustit, drží tĜíletou SvČtlušku jako klíštČ. Cizí surovec jí dítČ vytrhne s takovou
silou, že Jana padá k zemi. MĤj muž se na nČj vrhá, slíbil pĜece JaninČ manželovi a svému nejlepšímu
kamarádovi, když umíral, že bude jeho ženu chránit. VýkĜik mi uvázl v hrdle, dívám se v bezmocnosti zrĤdného
snu, jak mu teć stéká krev ze spánku po úderu pažbou.
Je tu i moje spolupracovnice Blanka, její malé dČti, které znám jen z fotek, stojí už na náklaćáku. Sedmiletý
Milan v rozbitých brejliþkách volá, - Neboj mami, budu Šárku hlídat. Blanþiny velké oþi zejí hrĤzu.
Pak sedíme na nakláćáku my holky. Muži zĤstali nČkde vzadu. Odjíždíme a plameny olizují stavení, která byla
našimi domovy. Vzduchem tĜeskne salva ran. A pak další. Co to znamená? - ptám se vedle sedící Evy. Její tČlo
se však svezlo v bezvládné mdlobČ k podlaze transportéru.
Zase nás ženou, po kolikáté už. Šlápla jsem bosou nohou na hĜebík, nemohu dál. NČkdo do mne kope, abych
vstala. Dívám se mu do tváĜe. Je podobná jednomu našemu kamarádovi, co má dvČ dČti a hroznČ milou ženu.
Vláćo, co blázníš?, - volám, ale vláća není vláća, jeho tváĜ není už lidská tváĜ, ale jakási hrĤzná maska
nelidského netvora. Mlátí mne dál, ale já ho už nevidím. Vidím jen rudé þervánky za jeho zády a vím s náhlou
jasnozĜivostí, vlastní pouze snĤm, že moje Klára už není. A já už nechci žít.
Barbara Semenov

LIDICE, 10. ýERVNA 1942
- PĜed 65ti lety, po uskuteþnČném atentátu na Reinharda Heydricha 27. kvČtna 1942 vyvolal nejasný dopis
zamČstnankyni slánské továrny, zadržený spolumajitelem F. Pálou, u kladenského gestapa podezĜení
na spojitost atentátu s rodinou Horákových v Lidicích, neboĢ jejich syn byl pĜíslušníkem þs. zahraniþního vojska
ve Velké Británii. PĜestože nebyly vyšetĜováním ani prohlídkami nalezeny žádné kompromitující materiály, zbranČ
ani vysílaþka, nČmeþtí pohlaváĜi potĜebovali vykonat akt pomsty za smrt "vynikajícího muže nČmeckého národa".
Tento brutální þin se rozhodli uskuteþnit právČ na obyvatelích obce Lidice.
Osud malé vesnice, ve které žilo 503 obyvatel, se zaþal naplĖovat 10. þervna 1942 nČkolik hodin po pĤlnoci.
O událostech, které se zde tohoto letního dne odehrávaly, vypovídá dokumentární film natoþený samotnými
vykonavateli zloþinu páchaného na nevinných lidech. Film je nČmý, ale dodnes mu rozumí všichni bez rozdílu
barvy pleti a jazyka. Tento film sloužil jako dokument þ. 379 pĜi soudním procesu s hlavními nČmeckými pohlaváry
v Norimberku v roce 1945. Jeho sestĜíhané pasáže je možné zhlédnout ve videodokumentu promítaném
v lidickém muzeu.
Z rozkazu K. H. Franka bylo tohoto osudného dne 173 lidických mužĤ na zahradČ Horákova statku zastĜeleno.
Ženy a dČti byly pĜevezeny do tČlocviþny nynČjšího kladenského gymnázia, kde však byly po tĜech dnech od sebe
násilnČ odtrženy. KromČ dČtí vybraných na ponČmþení a dČtí do jednoho roku byly všechny bez milosti otráveny
výfukovými plyny ve speciálnČ upravených autech v nacistickém vyhlazovacím táboĜe v polském Cheámnu
nad Nerrem. Ženám byl pĜisouzen boj o život v koncentraþním táboĜe v Ravensbrücku.
KromČ okamžité þi pomalé fyzické likvidace v koncentraþních táborech pĜistoupili nacisté i k likvidaci obce jako
takové. Domy byly nejprve vypáleny a posléze niþeny plastickými trhavinami. Likvidaþní þeta se nezastavila ani
pĜed destrukcí kostela sv. Martina, ani pĜed likvidací posledního místa odpoþinku - místního hĜbitova. Veškeré
terénní úpravy byly dokonþeny v roce 1943 a po živé obci zbyla jen holá mlþící pláĖ.

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

3

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
„...A zatím na zahradČ Horákova statku se provádČjí
koneþné pĜípravy k vraždČní. Ze statku i z okolních
stavení jsou vynášeny slamníky a matrace a stavČny
vedle sebe ke zdi stodoly. To proto, aby se vražedné
kulky popravþí þety neodrážely ode zdi.
Popravþí þeta dostává od vedoucího dĤstojníka rozkaz:
Na každého muže stĜílejí tĜi þlenové þety, dva míĜí
na prsa a jeden do hlavy. Lidiþtí mužové budou
pĜivádČni po deseti a každá nová desítka nastoupí
pĜed zastĜelené tak, že se celé popravþí pole pohybuje
po každé serii kupĜedu, smČrem ode zdi a popravþí þeta
vždy couvá na patĜiþnou vzdálenost. Rozestup mezi
popravovanými na krok.
K 7. hodinČ ranní dává Felkl nastoupiti na dvoĜe statku
prvním deseti mužĤm. Jsou odvádČni na zahradu. Nastupují klidnČ, pevným krokem, v duši vyrovnáni,
známý vedle známého, pĜíbuzný vedle pĜíbuzného
a kamarád vedle kamaráda. Teć teprve vČdí, co je
þeká! - A pĜesto nastupují klidnČ pĜed popravþí þetu,
která stojí proti nim s puškami u nohou, pĜipravena. Oþi
se nebožákĤm nezavazují, ty jen planou a rysy obliþejĤ
jako by ztvrdly, zešedly jako ocel.
"K palbČ zbraĖ!" velí dĤstojník, tĜicet pušek vyletí
nahoru a tĜicet þerných otvorĤ se šklebí na prvních
deset lidických mužĤ. Nad vesnicí šlehají plameny, valí
se kouĜ v barevných odstínech a na zahradu doléhá
kĜik, hluk, praskot a v dáli se ztrácí dunivý hukot
autobusĤ, které po kladenské silnici odvážejí jejich ženy
a dČti.
Velící dĤstojník se obrací se vztyþenou šavlí
ke skupinČ vedoucích, tam, kde stojí Böhme, a þeká
na pokyn a na rozkaz. Böhme úst neotevĜe, jen hlavou
kývne, dĤstojníkova šavle se mihne dolĤ a první salva
se rozlehne vesnicí.
Prvních deset pokojných obþanĤ, jimž nebylo nic
dokázáno, kteĜí nebyli odsouzeni ani stanným soudem,
natož soudem Ĝádným, jimž nebyl pĜeþten žádný
rozsudek, se kácí, provrtáno kulkami nČmeckých vrahĤ.
PoddĤstojník, stojící vedle velícího dĤstojníka,
pĜistupuje k první ĜadČ zastĜelených a - pálí
z revolveru, pro jistotu, každému jednotlivČ ještČ ránu
do hlavy.
Mrtví zĤstávají na místech, kde padli, a Felkl posílá již
dalších deset. Ti se musí postaviti pĜed své kamarády,
se stejným rozstupem. - DĤstojník velí, pušky jsou
pĜipraveny k palbČ a zase tĜeskne salva. To se již
dĤstojník neotáþí na Böhma, ví již, že pĤjde serie
za serií, jak na bČžícím pásu, a jedná proto
samostatnČ.
PĜichází desítka za desítkou - staĜí, mladí - a obraz se
opakuje. Jen ty rysy v obliþejích ještČ více ztvrdly,
zkamenČly a v Ĝadách vrahĤ jen oþi více zarudly,
podlévají se krví...
BČhem dopoledních hodin bylo na HorákovČ statku
popraveno I73 mužĤ od 16ti let nahoru, kteĜí tohoto dne
meškali pĜímo v Lidicích a byli sehnáni
do Horákova statku a drženi tam ve sklepČ a chlévČ.
Ve zprávČ þlenĤ Schnellkommanda se dále podotýká,
že vČtšina úþastníkĤ, i s dĤstojníky, byla zpita
alkoholem, který k tomu úþelu byl pĜivezen.

Gestapácký šofér Rudolf Vlþek, který pĜijel do Lidic
s nákladním vozem, naloženým dvČma sudy benzinu, dĜíve
ještČ než zaþal odvážeti nakradené vČci z lidických usedlostí,
pozoroval nedaleko Horákovy zahrady, co se tam dČlo.
ShodnČ s ostatními líþí poslední okamžiky lidických obþanĤ
a výslovnČ uvádí: "Bylo mi uvedených lidí líto a uronil jsem
nČkolik slz. To zpozoroval K. H. Frank, sprostČ mi vynadal,
právČ tak jako Wiesmannovi, proþ prý zamČstnává takové
lidi; byl jsem proto potrestán Wiesmannem dvoumČsíþní
nepĜetržitou službou."
V dobČ, kdy na HorákovČ zahradČ se bez ustání pokraþovalo
v hromadném vraždČní, bylo ve vsi živo. Usedlosti hoĜely
na všech stranách, škola, kostel i fara stály v plamenech,
hustý dým se válel nad vesnicí, na silnici probíhající vsí
se plnily nákladní vozy nakradenými vČcmi, pĜi þemž se
jednotlivci snažili ukoĜistit, co se dalo.
Celkový shon nebyl na pĜekážku tomu, aby si uprostĜed
hrĤzy a dČsu nevynesli þlenové nČmecké ochranné policie,
pĜíslušníkĤ SS a nČmeckého þetnictva ze sklepa lidické
hospody sudy piva, salámy, chléb atd. a nezaþali na návsi
hodovat! Pivo, koĜalka, víno a kolem nich sálající žár
z hoĜících stavení pĜispČly k všeobecné povznesené náladČ.
Katané zpívali, veselili se...“
Z EDICE „DOKUMENTY DOBY“

LIDICKÉ DċTI
— þást sousoší akademické sochaĜky Marie Uchytilové

„Nebude však trvat dlouho a budeme slyšet rĤzné,
všelijak formulované a v systémy vypracované omluvy,
výmluvy a omývání všeho toho, þeho se NČmci
v této válce tak neslýchanČ nelidsky dopouštČli.“

Z projevu prezidenta Dr. E. Beneše
nad spoleþným hrobem lidických mužĤ 10. þervna 1945
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KAREL PAŽOUREK
VELVYSLANEC ýESKÉ REPUBLIKY

Navrhl jsem ministru obrany ýR, aby zásluhy þeských
veteránĤ 2. svČtové války ocenil þestnými medailemi. Tyto
medaile veteráni pĜevzali z rukou senátorĤ a poslancĤ
PĜi pĜíležitosti dne vítČzství 8. kvČtna si dovoluji
þeského Parlamentu, poslance Evropského parlamentu,
pĜipomenout hrdinství þeských veteránĤ 2. svČtové
námČstka þeského ministra zahraniþních vČcí nebo z rukou
války žijících v Austrálii a na Novém Zélandu.
mých za pĜítomnosti významných australských
Tisíce ýechĤ koncem tĜicátých let minulého století
þi novozélanských politikĤ pĜi nČkolika slavnostních
uprchly za þasto velmi dramatických okolností z vlasti, pĜíležitostech v Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane,
aby se se zbraní v ruce postavily proti rozpínavé
Hobartu, CanbeĜe, Darwinu, Wellingtonu a Warkworthu.
NČmecké Ĝíši a její zrĤdné nacistické ideologii. Tito
Jsem vdČþný osudu, že jsem pod Jižním kĜížem mČl
mladí muži vČdomČ riskovali život již pĜi ilegálním
tu nevšední pĜiležitost poznat 29 hrdinĤ mezi námi. Budu si
pĜekroþení protektorátní hranice, což se trestalo smrtí. na nČ pamatovat po celý život. PĜipomeĖte si prosím jejich
Nerukovali povinnČ jako vČtšina jejich spolubojovníkĤ, hrdinství spolu se mnou.
ale dobrovolnČ se pĜihlásili k boji proti nepĜíteli, který
okupoval jejich zemi i pĜevážnou þást Evropy.
Karel Pažourek
Díky podnČtu jednoho z nich, Aloise Mikuly, si v roce velvyslanec ýeské republiky v Austrálii a na Novém Zélandu
2005 naše velvyslanectví dalo cíl vypátrat a dĤstojnČ
ocenit všechny þeské veterány 2. svČtové války
v Austrálii a na Novém Zélandu. Díky pomoci tĜí spolkĤ
þeských legionáĜĤ v Austrálii a vedení všech našich
Ze stolu výboru Sokola
krajanských organizací máte nakonec pĜed sebou
seznam 29 stateþných mužĤ, kteĜí žili a žijí mezi námi Národní dĤm je, kromČ jiného programu, otevĜen všem
v Austrálii a na Novém Zélandu. MČl jsem tu þest
þlenĤm i neþlenĤm každý pátek od 17.00 hod. Je možné
všechny osobnČ poznat a stisknout jim ruku v úctČ
si zakoupit tradiþní þeskou teplou veþeĜi za $8-10. Páteþní
a pokoĜe pĜed jejich stateþností, obČtavostí
veþery zaþínají být populární, o þemž svČdþí návštČvnost,
a hrdinstvím.
která se pohybuje v poþtu mezi 40 až 80 krajany. Mnohé
Za každým z tČchto jmen se skrývá pohnutý osud.
láká þeská kuchynČ.
První z nich zásáhli do bojĤ 2. svČtové války již v záĜí Výbor odhlasoval zmČny v cenách za pronájem Národního
1939 v Ĝadách francouzské armády a letectva. Po
domu. Nový ceník je na nástČnce v Národním domČ a také
francouzské kapitulaci neváhali opČtovnČ nasadit život na oficiální webové stránce (www.sokolmelbourne.com.au).
v þeskoslovenských jednotkách utvoĜených v rámci
V Národním domČ byla zĜízena schránka „PĜání - nápady
britské armády a britského letectva. NČkteĜí z nich
a pĜipomínky”, která je dostupná všem návštČvníkĤm.
bojovali jako bombardéĜi a stíhaþi bojovali v bitvách
VČĜíme, že bude hojnČ využívána. Výbor vždy vítá nové
o Anglii, o Evropu i o Atlantik. Generálporuþík v.v.
nápady a návrhy.
Vladimír NedvČd velel 312. þeskoslovenské
bombardovací peruti RAF. Jiní jako tankisté bojovali
u Tobruku nebo u Dunkerque. Další prošli
s þeskoslovenským armádním sborem po boku
sovČtské armády tČžkými boji o Kyjev a Duklu. Další
bojovali na stranČ povstalcĤ pĜi Slovenském národním
povstání nebo nasazovali krk v domácím odboji
v Protektorátu.
- oáza klidu a pohody ve stáĜí
Za každým z tČchto jmen se skrývají naše životy
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
a naše svoboda, demokracie a možnost vzít svĤj osud
v bezprostĜední blízkosti Národního domu
do vlastních rukou v EvropČ i v Austrálii:
umožĖuje úþastnit se programu a popovídat si
v rodném jazyce.
Leopold Aron
Alois Mikula
ŠtČpán Barabáš
Vladimír NedvČd
Domov se nachází v centru Melbourne, poblíž
Arnošt Brichta
Jaroslav Novák
Národního domu, jen pár krokĤ od Errol Street,
Hanuš Federer
David Placzek
kde jsou obchody, banky a tramvajová zastávka.
Pavel Forman
Jan Pollak
Victoria Market jen tĜi stanice tramvají!
Jan Franklin
JiĜí Pollak
František Hanzal
Joseph Poster
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
Arnošt Huppert
JiĜí Pressburg
(tel:
9502 0880) nebo se s dĤvČrou obraĢte
Ivo Kalina
Pavel Retter
na generální konzulát ýR
Milan Kantor
Pavel Riess
500
Collins
Street, Melbourne VIC 3000,
Henry Klas
Juraj Spath
Telefon:
03 9629 6196
František Kocyan
František Starý
Teodor Lejsek
Ladislav SvČtlík
Stanislav Lorman
Edward Zlatý
Julius Matuška
Vážení krajané,

DOMOV
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Na pĜíští výborové schĤzi bude urþeno datum valné
hromady. PĜesný temín najdete v dalším,
tj. þervencovém vydání Kvartu a bude zveĜejnČn
i na webové stránce.
Celkový pĜíjem Sokola za mČsíc duben byl
$16 062.17. Tato þástka obsahuje pĜíjem $9 712.52
(HACC). Výdaj byl $7 665.68. V této þástce je
zahrnuta platba za opravu výtahu v þástce $2 310.00.
Dotace za mČsíc duben na Kvart byly $305.00, dotace
þlenĤ Sokola $ 531.15 a dotace neþlenĤ $780.00.
Všem, kteĜí pĜispČli penČžní þástkou nebo pomohli
jiným zpĤsobem, moc dČkujeme!
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„Operation filmmaker“ uvádČný 9. a 12. þervna. Dokument
sice není þeský, ale odehrává se v Praze a pojednává
o mladém iráckém filmaĜi, který dostal neuvČĜitelnou šanci
odejít z válþícího Iráku a zapojit se do týmu amerických
filmaĜĤ natáþejících v ýeské republice. Jsem hrdý, že
v jeho cestČ za snem mu pomohlo i Ministerstvo
zahraniþních vČcí ýR.
ýeská republika je na sydneyském festivalu
nejvýraznČjším zástupcem stĜedoevrospkého filmu, vČĜím,
že filmĤm v sálech bude fandit i poþetné þeské publikum!
TČším se na setkání v kinČ…
Vít KoláĜ, generální konzul

Výbor Sokola Melbourne Inc.
ýeští zástupci na filmovém festivalu v Sydney
8. þervna bude zahájen 54. roþník filmového festivalu
v Sydney. V letošním roce ýR reprezentuje film Jana
HĜebejka „Kráska v nesnázích“ a snímek JiĜího
Menzela „Obsluhoval jsem anglického krále“. Oba
filmy jsou uvádČny v prestižním State Theatre.
Už potĜetí se podaĜilo úspČšnému þeskému režisérovi
umístit svĤj film v Sydney a jeho tvorba se stává
tradiþní souþástí nabídky festivalu. Jan HĜebejk je
dokonce uvádČn v propagaþních materiálech jako
oblíbenec festivalu. Tyto dva snímky ale nejsou
jedinými zástupci þeského filmu v Sydney. PĜi
dĤkladnČjším pohledu do programu objevíme film La
Vie En Rose, který je promítán pĜi slavnostním
zahájení. Tento životopisný film o pČvecké hvČzdČ
Edith Piaf je spoleþným dílem filmaĜĤ a producentĤ
Francie, Británie a ýeské republiky. Vedle tČchto
výrazných filmĤ bych rád upozornil na dokument

DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ
Zaþalo to v pátek tĜináctého – kupodivu šĢastnČ. Sešly
se asi tĜi desítky lidí, o pohoštČní se postaral Výbor
a Mirek Jelínek. Následující dva pátky návštČva
podstatnČ vzrostla. PoslednČ pĜišlo pĜibližnČ sedmdesát
lidí, bylo vydáno pĜes šedesát veþeĜí za naprosto
nominální cenu osmi dolarĤ. Dosavadní þeský jídelníþek
obsahoval párky, Ĝízky a svíþkovou. O zábavu nebyla
nouze. NČkolik kytar a jeden „vozembouch“ zvuþelo až
do pĤlnoci. Hrály se þeské a trampské písniþky, které
všichni dobĜe známe. TČšíme se na španČlské ptáþky
a další hezká posezení. Doufáme, že nám to tak vydrží.
(erv )

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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Vysílání þeského rozhlasu každou nedČli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Cviþíme, cviþíme, cviþíme.

ýeská škola a školiþka

Od dubna jsme zaþali cviþit - vždy druhý
a poslední þtvrtek v mČsíci od 11 do 12 hod.
Hodí se zejména pro ty, kteĜí mají sedavé
zamČstnání, ale také pro penzisty, doba
cviþení mimo dopravní špiþku.
Naše cviþení je nenároþné, ale úþinné. Pohybem ztratíš
bĜíško, osvČžíš si hlavu, získáš energii a svČtlo
do života.
TČšíme se, že se k nám pĜidáte. Sejdeme se opČt
14. a 28. þervna!

Máte mezi svými blízkými nČkoho, kdo má zájem
pĜidat se ke skupinČ dospČlých, kteĜí se uþí þesky?
Scházíme se pravidelnČ vždy v úterý od 5 do 8
hodin.

Vlasta Šustková

Kocábská léta s Jaroslavem Foglarem
To mi bylo jenom šest þi sedm let, kdy mojí starší bratĜi
Pavel a Sláva Vonkovi patĜili do party, kterou kolem
sebe bratr Foglar (myslím, že mu hoši Ĝíkali ‚JestĜáb‘)
shromáždil v letech 46-49. Kluci s ním chodili
na výpravy po stezkách nedalekých skal, hráli hry a mČli
rĤzné soutČže. Holky do tČchto vČcí nebrali, ale doma
o tom vykládali tak nadšenČ, že jsem se tam jednou
za nimi vydala. Bylo to náhodou odpoledne her na malé
louþce. JestĜáb si okamžitČ vymyslel malý pĜebor
zdatnosti – bČh, skok pĜes provaz, hod na cíl a skákání
pĜes švihadlo na poþet. Stála jsem tiše opodál a moc si
pĜála si to také zkusit. Pan Foglar si mČ všiml, vidČl
tu mou chuĢ a tak mČ pozval, aĢ se pĜidám.
DČlala jsem, co jsem mohla, ale sedmileté nohy se
zapletly do švihadla a házet šiškou mČ také nikdo
pĜedtím neuþil. Jen bČžet jsem umČla (to jak jsem
vždycky utíkala za bratry a volala, - kluci, poþkejte
na mČ!). Nebylo divu, že moje body byly oproti 10ti
až 15tiletým klukĤm slabé. Ale protože JestĜáb byl
spravedlivý, udČlal nám všem rychle stejný malý
diplomek, jen taková kartiþka to byla, na ní moje jméno
a datum – Na KocábČ, srpen 1948 a pod ním „Umístila
se þestnČ na posledním místČ“ a podpis. Tu kartiþku
jsem mČla po dlouhé roky schovanou jako mé první
ocenČní sportovních snah.

První hodina je pro zaþáteþníky a od 6 hodin
pro pokroþilejší.
Místo: Budova Vision Austrália – dveĜe þ.1,
Glenferie Rd, Kooyong.
Pro malé prvĖáþky zaþíná ŠKOLIýKA každou
druhou sobotu odpoledne od 4 do 5 hodin
v Mentone House.
Volejte paní uþitelku Tasu na 9551 0279.
Budeme se uþit hravou formou s písniþkami
a obrázky, ale i se SlabikáĜem.
Zaþali jsme již 12. a 26. kvČtna. V þervnu se
sejdeme 15. a 26. þervna. O þervenci se dozvíte
v pĜíštím Kvartu. (šus)
A nejenom to – od té doby se mi vždycky líbilo dČlat
nČco s ostatními dČtmi venku, ráda jsem jezdila
na tábory, aĢ již sokolské, církevní nebo pionýrské (jiné
ani nebyly). Na štČstí ty tábory vedli vČtšinou lidé
s podobným zápalem jako skauti. Mohli to i být oni,
vždyĢ organizace Sokol a Skaut byly zase po roce 1949
zakázané. A tito lidé chtČli dávat dČtem ze sebe jen
to nejlepší. DČlali to tedy pĜes hnutí Pionýr.
A tak se stalo, že mČ všechna ta léta táboĜení
a v pĜírodČ nadchla natolik, že jsem se ráda pĜidala
na pomoc táborĤm v Austrálii, v Melbourne, kde jsem se
ocitla v roce 1969 po okupaci ýeskoslovenska a kde
jsem se i vdala a vychovala dvČ dČti spolu s manželem
Lubou Šustkem.
Naše þeské táboĜení v prostoru Belgrave v letovisku
Šumava zaþalo v roce 1973 pod vedením þeských
a slovenských uþitelĤ a rodiþĤ. Tehdy tu také vzniklo
sdružení þeskoslovenské školy. Ale to se teprve narodil
mĤj syn Pavel, pozdČji Marjánka. Zaþala jsem proto
jezdit s dČtmi až v roce 1977, dČtem se líbilo
v Australském Skautu a Girl Guides a obČ si užívaly
veþery a tábory až do dospívání. Marian se také stala
vedoucí malých dČvþat - Brownies. A Pavel se zúþastnil
dvakrát svČtového Jamboree. Jednou jel do Sydney

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeĐu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
a druhé se poĜádalo zde v Dandenongs. I krásná
pĜátelství s anglickými skauty se tehdy podaĜilo zažít.
Taky já se pĜidala na pomoc. Nejprve v roce 1982 jenom
jako doprovod k výletĤm na kolech nebo k víkendovým
výletĤm. Pak potĜebovali vedoucí k dČvþatĤm. PĜihlásila
jsem se a za rok jsem vedla celou skupinu. Po nČkolika
letech, když jsem pĜekroþila vČkovou hranici vedoucích,
tedy 45 let, jsem jezdila pomáhat dál jako kuchaĜ,
zdravotník, nebo jen tak na výpomoc.
Nakonec, pár let po smrti mého manžela mČ vyzvali
v Sokole, abych pomohla s obnovou dČtských táborĤ.
Po dobu celých deseti let pĜed tím tu nebyl dostatek dČtí
a tábory se nekonaly.
Znovu obnoveny byly v roce 1996 a jedeme dodnes.
DČtí, ale taky ochotných vedoucích a rodiþĤ pĜibývá.
Nejsou to tábory skautské, ale ty prvky jako jsou bobĜíky,
soutČže sportovní, základy vodáctví, stezka odvahy,
táboráky, slušné chování, vzájemná nápomoc, uzlování
a výlety, bodování þistoty, zpČv a další se stále oživují.
Chci vČĜit, že díky mladším vedoucím, krásné nápomoci
z vedení letoviska Šumavy, jmenovitČ paní Aleny
Semecké, kĜesĢanského vlivu Otce Hrdiny a hlavnČ síle
dobré vĤle se bude zde u nás v Melbourne, v kopcích
Dandenongs pokraþovat v letním zdravém táboĜení
pro dČti a mládež.
Vlasta Šustková

ODTUD A ODJINUD
Pokud vím, v Melbourne jsou dva obchody
se známkami a mincemi v krajanských
rukou. Jeden je v posledním patĜe
obchodního domu Myer, druhý v Port
Phillip Arcade. Je to malá a známkami
pĜeplnČná místnost, které kraluje
od padesátých let dnes 86ti letý Max Stern.
První léta Slovenského státu pĜežil ukryt
na pĤdČ þinžáku v BratislavČ, když uprchl ze sbČrného
tábora, v roce 1944 byl znovu zatþen a deportován
do koncentraþního tábora u Berlína, kde odklízel trosky
po bombardování. Jeho rodiþe a pČt sourozencĤ skonþilo
v plynových komorách. Stern než emigroval do Austrálie,
pracoval v letech 1945-48 v Rakousku a Maćarsku

Vyuþujeme
hĜe na klavír
dČti od pČti let i dospČlé.
Používáme moderní
australské a americké školy.
Metodika vychází z postupĤ
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho pĜání pĜipravíme žáky
na zkoušky A.M.E.B. MĤžeme také
hrát
þeské písnČ a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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pro þsl. kontrarozvČdku. Ve svČtČ filatelie se stal
známým nejen v Austrálii, ale i v EvropČ a Spojených
státech. Na aukci v Novém Yorku zprostĜedkoval prodej
australských známek za 7 milionĤ dolarĤ,
za desetišilinkovou známku s klokanem dostal þtyĜicet
tisíc dolarĤ.
22letá Lenka Marušková z ýeské republiky vybojovala
na SvČtovém poháru v Sydney tĜetí místo ve stĜelbČ
sportovní pistolí. PĜed mČsícem v americkém Fort
Benningu byla v této disciplínČ druhá a ve stĜelbČ
vzduchovou pistolí první.
V minulém Kvartu byla zmínka o pĜipravovaném Ústavu
pamČti národa, zaþátkem kvČtna bylo o jeho zĜízení
rozhodnuto, bude se však nazývat Ústav pro studium
totalitních režimĤ. Bude zkoumat období þeských dČjin
v letech 1938 až 1989. Bylo namále, Senát schválil
zákon vČtšinou tĜí hlasĤ, levicoví poslanci vehementnČ
nesouhlasili.
Domníval jsem se, že þeská kynologie (chov psĤ) byla
na velmi slušné úrovni a proto mne pĜekvapilo, že se
do ýeské republiky nyní dováží psi z Austrálie. Jde
o zlaté retrívry, je pravda, že toto plemeno bylo
v ýechách v polovinČ minulého století zcela neznámé.
Zemí pĤvodu zlatých retrívrĤ je Skotsko, byli vyšlechtČni
k pĜinášení ulovených divoce žijících kachen. Ukázalo
se, že tito psi jsou výjimeþnČ spoleþenští a velmi vhodní
jako vodící zvíĜata pro nevidomé a právČ k tomuto úþelu
se do republiky importují. Jsou zĜejmČ vhodnČjší než
dĜíve používaní nČmeþtí ovþáci. Labradorský retrívr
pochází z Kanady, podobá se zlatému, líší se jen
délkou srsti, která mĤže být také þerná.
Na PetĜínČ probČhly oslavy ke stému výroþí založení
skautingu, þeský svaz Junák pak vznikl o pČt let pozdČji
v roce 1911 zásluhou prof. A. Svojsíka. Internet mi
prozradil, že þlenové 300 oddílĤ mČli na PetĜínČ sraz
a kromČ mnoha dalších aktivit si tam zahráli „australské
hry“. Co to znamená bohužel nevím. Na vlastní
skautskou kĤži jsem ale zažil zákaz Junáka v roce 1940
a pak v roce 1948, nacisté i komunisté uvedli
k rozpuštČní tentýž dĤvod: idea skautingu je založena
na podstatČ þinnosti židovských zednáĜĤ.
V polovinČ dubna bylo v Památníku Terezín
pĜipomenuto 155 tisíc ŽidĤ, kteĜí byli v letech 1941-45

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

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

PEM
GENERAL ENGINEERING
SERVICES

D
D
D
D
D
D

TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FABRICATION
TUBULAR STEEL
FENCES & GATES

Volejte Petra JuĜiþku
9796 7217
0432 901 341
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Generální konzulát ýeské republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

zavleþení do terezínského ghetta. 35 tisíc jich tam
zemĜelo hladem, stresem a nemocemi, popel 27 tisícĤ
obČtí vhodili nacisté do Ĝeky OhĜe. Program australské
rozhlasové stanice ABC FM tuto tragedii pĜipomnČl
zaĜazením smyþcového kvarteta Pavla Haase,
profesora brnČnské konzervatoĜe, který byl do roku
1944 internován v TerezínČ a pak deportován
do OsvČtimi, kde zemĜel v plynové komoĜe. Kultura,
která se za neobyþených podmínek v terezínském
ghettu udržovala, zavdala dĤvod k ustanovení „Terezín
International Music Centre“. Tato organizace zve
do ýech mladé lidi z celého svČta a na podkladČ
univerzálního hudebního porozumČní se snaží bourat
rasové, náboženské a politické pĜedsudky.
ýeská vláda upravila pravidla pro uþitele þeštiny
v zahraniþí, kam již nebudou muset vyjíždČt na þasovČ
omezenou dobu a mají být také lépe placení.
Podmínkou tohoto uplatnČní je vysokoškolské vzdČlání
s pĜednostní aprobací þeského jazyka. V souþasné
dobČ pĤsobí 12 uþitelĤ v devíti zemích. Uvažuji, zda
ministerstvo školství ýR již vypracovalo osnovy
pro výuku þeštiny jako druhý jazyk. Pokládám
za nedomyšlenost uþit dČti s minimální nebo zcela
žádnou znalostí þeštiny podle osnov pĜipravených
pro vyuþování v ýeské republice.
Tomáš BaĢa zahynul pĜi havarii letadla v roce 1934,
na jeho místo nastoupil Jan Antonín BaĢa, ten emigroval
v roce 1941do Brazílie. Byl po roce 1945
pod fanatickým komunistickým tlakem zdiskreditovanou
þs. justicí nespravedlivČ odsouzen k 15ti letĤm vČzení
za to, že nespolupracoval s protinacistickým odbojem.
Jeho synovec Tomáš se nyní pokouší o ospravedlnČní,
nejde mu o žádné majetkové nároky, ale o morální
oþištČní jména BaĢa. Ve ZlínČ byla odhalena socha
J.A. BaĢovi, zlínská organizace Konfederace politických
vČzĖĤ ho nyni jmenovala þestným þlenem in memoriam.
V dubnu byla odhalena pamČtní deska v paĜížské ulici
Croix des petits champs, oznaþuje dĤm ve kterém
sídlila redakce þs. exilového þasopisu pro politiku,

filosofii a kulturu SvČdectví. Pavel Tigrid tuto revue
založil, redigoval a vydával nepĜetržitČ 37 let od roku
1956 do 1993. Desku odhalil paĜížský starosta
za pĜítomnosti paní I. Tigridové a V. Havla.

IP

KOUZLO OPERETY
Prožijte nedČlní odpoledne nasloucháním
nejoblíbenČjších melodií z operet
od Lehara, Kalmana, Frimla, Romberga,
Cowarda,...
Zpívá a vtipnými, výstižnými komentáĜi
bČhem programu doprovází jedna z pĜedních
australských sopranistek Louise Page, která absolvovala
studium zpČvu ve Vídni, domovu operety, pod vedením
umČlcĤ jako Elisabeth Schwarzkopf, Waldemar Knennt
a Sena Jurinac. Doprovází známá pianistka Philipa
Candy; obČ umČlkyne žijí nyní v CanbeĜe a vystupují
pravidelnČ v rĤzných australských mČstech.
První i druhou þást programu zahájí klavírní sóla hraná
velmi mladými, vyjimeþnČ nadanými pianisty Lily Phan
a Laurence Matheson.
Koncert poĜádá Robert Stolz Viennese Music Society Inc.
Datum: NedČle, 24 þervna 2007 ve 14 hodin
Místo: Czech National House, 497 Queensberry Str.,
North Melbourne 3051
Vstupné: ýlenové R. Stolz Society $28.-,
ostatní hosté $36.( - obsahuje kávu, þaj nebo pomeranþový džus a výbČr
þeského peþiva podáváno u stolu)
Objednávky vstupenek: Pat - tel. 9457 6449 nebo
Albert - tel.9836 7214
PĜi objednávce vstupenek zasílejte prosím váš šek nebo
pĜíkaz (money order) s oznámkovanou a zpČtnČ
adresovanou obálkou na adresu: Robert Stolz Viennese
Music Society Inc, c/o 5/80 Strathallan Rd., Macleod Vic
3085. Lístky budou zaslány na adresu uvedenou ve vaší
objednávce.

Pavel a Hana Homolkovi

ENGINES

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE

PANELS
MECHANICAL PARTS
FREE FAST DELIVERY
CHECK OUR SERVICE
&PRICES

9791 5500

Member of

MELBOURNE HOT LINE

192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštČvČ v Melbourne?
ZajdČte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály
i perlami.
Máme opravdu velký výbČr. Také
klenoty a australské umČlecké
pĜedmČty pro každý vkus i kapsu.

TČší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

Úterní obČdy od 12 hodin. ýeská kuchynČ, všichni jsou zváni
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PěÍBċHY
„I AM SORRY, JÁ SEM NEPATěÍM“

ýeská operní pČvkynČ Miluška Šimková, bývalá dlouholetá
þlenka Australské Opery, konþí svĤj dopis slovy:- „JdČte se
podívat na australskou Rusalku, sednČte si hezky v hledišti,
zavĜete oþi a poslouchejte DvoĜákovu hudbu, árie a sbory.
Vzpomínejte a prožívejte NAŠÍ ýESKOU RUSALKU.“

Totéž, po 56ti letech v Austrálii, si myslím nejen já
a se mnou i jistČ celá Ĝada dalších zdejších krajanĤ,
ale cítil to i mĤj kolega a pĜítel Dr. V. VoĜíšek, který tak
nazval písniþku s vlastní líbivou melodií a vtipným
textem. „VoĜech“, jak jsme si ho všichni zkrátili, se stal
tím svým písĖovým povzdechem nepochybnČ
nejpopulárnČjší postavou þeských emigrantĤ
v Melbourne bČhem padesátých let. Stalo se tak
zásluhou jeho nikdy neselhávající úþasti na všech
zábavných veþerech, které každé dva až tĜi mČsíce
poĜádala pro krajany nahodile vzniklá recesní skupina
„EZOP“ (Elita zastáncĤ organizované paniky),
pro kterou jsem spolu s redaktorem Hlasu Domova
Vaškem Michlem (Junius) psal materiály, skeþe,
parodie atd. V té dobČ, zaþátkem roku padesát dva,
jsem už zaþal podnikat, vyrábČje „pravou“ jabloneckou
bižuterii a kromČ dvou ěekĤ zamČstnával tehdy
i Vaška. V tČžkých omamujících výparech alkoholem
þpícího kolodia, do nČhož jsme namáþeli vatové koule,
jsme vymýšleli legrácky a scénky pro Ezopské
recesisty.
Vše zaþalo vlastnČ naším nápadem uspoĜádat
pro stále rostoucí okruh þtenáĜĤ Hlasu Domova
vzpomínkový veþer na Prahu – nostalgická první
polovina vystĜídaná zábavným (jak jsme alespoĖ
doufali) pásmem scén a skeþĤ. Zaþali jsme to v té mé
bižuterní „fabrice“ dávat s Vaškem dohromady, ale oba
jsme cítili potĜebu þi pĜímo nutnost to naše pásmo
“PRAHA HRAJE PRIM“ nČjak hudebnČ oživit. Kde
a jak objevit však þeského pianistu, který také
pĜijatelnČ zpívá? Málem jsme dávali inzerát do Hlasu
Domova, když jsem dostal tip, abych se zašel podívat
na pianistu v jedné nové restauraci na St. KildČ.
Že tam nČkdo dobĜe zpívá, i když v jaké Ĝeþi, nebylo
nejdĜív jasné, mohl to prý být snad ýech nebo Polák.
Dorazil jsem tedy do restaurace vonící novotou, bylo
krátce po sedmé veþer a než jsem si staþil objednat,
vstoupil do poloprázdného lokálu elegantnČ odČný pán
stĜedního vČku, zasedl k piánu a zaþal hrát bez not

ÿeský 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 *** soutďže *** kultura
*** pĢíbďhy *** studium
a au-pair pobyty v zahraniĀí ***
LETENKY do/z CELÉHO SVĎTA ON-LINE
HOTELY ON-LINE
AUTOPĩJÿOVNY ON-LINE
ZÁJEZDY Z ÿR A SRN DO CELÉHO SVĎTA ON-LINE
Magazín Garida – to nejlepší
spojení se svďtem
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„PamČĢ je studna. Podívej se tam – v té hloubce stejnČ uvidíš se sám a obraz
bude trochu rozostĜený“
Vladimir Semjonoviþ Vysockij (ruský herec a písniþkáĜ)

smČs posledních hitĤ. Mé nadČje se hroutily, ten
elegán v šedém smokingu s rudým karafiátem v klopČ,
to pĜece nemĤže být þížek! A jistČ ani Polák ne.
Už z pouhé zvČdavosti jsem se bČhem první pauzy
zvedl a toho plešatícího a kolínskou vonícího pianistu
oslovil svou tČžce akcentovanou australštinou.
„Nebylo by snadnČjší, kdybychom mluvili þesky?“, byla
reakce pána od klavíru, ve kterém jsem vidČl dar pĜímo
z nebe. PĜisedl si na mé pozvání k mému stolu, oba
jsme si objednali u majitele nedávno otevĜené
restaurace, krajana – myslím – Bence, þeskou
vepĜovou a bČhem ní se ukázalo: JUDr V. VoĜíšek a já
jsme kolegové právníci, i když on získal diplom 15 let
pĜede mnou, že až do února 48 byl „rozvoćákem“
v ýeských BudČjovicích a pĜedstava žít pod komunisty
ho pĜimČla domov opustit a podívat se trochu po svČtČ
bČhem roku þi dvou, než ten KSý režim zkrachne.
To všechno mi Ĝekl bČhem té vepĜové a usrkování piva
z kávových šálkĤ, které nám ilegálnČ a riskuje pokutu,
pĜinesl sám pan Benc.
Zatím jsem se mu o pĜíþinČ své návštČvy restaurace
nezmínil. Ale když jsem pozdČji požádal o spoleþný
úþet, kolega VoĜíšek mne ujistil, že o jeho veþeĜi se
starat nemusím, tu si další hodinkou u piána odehraje.
Pozval mČ pak k sobČ na kafe. Sám svČdek tolika
rozpadlých manželství, zapĜisáhlý starý mládenec,
bydlel v podnájmu ve vile hned za rohem, pár krokĤ
od moĜe. Jeho pravá láska nebyla ani právnická praxe,
ale piáno a divadelní jevištČ. Kdykoliv dĜíve vybralo
BudČjovické divadlo pro repertoár nČjakou
pĜedváleþnou operetu þi muzikál, mČl tam roli
zaruþenou. StejnČ tak i v komediích, v nichž pražské
publikum zbožĖovalo OldĜicha Nového. To byl
VoĜíškĤv oblíbený žánr, jak mi pozdČji potvrdil i mĤj
druhý „budČjický“ pĜítel Karel Wendt. Už v roce 1949
se VoĜíšek dostal do PaĜíže, kde toužil spatĜit na jevišti
svĤj idol – Maurice Chevaliera. Bohužel, pĜijel pozdČ,
Chevalier byl už v penzi. V té dobČ jsem i já žil
s rodinou a dokonce zaþal také podnikat v mé
milované PaĜíži, ale nikdy jsme se tam nesetkali. Prý
se tam zdržel jen krátce, vrátil se do lágru v NČmecku
a když si sám sobČ pĜipustil, že KSý od válu hned tak
brzy neodejde, rozhodl se poþkat si na návrat domĤ
v Austrálii. On i já jsme si byli vČdomi toho, že ty naše

MUDr Alžbďta Gazdíková
a MUDr PĢemysl 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 otevĢena 7 dnĪ v týdnu
Po-Pá 7.00-22.00 So-Ne 8.00-22.00

diplomy z Karlovy Univerzity budou v Austrálii k niþemu,
ale on vČĜil, že piano ho pĜece jen nČjak uživí. A mČl
pravdu. Brzy po jeho úniku z Bonegily do Melbourne
mu jeho schopnost klavírní improvizace a vytváĜení
patĜiþných hudebních nálad zajistily pravidelný, dobĜe
placený job v jedné z „Baletních Akademií“, kde hopsaly
pod vedením stárnoucí bývalé primabaleriny holþiþky
z bohatých rodin. BČhem veþerĤ si na nájemné
a slušné živobytí pĜivydČlával hraním smČsí
pĜedváleþných evropských šlágrĤ a pováleþných
amerických hitĤ v jídelnách lepších melbournských
hotelĤ. V BencovČ restauraci si odehrával obþasné
þeské veþeĜe. Za nČjakou dobu si jeho hraní populární
evropské smČsi všimla i tehdejší rozhlasová státní
stanice 3LO a nabídla mu pĤlhodinku u klavíru jednou
týdnČ pĜed veþerními zprávami. Bylo to nČkdy
v polovinČ padesátých let. VoĜech hrál tak nČkolik
mČsícĤ, ale kontrakt byl pĜedþasnČ zrušen, když
si hudební manažér potvrdil podezĜení, že VoĜech
je pianový samouk a nezná noty. Museli mu ale zaplatit
odškodné za pĜedþasné ukonþení smlouvy, protože
podmínka schopnosti hraní z not v kontraktu nebyla.
To si staþil u soudu prosadit sám. Jeho znalost práva
byla pĜece jenom k nČþemu dobrá. Tohle vše se dČlo
až pár let po našem prvním setkání, které znamenalo
zaþátek naší spolupráce a – pĜátelství.
VoĜech s nadšením pĜivítal pozvání hrát a zpívat
pro þeské publikum i mou nabídku, abychom spolu celý
ten vzpomínkový veþer konferovali. Cítil jsem, že jsme
zrozeni na téže vlnČ, že si budeme výbornČ jako
konferenciéĜi rozumČt a já, amatér, budu mít oporu
v jeho jevištní zkušenosti.
55 let staré oznámení v Hlasu Domova, které se
zachovalo v mém archívu, je dokladem našeho prvního
pĜedstavení ve skromném sále na Collins street koncem
listopadu roku 1952. Prvotina mČla velký úspČch
a VáĖova lichotivá recenze spolu s dopisy divákĤ
zpĤsobily, že jsme museli veþery opakovat.
Ta nadšená skupina amatérĤ, mnou a Vaškem
náhodnČ vybraných, se zaþala od té doby pravidelnČ
scházet ze všech koncĤ Melbourne v našem malém
„dĜeváku“ v Hawthorn, kde jsme pak po mnoho let
pod hlaviþkou EZOP pĜipravovali a poĜádali
už ve vČtších sálech pravidelné kabaretní veþery

Hotel CORONET- novČ otevĜený 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

„PísnČ mají šĢastnČjší osud než lidé. Jejich život mĤže být velice dlouhý“
V. S. Vysockij
s programem, tancem a nezbytnou likérovou licencí.
Posledním divadelním veþerem byl vzpomínkový veþer
V+W druhého srpna 1958. S Vaškem Michlem jsme tomu
veþeru dali formu soudního pĜelíþení, kde obžalovanými
byli V+W a porotou bylo obecenstvo v nabitém divadle.
Skoro dva tucty V+W písniþek zpíval VoĜech a bylo to
i jeho poslední veĜejné vystoupení. Návratu domĤ,
po kterém tak toužil, se nedožil. ZemĜel na rakovinu
v polovinČ šedesátých let. Jak mu tady chybČl domov a jak
se v Austrálii cítil, vyjádĜil v názvu své písnČ „I am sorry,
já sem nepatĜím“. Když ji zazpíval poprvé na jednom
z našich veþerĤ, vyvolalo to takový ohlas, že ho to pĜimČlo
k nahrání gramofonové desky a nebylo ani zapotĜebí
publicity v Hlasu Domova, aby byla nahrávka v mžiku
rozebrána. Na druhé stranČ desky byla VoĜechova úderná,
optimistická píseĖ, varující komunisty a slibující jim odplatu,
její název znČl „Já se budu smát a vy budete plakat,
až se þasy obrátí.“
Tu svou populární I AM SORRY... uvádí slovy „Tuhle
píseĖ zpívá þesky novoaustralan (tak nám tehdy Ĝíkali)
své australské pĜítelkyni. Ona tomu sice nerozumí, ale
zato vy budete rozumČt každému slovu.“
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Z DENÍKU DģCHODCE:
„When my father died it was as if the whole
library burned down...
(Když mi umĜel tatínek, pĜipadalo mi to jako by
lehla popelem celá knihovna)“
Laurie Anderson

O tatínkovi

Osud mi do života pĜihrál velice neobvyklého
tatínka.
MĤj tatínek mČl totiž jednu neskonalou životní
vadu a jednu krásnou pĜednost. Byl totiž komunista
a básník. On ale nebyl komunistický básník, který
by psal stupidní poezii opČvující dČlnickou tĜídu
a hanobíci zlé imperialisty. On byl pouze básník komunista. A tak stránky papíru zaplĖoval nČžnou
lyrikou, opČvováním pĜírody, rodné zemČ, své
maminky a své milované ženy, mojí maminky.
V básnické tvorbČ byl tak úžasnČ plodný,
že po jeho smrti jsme s bratrem dostali tlusté
svazky básní, které nám daly možnost nahlédnout
do duše þlovČka, se kterým jsme v dČtství a mládí
Nezlobte se sleþno, tČžko zvykám zmČnČ, aĢ je to PaĜíž þi ěím,
byli,
kvĤli jeho ideologii, stále v konfliktu.
vám tu i ten mČsíc svítí vobrácenČ, I am sorry, já sem nepatĜím.
MČl bych sleþno, asi mluvit o poþasí, s tím však se já nesbratĜím, Tomu, že se tatínek stal zarytým partajníkem,
se nyní s odstupem let nedivím. Pocházel z velice
v zimČ máte léto, léto máte v zimČ, I am sorry, já sem nepatĜím.
nuzného prostĜedí, otec mu padl za první svČtové
I kdybych mČl prachy, který by mi zbyly, aĢ šetĜím þi nešetĜím,
války bĤhví kde a maminka jako pradlena musela
mČ nebaví sleþno, sázet na kobyly, I am sorry, já sem nepatĜím.
sama vychovat a uživit dvČ malé dČti.
I kdybych tu mČl bejt guvernérem, anebo já nevím þím,
DČtství nemČl žádné, protože musel pomáhat
my ýeši sme divný, my si nevyberem, I am sorry, já sem
mamince, která na všechno sama nestaþila.
nepatĜím.
Nakonec po veþerech vystudoval práva a tak
se þlovČk ani nemĤže divit, že mu komunistická
VždyĢ já vím, že za to nemĤžete, že je v celém svČtČ blázinec,
že pomalu není místa na planetČ, kde bych nebyl jenom – cizinec. ideologie, utopie o svČtlém zítĜku, kde si všichni
budou rovni, padla do oka a vidČl v ní odpovČć
Nezlobte se sleþno, tČžko zvykám zmČnČ, aĢ je to PaĜíž þi ěím,
vám tu i ten mČsíc svítí vobrácenČ, I am sorry, já sem nepatĜím.
na nespravedlivé uspoĜádání spoleþnosti, ve které
žil.
A. Schott
Chudák tatínek to ovšem nemČl doma lehké.
VĤbec se divím, že si k mamince uchoval po celý
život tolik ryzí lásky a že nás neopustil a nevzal
si tĜeba nČjakou partajní aktivistku, která
by zanícenČ sdílela jeho názory. Doma mČl totiž
peklo na zemi. Maminka, která pocházela
z buržoazní rodiny, si do posledního dechu udržela
neutuchající odpor ke komunismu a zastávala
krajnČ reakcionáĜské názory, kterými tatínka
dohánČla k šílenství. PĜesto, že tatínka vroucnČ
milovala, neopomnČla nám pĜi každé pĜíležitosti
oznámit, že náš tatínek je “komundíra”, a tím
pádem trouba a pomatenec, což milému tatínkovi
zabarvovalo tváĜ do jeho zamilované barvy,
do ruda. A docílila také toho, že jsme s bráchou
mČli vychovatelky a doma služku, což tatínek
se zatnutými zuby nČjakým zpĤsobem toleroval,
i když se chvČl, aby se na to nepĜišlo.
Politické debaty kolem nedČlního stolu se témČĜ
pokaždé zvrhly v napadání tatínka
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Výuka þeštiny v Národním domČ
MírnČ pokroþilí –10 lekcí, každý þtvrtek od 19,00 hod.
v Národním domČ, vyuþuje Milena Petrová, tel.: 0432 920 601,
milena.petrova@sokolmelbourne.com.au

a zesmČšĖování jeho politického postoje. Tatínek
vČtšinou zakonþil debatu tím, že nám zvýšeným hlasem
Ĝekl, že jsme zatemnČnci a že si koledujeme. O co jsme
si jako mČli koledovat nám nikdy nevysvČtlil. Asi se bál,
že by nás naše Ĝeþi mohly pĜivést do maléru. Jako
jednou, když maminka v tramvaji prstem ukázala
na sochu Stalina, vévodící Letenské pláni a opovržlivČ
plným hlasem prohlásila, že to vypadá jako fronta
na maso a že pan Stalin pĜedbíhá. To mČlo
za následek, že jeden pasažér maminku vážnČ
upozornil, aby si tČch provokací nechala nebo
že jí ohlásí a pak to, že se tatínek tenkrát tak dožral,
že jí k naší hrĤze nazval “nánou pitomou”. Ale to bylo
jedinkrát, kdy jsem slyšel tatínka se na maminku
takovým zpĤsobem utrhnout. I ty nejtvrdší politické
hádky nikdy neskonþily tím, že by se tatínek
na maminku zlobil dlouho.
Se mnou to bylo ale docela jiné. Já ho totiž svým
chováním dohánČl k nepĜíþetnosti a dodnes se divím,
že chudáka tatínka netrefil šlak, když tĜeba den
pĜed prvním májem, svátkem to práce, mnČ naĜídil,
abych vyzdobil okna sovČtskými a þeskoslovenskými
vlajeþkami. Na jeho pĜíkaz jsem totiž tvrdošíjnČ a hlasitČ
odvČtil, že nic vyvČšovat nebudu, že nejsem vĤl
a že se mu na nČjaký vlajeþky mĤžu takhle pČknČ
vykašlat. No, Ĝekl jsem to vlastnČ trošku hrubČji a taky
jsem tatínka pĜi té pĜíležitosti kamsi poslal, což
zpĤsobilo, že mČ tatínek pronásledoval po celém bytČ,
aby mČ patĜiþnČ ztrestal. Já ale vždycky výprasku unikl
zavĜením se do koupelny, kde jsem vyþkával
až do té chvíle, než to tatínka pĜešlo. Nakonec
si ty vlajeþky musel vyvČšovat sám, protože rodina
mu v tom nikdy nepomohla.
Aþkoliv se tatínek snažil ze mČ vychovat þlovČka
prospČšného naší socialistické vlasti, trpce jsem
ho zklamal. Na druhou stranu se mu ale podaĜilo
ve mnČ vypČstovat lásku k divadlu, umČní a literatuĜe.
Byli jsme spolu nesþetnČkrát v Národním divadle
na “bidýlku” zhlédnout jeho milovanou Bachþisarajskou
fontánu, chodili jsme na koncerty, do divadel
a na nespoþetné výstavy, kterými Praha oplývala.
Tatínek miloval antické ěecko, Ĝecké filosofy
a Haliburtona. Pamatuji se, jak nám, klukĤm, tatínek
vyprávČl rĤzná dobrodružství, která popsal ve svých
knížkách Haliburton, ale šikovnČ je vydával
za dobrodružství svoje a my mu vČĜili a byl v našich
oþích hrdina. Bradaviþku u koĜene nosu vysvČtlil tím,
že ho tam kdysi šípem stĜelili indiáni u mocné Ĝeky

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

Amazonky. S tím jsme se pak s bráchou
kamarádĤm samozĜejmČ vytahovali. RovnČž jsme
se s pýchou s kamarády podČlili o to, že náš tatínek
byl za války kapitánem nČmecké ponorky U-boat.
Nevím proþ si toto na nás tatínek vymyslel, ale bylo
to asi proto, že díky tuberkulóze nikdy na vojnČ
nebyl a asi se pĜed svými kluky trošku stydČl.
Zapracovala fantazie, a pak se chudák dČsnČ bál,
že z toho bude mít nepĜíjemnosti. Zrovna tak z toho,
že nČjakým záhadným zpĤsobem dostával
ze zrádné ciziny þasopis National Geographic,
psaný anglicky, který si po veþerech proþítal.
A samozĜejmČ že my kluci jsme nemČli nic jiného
na práci, než že jsme þasopisy brali do školy,
kde jsme se s nimi vytahovali kamarádĤm. NaštČstí
to nikdo na nás “nepích”.
Že tatínek nebyl obyþejný komunista – prospČcháĜ,
jako valná vČtšina partajníkĤ v zemi, jsem si
uvČdomil již v letech dospívání. PĜestože byl
Ĝeditelem odboru na Ministerstvu zemČdČlství, mČl
daleko k materialismu. Nikdy nevlastnil auto a nikdy
jsme na tom nebyli výraznČ dobĜe. Ani televizi jsme
doma nikdy nemČli. Tatínek Ĝíkal, že si þlovČk mĤže
všechno, co se ve svČtČ dČje, popravdČ pĜeþíst
v Rudém právu. Nemusím Ĝíkat, že tohoto plátku
jsme se ani nedotkli. Já si spíše se zalíbením
listoval v Rodokapsech a þetl si Foglara, zatímco
maminka þetla zakázané autory, z þehož tatínkovi
vstávaly hrĤzou vlasy na hlavČ.
PĜes své pĜesvČdþení nás tatínek udržoval
v kĜesĢanské víĜe a až do sedmnácti let jsem s ním
chodil do Jednoty bratrské na nedČlní kázání, která
ve mnČ probouzela víru v existenci nČþeho
svČtlejšího, vyššího než komunistická strana.
Na kázání, zrovna tak jako na pĤlnoþní mše, jsme
chodili pravidelnČ a vždycky jsem vidČl tatínka
pohrouženého v modlitbu. Možná, že se v duchu
modlil, aby ho nČkdo za chození do kostela
neprásk, ale pochybuji. Teprve rok pĜed maturitou
mi oznámil, že bychom mČli do kostela pĜestat
chodit. Jinak, že neodmaturuji.
Pamatuji si také, jak za tatínkem domĤ chodili
zdevastovaní sedláci, kteĜí díky jeho ministerstvu
a politice zakládání JZD pĜišli o všechno, a jak se
jim tatínek všemožnČ snažil pomoci. A mnohým
skuteþnČ také pomohl. To bylo snad jediné, kdy
“zneužil” své pozice na ministerstvu. Tatínek byl holt

NA ZAKÁZKU
JiĜinka, vyzdobí Vám okýnka.
KvalitnČ ušije, záclony a závČsy
austrians, romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:

9809 1826

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniþek, praþek, sušiþek, myþek
nádobí, prĤmyslových a domácích
spotĜebiþĤ.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211
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komunista-kĜesĢan. A tak to šlo celý život. Nikdy nikomu
neublížil, se všemi osobnČ cítil, a my za živého boha
nemohli pochopit, jak s jeho milovanou stranou, která
se dopustila tolika kĜivd, vražd a bezpráví, mohl mít
vĤbec co spoleþného. Jak mohl být tak zaslepený
a nevidČt, co se dČje kolem nČho. A on snad doopravdy
nevidČl. Nebo vidČt zkrátka nechtČl. PonoĜen do své
poezie psal a psal a psal. TémČĜ nepĜetržitČ. Na kousek
jídelního lístku nebo na pivní tácek, když þekal nČkde
v restauraci, na útržek novin, prostČ na cokoliv,
co mu pĜišlo pod ruku. Teć, když jeho básnČ þtu, tak
si Ĝíkám, že i pĜes to, že byl tatínek tak zarytý
komunista, byl to neobyþejný a skvČlý þlovČk. Byl
to þlovČk s velikým srdcem, þlovČk, který miloval svou
rodinu, pĜátele a hlavnČ svoji zemi. Jeho básnČ také
odrážejí dlouholetou lásku ke starému ěecku a obdiv
k básníkĤm francouzským, japonským a samozĜejmČ
k básníkĤm þeským.
I když se mi tatínek celý život marnČ snažil vštČpit
lásku k marxismu-leninismu, moje rozhodnutí
emigrovat, opČt svým, pro mČ nepochopitelným
zpĤsobem, schválil. A požehnal mi. Snad v té dobČ
ztratil víru v to, v co vČĜil podstatnou þást svého života.
Vpád spĜátelených vojsk Varšavské smlouvy uþinil
konec Pražskému jaru a tatínkovČ víĜe. Oþi, které byly
tak dlouho zaslepené, se nakonec otevĜely. Po mém
útČku ho vzali na pranýĜ. NemČl to lehké. A pĜesto nám
psal dlouhé, nČžné dopisy plné rad, v nichž mi
neopomenul pĜipomenout Leninovo heslo, se kterým mČ
v mládí tolik dráždil: “Pamatuj, Ivánku, co Ĝekl veliký
Lenin: ”Uþit se, uþit se, uþit se”. A já si toto heslo
doopravdy k srdci vzal. Takže by mČl tatínek ze mČ
pĜevelikou radost, že jsem zdárnČ vystudoval a neudČlal
mu v životČ ostudu.
Tatínek zemĜel v roce 1985. Po jeho odchodu si mnoho
lidí uvČdomilo jeho vzácné lidské hodnoty. ZĤstal
po nČm syn, který je na tátu právem hrdý a stovky
básní, jejichž vydání se nedožil.
Ivanovi k svátku
Josef KolaĜík
Nenašel jsem si jenom rĤžiþku,
Již bych ti k svátku poslal,
PĜed dveĜmi zrána postál,
Zaprosil: No tak, þiĖ se, vČtĜíþku,
OtevĜi vrátka, zdvihni petliþku,
AĢ pĜivítám v nich svého hosta.
Nenašel jsem si jenom rĤžiþku,
již bych ti k svátku poslal.
PĜizval jsem zpívat kosa, pČniþku,
Když jsem se já, ty, v slzách roztál,
Kam jsem se v pĜedstávách až dostal!
K svátku mČj alespoĖ tuto voniþku,
Nenašel jsem si jenom rĤžiþku,
Již bych ti k svátku poslal.
Ivan KolaĜík, OAM
(ýlánky Ivana KolaĜíka vycházejí zároveĖ v Pozitivních
novinách)

Fejeton Josefa Fouska

EXILOVÉ ZAPOMENUTÍ
Zapomínání je i obrana pĜed pošramoceným
svČdomím, obrana pĜed vlastním studem. ŠpatnČ
se vzpomíná na okamžiky, kdy jsme mlþeli, aþ bylo
správné pozvednout svĤj hlas. ZapomnČli jsme
na ty, kteĜí odešli za svobodou ze zemČ, která byla
„ozdobena“ dráty na hranicích, která žila
v pĜetváĜce, za asistence udavaþĤ, posudku,
kádrování, oslavných frází a lží.
Zde v ýSSR se Ĝíkalo hanlivČ: „EMIGRANT.
Utekli! Opustili naši krásnou zemi! Zradili!“ atd.
A my? My sloužili. AĢ žije KSý! AĢ žije SovČtský
svaz! Poté jsme vyslechli dvČ hymny, na závČr
Internacionálu, šlapali jsme s hesly v prĤvodech,
na letišti si dávali pánové francouzské pusy,
holþiþky bČžely k tribunám rudých vĤdcĤ s kyticemi
šeĜíkĤ, plnili jsme na 130%, volili jsme na 99,9%,
zpívali jsme na chatách Je na západ cesta dlouhá,
na estrádách nás bavili zasloužilí umČlci.
A to, že nČkde byly lágry s politickými vČzni? DČlali
jsme, že nic nevíme. Trochu jsme závidČli,
že nČkteĜí dokázali vyzrát na bolšána a zmizet
v dálkách za oceány. Na kartiþky, pĜipomínající
slunce a svobodný život, jsme hledČli s tichou
nostalgií.
„Ty si žijou!“ Ĝíkali jsme a dodávali: „Možná je to
propaganda. V televizi to Ĝíkali!“
A mnozí se domnívali, že ti, kteĜí odešli do dálek,
dostali všechno na zlatém tácu. To, že zaþínali
od píky, s jednou židlí, s jedním stolem, s dvČma
lžícemi, že bez ohledu na své vzdČlání, vykonávali
ty nejpodĜadnČjší práce – o tom se nemluvilo.
Mnozí se i radovali, když to nČkomu nevyšlo.
„Má, co chtČl! Mohl zĤstat v naší zemi!“
Po „NČžné“ revoluci své pĜátele a pĜíbuzné
obejmuli a vysvČtlovali jim: „Chápej, já tam byl
v té jejich stranČ jen na oko.“ A divili se, že domov
mají tam v dálkách. Že když se rozhlédli
a ochutnali naši postkomunistickou demokracii,
odjeli zpČt do „kapitalistického ráje“. A tak láska
ochladla a zapomnČlo se. A navíc, a to je
neodpustitelné, voní svobodou a demokracií.
U nás stále prší totalitní smog. Je to dČdictví, které
je na obtíž.
(Fouskovy fejetony, 2006)

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

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

KNIŽNÍ AMNESTIE KNIŽNÍ AMNESTIE KNIŽNÍ AMNESTIE KNIŽNÍ AMNESTIE
Vážení þtenáĜi a další pĜíznivci þeské knihovny! V zájmu co nejúplnČjší chystané inventury
vás prosíme o naléhavé vrácení všech knih pĜeþtených i tČch, jejichž þetbu už léta odkládáte.
Knihy vracejte do police k tomu úþelu urþené, oznaþené nápisem VRÁCENÉ KNIHY.
Zorka Krþová, knihovnice
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– O FEJETONU, O EXILU, O FILMU...

nesympatie. Naopak, je to z vČtšiny úcta, respekt
a zájem. S lidmi, se kterými se setkávám
a kterým není vlastní závist þi lidská hloupost,
si rozumím, díváme se spoleþnČ dopĜedu
a zapomenout také nelze. PodobnČ jak tomu
koneckoncĤ nasvČdþuje i právČ zveĜejnČný dopis
þeského velvyslance v Austrálii, vyjadĜující dnes
obdiv stateþným exulantĤm.
ZĤstává tu ovšem ještČ jedna nezodpovČzená
otázka. Proþ se tedy nevrátím žít do ýech natrvalo?
Proþ se pak znovu vracím do „kapitalistického ráje“?
TĜeba se bojím, že by to se mnou dopadlo stejnČ tak
jako s hrdinkou nového þeského filmu KRÁSNÝ
ûAS...
Film, který bude promítán v Národním domČ
v úterý, 19. þervna v osm hodin veþer, pĜipomíná,
že nic není takové, jak se na první pohled zdá.
Dokonce není ani nic dané, bývalý funkcionáĜ
mĤže být dobrý þlovČk a ukĜivdČná restitující
hrabČnka v podstatČ zlá ženská. Režisérka filmu,
Andrea Sedláþková k tomu Ĝíká: "Ideologické
vidČní svČta je jedna vČc, ale s konkrétními lidmi
to není tak jednoduché. Ve správném dramatu má
mít každá postava svou pravdu i svĤj omyl. Pak
je ovšem tČžší soudit, když známe všechny
okolnosti.“
Ve filmovém pĜíbČhu nechybí ani láska a milostné
scény, zrcadlo je nastaveno lidské zlobČ, podlosti
i lhostejnosti. Hrají vynikající þeští herci Tatiana
Vilhelmová, Karel Roden, Ivan Trojan, Anna
Geislerová, Ladislav Mrkviþka, Jana Preissová,
Alena Vránová, OldĜich Kaiser. Nechci
prozrazovat nic z dČje pĜíbČhu, se kterým máme
my emigranti tolik spoleþného vþetnČ závČru
filmu, pĜi kterém slyšíme mocný hlas Evy
Urbanové zpívat Kde domov mĤj. Hrdinka
hlavního filmu, mladá, do ýech se vrátivší
emigrantka, Ĝíká, - „To je píseĖ o mnČ, taky
to nevím...“

Na trefný fejeton Josefa Fouska jsem byla upozornČna
pravidelným pĜispČvatelem Kvartu Ivanem KolaĜíkem,
který se na mne obrátil s pĜáním otisknout toto zajímavé
zamyšlení na stránkách Kvartu, aþkoliv nebývá jinak
zvykem redakce publikovat vČci pĜevzaté.
Úvaha Josefa Fouska, oblíbeného þeského písniþkáĜe,
fotografa a spisovatele, zaujala Ivana proto, že, jak Ĝíká,
se þlovČk dnes málokdy setká v ýesku s nČkým, kdo by
se veĜejnČ zastal emigrantĤ a riskoval tak nepĜátelství
mnohých, kteĜí nechtČjí znát pravdu, hlavnČ pak, je-li to
pravda vskutku trpká... Ivan dále pĜipomíná,
že dokonce sám prezident Klaus se pĜi své porevoluþní
návštČvČ Melbourne vykázal zkreslenými pĜedstavami
ýechĤ o emigrantech, když prohlásil, že bychom se
vlastnČ nemČli vĤbec zajímat o restituci, neboĢ vČtšina
z nás má tĜi domy. Tímto výrokem si zde oþividnČ
mnoho sympatií nezískal.
Na setkání s Václavem Klausem jsem tenkrát nebyla
a aþkoliv nepatĜím již dávno k jeho nekritickým
fanouškĤm, nejsem si jista, zda není tato citace
vytržena z kontextu. Vzpomínám si, že Václav Klaus
bezprostĜednČ po revoluci zaujímal urþité stanovisko
ke skuteþnosti, že první, co našince typicky zajímalo,
bylo „co z toho budu mít teć já“, místo toho, jak pomoci
zbídaþené zemi, která se snaží postavit se znovu
na nohy.
Fejeton Josefa Fouska mne však oslovil i z dalších
dĤvodĤ. Byla jsem totiž jedním z tČch šeĜíkových dČtí,
Ĝíkala jsem v televizi lži, nevidČla jsem lágry, šlapala
s hesly v prĤvodech. Pak jsem „vyzrála na bolšána,
zmizela v dálkách za oceány“. ěeditel ýeskoslovenské
televize, který mi byl dĜív naklonČn, mne veĜejnČ hanlivČ
nazval „emigrantkou, která cákla na všechny špínu
a opustila-li nás, zahyne“. Kolegové mu moc nevČĜili,
mysleli si, - „ta je za vodou, jí tam ze zlatého tácu“.
Já mČla jednu lžíci, jednu židli a uklízela ve þtyĜi ráno
Barbara Semenov
v zatuchlém noþním báru na berlínské Kudamstrasse.
Docela stejnČ jako každý exulant. Je to už tak dávno.
A závďrem tohoto vydání malé pozvání našim dďtem do Āeské
NezapomnČla jsem ani vteĜinu z Exilového Zapomenutí.
ŠKOLIÿKY
(více informací na str. 6)
Ale když se dnes vracím do ýech a vracím se tam
þasto, totalitní smog pršet necítím, necítím ani

Bohoslužby na ŠumavČ
se konají vždy první nedČli v mČsíci, tj.
3. þervna
1. þervence
5. srpna a
30. záĜí – Svatováclavská pouĢ
Zaþínají v 11 hodin, po mši malé obþerstvení.
Adresa: Locks Way, Belgrave South
(MEL 84:J), tel.: 9754 5159
TČšíme se na Vás a Vaši návštČvu!

Knihovna je otevĜená v úterý a ve þtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dĤm
otevĜen. Více než 5000 knih na vybrání. Po pĜeþtení vraĢte!
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PROGRAM NA MċSÍC ýERVEN 2007
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ LEKCE — Brazilian Percussion
PONDċLÍ Uþte se rytmy Rio Samby na zapĤjþených autentických

19:30

ÚTERKY a OBċDY- tĜi chody nejlepšího jídla þeské kuchynČ -$15
ýTVRTKY KÁVA A ZÁKUSEK

12:00

brazilských nástrojích

KAŽDOU LEKCE SALSY
STěEDU Zaþáteþníci 19:30, pokroþilí 20:30 (cena lekce $12, obČ $20)
Informace: Florencia, tel. 0438 932 908

KAŽDÝ
PÁTEK

Den otevĜených dveĜí

Sobota
2. þervna

Studio 4 - ýeská zábava TÁBORNICKÁ

Sobota
16. þervna

Dean and Jerry Show

NedČle
17. þervna

Sorelli – Vardos

Úterý
19. þervna

17:00

PĜijćte se pobavit, ochutnat þeskou kuchyni,
poslechnout þeskou hudbu,...

20:00

$10.00, veþeĜe $15.00 - od 19:00, (dČti $10)
Objednávky na tel.þ. 94328246

20:00

Kabaretní show, Vstupné $25.00

17:00

Transylvánské taneþní melodie, populární hudba
maćarských kaváren a novinky z BukureštČ $17.00/$15.00

Kino – Krásný þas

20:00

(více o filmu v rubrice Z redakþního stolu) VeþeĜe od 19:00

Sobota
23. þervna

Samba meets Salsa -

NedČle
24. þervna

Kouzlo Operety

Sobota
30. þervna

19:30
20:30

21:00

K poslechu i tanci hrají skupiny z Brazílie a Kuby - $15,00

14:00

NedČlní odpoledne nejoblíbenČjších melodií z operet
od Lehara, Kalmana, Frimla, Romberga, Cowarda...
Vstupné - $36.00

Diskotéka
Dziupla - $15.00

VÁŽENÍ ýTENÁěI KVARTU
LaskavČ odstĜihnČte a pošlete s Vaším pĜíspČvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dĤm: $........................
ýlenské pĜíspČvky: $.....................
ZmČna adresy: Opravte prosím adresu na zadní stranČ

20:00

SERIÁLOVÉ ODPOLEDNE
Máte rádi þeské rodinné seriály? Potom si udČlejte volno v nedČli 8.7. od 15 hodin,
kdy zaþínáme promítat v ýechách velice oblíbený seriál

tÓz{vGuhovŞlG
Ve 13ti dílech se seznámíte s životem lidí, kteĜí se nastČhovali do novČ vystavČné þásti þeského
mČsteþka. Praktiky dravých podnikatelĤ se zde mísí se starostmi lidí bojujících s finanþní tísní,
budete svČdky lidské pĜetváĜky, intrik, závisti, zklamání, ale i velkého pĜátelství, vznikajících
milostných vztahĤ, pracovních úspČchĤ... zkrátka toho, co pĜináší bČžný život.
PĜijćte se seznámit s rodinami Lukešovými, Kadlecovými, Rokytovými a Doþekalovými.
8. 7. 2007 budeme promítat první 2 þásti!
Ve vstupném $4 je zahrnuta káva þi þaj.

A VEMTE DċTI SEBOU!!!
DČti od 4 let jsou vítány. V 1. patĜe pro nČ bude zajištČna po dobu seriálu þeská miniškoliþka,
þetba pohádek a kreslení.

ÿerven se považuje ve svĒtĒ za mĒsíc dĒtí, naše Āervnová zábava bude proto otevĢena

také jim. Nazýváme ji TÁBORNICKÁ, protože na táboĢe se našich dĒtí nejvíce
schází... TĒšíme se na všechny roĀníky táborĪ od devadesátého šestého roku!
RodiĀe a dĒti, zveme vás v sobotu, 2. Āervna do našeho Národního domu SOKOL
MELBOURNE.
S dĒtmi se sejdeme již v 5 hodin. VeĀeĢe se zaĀne podávat dĢíve. PĢed zaĀátkem
zábavy si mĪžeme zatancovat u Āeských písniĀek.
(Dále pĢipravujeme:
V Āervenci se oĀekává první snih a proto se bude naše zábava tohoto mĒsíce jmenovat ZIMNÍ.
Bude hezké, pĢijdete-li tedy v nĒĀem bílém.)
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