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* 24. července 1860
+ 14. července 1939

Všesokolský Slet
„...Již roku 1900 v Paříži předsevzal jsem si zasvětit druhou polovici svého života práci, jež by pomáhala budovati
a utužovati u nás cit národního uvědomění. Jsem přesvědčen, že vývoj každého národa může se zdarem
pokračovati jen tehdy, vyrůstá-li organicky a nepřetržitě z vlastních kořenů národa a že k zachování této kontinuity
je nezbytná znalost jeho historické minulosti.
V literatuře máme překrásná díla, jež národu - lidu staví před duševní zrak běh našich dějin - tu slavných
- tu smutných. I v hudbě symfonie a cykly, vážící se k naší historii, probouzejí lásku k vlasti cestou umění.
Chtěl jsem promluvit svým způsobem k duši národa, k tělesnému zázraku, jež nejrychleji dojmy přenáší k vědomí.
Obraz působí řekl bych agresivně: bez ohledu vniká otevřeným oknem do duše. Jest věcí pozorovatele, aby s ním
naložil po své vůli. Může jej přejít, nepřipouštěje si ho do vědomí, anebo sveden vnějškem díla zastaví se před ním
a snad i pátrá po jeho obsahu a významu a nakonec i najde v něm ono jadérko, buď krásy nebo pravdy, kvůli
němuž povstalo. Práci tuto, nyní dokončenou, považoval jsem za svou povinnost. Uskutečnění tak velkého díla
bez hmotných prostředků bylo nemožné.
Přítel můj, pan Charles R. Crane, jenž ač Američan, má velkou lásku k Slovanstvu, pochopil moje snahy a pomohl
můj sen realizovati. V roce 1910 v Chicagu sjednali jsme spolu, že on pomůže nésti náklad spojený s mým dílem,
jež dáno bude městu Praze darem.
Střehl jsem ve všech obrazech všeho, co by mohlo připomínati strohé spory a krev prolitou. Účelem mého díla
nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás musí všechny živit naděje, že celé lidstvo se sblíží,
a to tím snáže, dobře-li se pozná navzájem. Šťasten budu, bude-li mně dopřáno přispěti skrovnými silami k tomuto
poznání - aspoň a zatím u nás, v naší rodině slovanské.“

Alfons Mucha, Praha 1928
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Décoratives a roku 1901 byl Mucha jmenován rytířem
francouzské Čestné legie.
Nejslavnější Muchovo období datuje z přelomu
Na prstech jedné ruky, či snad doufám dvou, by se
19. a 20. století. V roce 1906 se oženil se svou
dala spočítat jména českých velikánů, která jsou
žačkou Marií Chytilovou, s kterou měl až v pozdějším
obecně známá po celém světě. Jsme malá země
věku dvě děti. V Americe byl vítán jako největší
a tím více hrdá na tato jména. Jedním z nich je
dekorativní umělec světa, vrátil se však do Čech. Stal
bezesporu Alfons Mucha, narozený v Ivančicích
se autorem prvních známek a bankovek samostatné
v červenci roku 1860.
Československé republiky.
Traduje se, že maminka mu jako batoleti zavěšovala
Mucha nebyl pouze grafikem a tvůrcem
tužku kolem krku, a tak malý Alfons dříve kreslil, než
světoznámých plakátů art nouveau. Ostatně právě
chodil. Nakolik je tento příběh pravdivý, nevím, ale
označení art nouveau, styl, který po něm vyžadovali
jisté je, že Mucha byl výjimečným talentem, kterému
zejména ve Státech, tvrdošíjně odmítal celý život s tím,
to, jak se říká, kreslilo samo.
že umění je „věčné“ a tak není opodstatněné mluvit
Ze svého prvního místa soudního písaře, jež mu otec o nějakém umění „novém“. Mucha svým všestranným
zajistil po vystudování brněnského gymnázia, byl
nadáním zasahoval do všech uměleckých oborů,
vyhozen pro své pravidelné zkrášlování úředních
sochařstvím počínaje a divadlem konče. Vedle 119ti
spisů fantazijními motivy. Jak už tak často v případě
plakátů se proslavil i svým užitým uměním – vinětami
skutečných talentů bývá, na přijímačkách Akademie
na láhve, nálepkami na čokolády, na sušenky
výtvarných umění neuspěl. Krátkou dobu pak maloval a na cigarety, maloval návrhy jídelních menu,
kulisy ve vídeňském Ringtheatre. Po jeho požáru
kalendářů a dekorativních zástěn, doplňoval knihy
během svého návratu domů se mu podařilo vyvolat
ilustracemi, jeho tvorba zahrnuje návrhy interiérů, jako
aféru, neboť vytvořil karikaturní podobiznu manželky
byl například Primátorský salónek v Obecním domě
mikulovského starosty. Tímto pozdvižením na sebe
v Praze, nádobí, šperků, ale i okno katedrály svatého
upozornil i hraběte Karla Khuena Belasiho, který v té
Víta z roku 1931.
době hledal malíře do svého zámečku Ema
Na rozdíl od řady našich uměleckých osobností, které
v Hrušovanech. S Muchou byl spokojen a několik let
po získání světového věhlasu na domov zapomněly,
pak byl jeho mecenášem. Díky němu mohl Mucha
patří Alfons Mucha k oné menšině, jež se dokázala
studovat v Mnichově a na pařížské akademii Julian,
stáhnout z výsluní světové slávy a tiše,
kde sdílel nějaký čas ateliér také s Gauginem.
bez zbytečných ovací sloužit své vlasti. Snad proto byl
Jako mladý a neznámý malíř si ve Francii nejdřív
i jeho duchovní život tak bohatý a požehnaný.
vydělával na živobytí ilustracemi učebnic, populárních Jeho celoživotní nadšené vlastenectví je patrné z jeho
románů a kalendářů. Netrvalo dlouho a jeho šťastná
doslovu k malbě Slovanské epopeje. Jakou ironií
hvězda se opět rozzářila, tentokrát v podobě skutečné osudu píše „účelem mého díla bylo stavět, klást mosty,
slavné hvězdy, francouzské herečky Sarah Bernhardt. neboť nás všechny musí živit naděje, že celé lidstvo
Na Štědrý večer roku 1894 byl Mucha náhodou
se sblíží, a to tím snáže, dobře-li se pozná
v jednom pařížském tiskařském obchůdku, kde
navzájem...“, aby o jedenáct let později byl svědkem
opravoval jakési návrhy svému příteli, když
německé okupace, která stála na počátku strašného
telefonovala rozlícená diva, nespokojená se svým
rozdělení celého lidstva. Po červencovém výslechu
plakátem pro roli Gismondy v dramatu Victora Sardou gestapem v roce 1939 se zhroutilo spolu s jeho
a vyžadující ihned vytvoření nového, který by byl
nadějemi i jeho zdraví a umírá na zápal plic. Jeho
k vyzdvihnutí na Nový rok. Mucha, který byl v té chvíli pohřeb se stal národní manifestací, na níž promluvil
jediný malíř v dosahu, vytvořil plakát tak radikálně
i někdejší Muchův odpůrce Max Švabinský.
odlišný od všeho dosud známého, že se stal
A Slovanská epopej? Jaký byl osud 20ti velkolepých
okamžitým „hitem“ téměř přes noc. Krásná herečka
obrazů, které Mucha daroval Praze zcela bez nároků
byla výsledkem Muchovy práce nadšena a uzavřela
na honorář, pouze s přáním, aby pro ně město
s umělcem exkluzivní smlouvu na šest let. Mucha se vystavělo důstojný pavilon, jak se dodnes nestalo?
stal autorem nejen všech jejích slavných plakátů, ale
Během války byla epopej porůznu ukrývána, což
navrhoval pro herečku i oděvy a účesy, byl tak
jejímu stavu příliš neprospělo. Po válce byla
zároveň, jak se dnes s oblibou říká, jejím vizážistou.
restaurovaná malířovou dcerou a od roku 1963 je
Styl, který vytvořil, nese i jeho jméno, Francouzi jej
možné ji spatřit v Moravském Krumlově.
nazvali „Le styl Mucha“ a byl pro ně synonymem
Ani Slovanstvo si příliš nehledělo odkazu velkého
secese. Paříž hrála v celém Muchově životě zásadní malíře. Vzpomeňme okupace Slovanů Slovany a
roli, mimo jiné i proto, že se zde roku 1898 stal
komunistického Zdeňka Nejedlého, který označil
zednářem.
Muchovo dílo za „dekadentní a zavrženíhodné“.
V roce 1900 vytvořil na základě žádosti rakouskoPo revoluci v roce 1989 byl Mucha rehabilitován
uherské vlády interier pavilonu Bosny a Hercegoviny
a v roce 1994 byla na Pražském hradě uspořádána
na Světové výstavě v Paříži. Krátce poté vyšly jeho
zásadní výstava jeho velkým obdivovatelem Václavem
příručky pro umělce Documents décoratifs a Figures
Havlem. Velkým obdivovatelem a sběratelem

SLAVNÝ MALÍŘ
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Muchových děl je také bývalý tenista Ivan Lendl.
Mám radost, kdykoliv australští přátelé obdivují
v našem domě obrazy dnes už legendárních cyklů
Čtyři roční období a poetické Jitro, Den, Večer a Noc.
„Aááh Múša“, říkají, „we thought he was French.“
Slovanství se ani tady ani v Česku už nenosí.
Přesto, - já, ty, vy, my,.. Mucha, Dvořák, Destinová,
Seifert, Mendel, Ressel, Zátopek, Jágr, Navrátilová,
Baťa, Kundera, Forman, Herzigová,... jsme stále
Slované.
Barbara Semenov
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Ze stolu výboru Sokola
Pan Karel Severa byl zvolen koordinátorem pro HACC.
V této funkci mu budou pomáhat paní Vlasta Šustková,
paní Eva Jahodová, paní Eliška Batty a pan Zdeněk
Paris.
Výbor vítá pana Severu do nové funkce a věří, že
i ostatní členové SMI mu v této nové funkci budou
nápomocni.
Členská schůze se bude konat v pátek,
27. července 2007 od 19.00 hodin.
Valná hromada se bude konat v neděli,
16. září 2007 od 14.00 hodin.
V případě, že bude nutné svolat mimořádnou členskou
schůzi, která by byla od 14ti hodin, se začátek valné
hromady posunuje na 15tou hodinu.
Všechny důležité informace budou uveřejněny
v srpnovém vydání Kvartu, na sokolské webové
stránce a na nástěnce v Národním domě.
Nominace na funkce ve výboru můžete zasílat již nyní
sekretářce Martině Pošepny na adresu Národního
domu. Vaše nominace musí být doručeny sekretářce
SMI nejpozději 2. září 2007. Nominační a proxy
formuláře si můžete vyzvednout v Národním domě
nebo na sokolské webové stránce.
(www.sokolmelbourne.com.au)
Podle nového federálního zákona je nutné, aby všichni
členové výboru, zaměstnanci a dobrovolníci, měli
nejpozději do 1. července 2007 vyřízený “Police
Certificate”. SMI obdržel dotaci na vyřízení těchto
“Police Certificates”, takže za žádosti členové nemusí
nic platit. Věříme, že všichni, kterých se tento zákon
týká, budou s výborem spolupracovat a umožní tak
rychlé vyřízení.
Kvůli velmi přísným zákonům týkajících se OHS
(Occupational Health and Safety) hledáme členy, kteří
jsou ochotni vypomoci v této oblasti. Pokud máte
zájem, prosím hlaste se Markétě Lyell na tel.: 0413
852 488.
SMI v současnosti pracuje na zajištění nových “Exit
signs” a “Emergency lights” v Národním domě.
V blízké době je také potřeba udělat určité změny
v kuchyni. Práce je plno, pracovníků málo a jakákoliv
pomoc je vždy velmi vítána.
Martina Pošepny znovu prosí o pomoc
při “Working Bee”, tentokrát za účelem vyklízení
půdy. Minulá akce byla velice úspěšná a tak doufáme,
že se nám zase podaří se sejít ve velkém počtu
a po několika hodinách práce si v pohodě sednout
k teplému občerstvení. Žádáme tedy o pomoc
všechny, kteří jsou ochotni obětovat neděli a přijít
22. července 2007. Prosíme ozvěte se Martině
na gallerisimple@bigpond.com a nebo
na tel.: 040 884 4080. Děkujeme!
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Finanční zpráva
Celkový příjem Sokola v měsíci květnu byl $6 903.95,
vydání bylo $10 175.63. Dotace na Kvart $455.00, členské
dotace $842.25 a dotace nečlenů $1 190.00. Chtěli
bychom podotknout, že každé vydání – výtisk
a poštovné Kvartu stojí $1 160.00 (redakce pracuje
zadarmo).
Páteční večery nejenom že umožňují krajanům
se v pohodě pobavit, ale také za poslední měsíc a půl
přispěly finančně z výtěžků z večeří $1 375.00.
Děkujeme všem členům i nečlenům za jejich podporu.
V květnu se sešla Finanční Komise a zde je jejich zpráva:Zápis ze schůze Finanční Komise SOKOL
MELBOURNE INC. ze dne 17.05.2007
Přítomni: Renata Capita Vaňkat (pokladník), Růžena
Bernášek (člen), Dr. Přemysl Kunz (člen)
Členové Finanční Komise zkontrolovali finanční údaje,
výkazy a stvrzenky Sokola Melbourne Inc. za období
od 1.1.2007 do 30.4.2007. Předložené dokumenty
potvrdily velmi podrobnou a pečlivou práci nynějšího
pokladníka a celkové zlepšení kompetence vedení celé
organizace. I když nebyly v účtech nalezeny žádné
nesrovnalosti, přítomní členové navrhují následující body
k vylepšení vedení financí Sokol Melbourne Inc.
1. Částky, které jsou účtovány za pronájem prostoru
Sokola se zdají být velice nízké v porovnání s ostatními
přístupnými komerčními prostory v této části Melbourne.
Navržená sazba by se měla pohybovat minimálně mezi
$250 - $300 za každou akci, což by lépe vyjadřovalo
komerční hodnotu budovy a haly. Přiměřená sleva by měla
přicházet v úvahu pro řádové členy, kteří by si chtěli halu
pronajmout.
2. Všechny finanční převody, včetně pronájmu haly, platby
dodavatelům a pomocníkům, barových nákupů atd. by
měly být placeny výhradně šeky nebo bankovními převody.
Tento způsob by značně zdokonalil přehlednost finančních
transakcí. Zároveň je finanční komise přesvědčena, že
všechny finanční záležitosti by měly být výhradnou
zodpovědností pokladníka, který pak odpovídá výboru
organizace a jejím členům (jak je normou ve všech
organizacích tohoto typu).
Podepsani:- Členove Financni Komise

Victorian Interpreter Card
Viktoriánská tlumočnická karta je novou iniciativou
se záměrem pomoci zpřístupnit státní služby Viktoriáncům
s omezenou znalostí angličtiny. Malá karta, která se vejde
do peněženky, obsahuje tlumočnický symbol a jazyk,
ve kterém je nositel karty schopen komunikovat. Karta je
nápomocná zaměstnancům státních úřadů, kteří díky ní
mohou snadno posoudit, zda klient potřebuje tlumočnickou
pomoc a v jakém jazyce se domluví. Víte-li o někom
s omezenou znalostí angličtiny, komu by tato karta mohla
sloužit, obraťte se na koholiv z výboru, který má tyto
kartičky k dispozici. (mll)

ČLENSKÁ SCHŮZE A VALNÁ HROMADA
Výbor SMI oznamuje všem členům,
že členská schůze se bude konat
v pátek 27. července 2007 v 19.00 hod.
Valná hromada se bude konat
v neděli 16. září 2007.
Vaše nominace na pozice ve výboru
můžete zasílat již nyní.

NOVÝ ZAČÁTEK HACC PROGRAMU
Po deset let Sokol Melbourne Incorporated (SMI)
dostává státní dotaci od Department of Human
Services (DHS) pod programem Home and
Community Care (HACC), která je určená
pro soběstačné seniory na společenské činnosti
s krajanskou náplní.
V minulosti tato dotace nebyla vždy použita na účely,
které by zcela souhlasily se směrnicemi HACC
programu. Po dotazech patřičného úřadu, DHS
zaměstnal poradce na zlepšení programu
a administrativy. Jedna podmínka byla zaměstnat
placenou pozici koordinátora, která má za úkol vést
a dohlížet na program, aktivitu, dobrovolníky
a administraci. Po výběrovém řízení, které se konalo
za účasti zástupců z HACC, se Karel Severa úspěšně
ujal této pozice se spoluprácí dobrovolníků.
Co je to HACC program
SMI dostává roční dotaci na HACC program od DHS,
který podporuje seniory nadále vést aktivní život
v jejich komunitě a ponechat si co nejdéle
soběstačnost. SMI podpora je určena na plánovanou
skupinovou činnost pod vedením koordinátora.
Plánovaná skupinová činnost je zaměřena
na udržování vztahů s etnickou komunitou
a na zdravou/aktivní životosprávu. Aktivity zahrnují
společenské zábavy, fyzickou zdatnost, relaxaci,
obdržení potřebných informací, zdravou výživu
a jakoukoliv pomoc pokrytou směrnicemi dotace.
Pro členy HACC programu bude většina plánovaných
činností zdarma, v určitých případech za minimální
poplatek podle finančních možností člena a směrnic.
Kdo může být členem HACC programu
Soběstačný(á) krajan(ka) mluvící česky/slovensky
V důchodu tj. nepracující za finanční mzdu
Starší krajan(ka) nebo fyzicky či mentálně méně
způsobilý(á)
Má zájem se pravidelně zapojovat a podporovat
program
Není hlášený(á) u jiné organizace se stejným účelem
Vyplní dotazník

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Informace:
Karel Severa: tel: 9842 5465
Email: cksevera@hotmail.com

mobil: 0428 565 235

Vlasta Šustková: tel: 9551 0279 mobil: 0408 088 167
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Karel Severa, koordinátor

Vážení členové Sokola, přátelé v české a slovenské
komunitě,
rádi bychom vás seznámili s několika záležitostmi,
které velmi ztěžují práci nynějšího výboru a záporně
reprezentují naší komunitu na veřejnosti a australských
úřadech.
Někdo z naší komunity opakovaně posílá anonymní
udavačské dopisy, tentokráte adresované na City
of Melbourne, ve kterých poukazuje na všechna možná
nedopatření a nedostatky. Momentálně je to kuchyně,
na kterou dotyčný upozorňuje.
Výbor si je plně vědom, že naše kuchyně zcela
neodpovídá současným požadavkům City of Melbourne
a pracuje na patřičných změnách. Mimoto City
of Melbourne provádí již léta pravidelné kontroly a tak
není třeba psát anonymní dopisy. Ve zprávě z poslední
kontroly jsme byli upozorněni na následující nedostatky,
které musí být napraveny do šesti měsíců:
- opatřit umyvadlo na ruce v části vymezené k přípravě
jídla,
- zajistit umyvadlo k mytí ovoce a zeleniny,
- a poskytnout adekvátní prostor k vymývání
odpadkových košů.
Jak vidíte nejsou to změny jednoduché, které by se daly
vyřešit přes noc a ani za týden. Kuchyně bude
potřebovat částečnou přestavbu. Prostor i finance jsou
limitované a tak se s plánováním musí opatrně. Kromě
toho bychom nechtěli, aby byly narušeny pravidelné
úterní obědy, nově zavedené páteční večery nebo jiné
akce, při kterých se používá kuchyně.
Proto znovu vyzýváme dobrovolníky a všechny, kdo
jsou ochotni pomoct. Snad i ten/ti, kteří píší opakované
anonymní dopisy, přijdou a přiloží ruku k dílu, abychom
se společně zasloužili o to, že Národní dům bude
pravidelně otevřen celé naší komunitě. Proto oslovte
členy výboru, pošlete email nebo zatelefonujte
sekretářce na číslo: 0408 844 080 se svým kontaktním
číslem a jak konkrétně byste mohli pomoct. Také
bychom vám chtěli připomenout, že o své nápady
či problémy se s námi můžete podělit písemně přímo
v Národním domě ve schránce „přání a připomínek“.
Výbor Sokola Melbourne Inc.
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Výlet seniorů do krajiny Echuca
V sobotu 17. května sešlo se před Sokolem Melbourne
14 výletníků, aby si zajeli do míst vína, řeky Murray
a užili si společný víkend. Sešla se dobrá parta, počasí
nám přálo a tak se nám dobře jelo za volantem
v bezpečných rukou Imre Szaba.
První zastávka byla v Kilmore na kávičku a výborné
zákusky. A pak jsme to již hnali zelenajícím se krajem
až do Moama, kde na nás čekalo pohodlné ubytování.
Obědvali jsme v RSL klubu a na odpolední vínko jsme
si zajeli na krásnou vinici Morrison. Vkusná a elegantní
místnost tam byla už připravena na večerní svatbu.
Ochutnali jsme a koupili pár lahví a pokračovali na další
vinici Silver Fox.
Večeře v resortu byla obstojná. Pak jsme si ještě zajeli
do golf klubu na chvilku hraní. Každý se už ale těšil
na pohodlné dvoupostele a teplíčko v hezkých pokojích.
Ráno jsme královsky posnídali z plného buffetu a pak
už nás čekala Echuca, její obchůdky a v poledne velká
loď Canberra na delší vyjížďku po řece. Komu bylo
zima, sedl si blíže nablýskané kotelny, někteří dali
přednost čerstvému povětří na horní palubě.
Podarovali nás též pěkným plakátem a už se zase šlo
ochutnat vínko před obědem. Na radu Imreho jsme šli
opět do dobrého klubu na výborné řízky, rybu nebo
pečeni za střídmé ceny. Odpoledne jsme ještě ochutnali
dobré portské víno přímo z pípy. Majitelé nás dokonce
pobízeli. A pak už jsme to uháněli zpět za zpěvu
českých písniček. Dojeli jsme v 7 hodin, obtíženi
krabicemi vína, suvenýry a s příjemnými dojmy
ze zdařilé cesty.
Děkujeme vedení Sokola za hrazení výdajů spojených
s autobusem a ubytováním, Imremu a Vlastě
za zorganizování cesty a její úspěšný průběh.
A také paní Skružné, že sebou vzala pěknou
hudbu k poslechu.
Bylo jen škoda vidět kolem sebe několik
prázdných míst.. A tak se budeme těšit,
že na podobný výlet, který bude někdy
v listopadu, se přihlásí více zájemců. (vjk)
A. Mucha—Podzim

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 českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Večer komorní hudby v Národním domě
Podařilo se. Manžel přišel dřív z práce, ve dveřích
jsme si předali naši malou dceru a já mohla vyrazit.
Kam? Do Národního domu na Večer komorní hudby.
V klidu jsem zaparkovala a vešla do dveří... Jak bylo
milé vidět opět pohromadě známé tváře – starostku
Markétu Lyell, která zajišťovala provoz baru, Aleše
Nebeského, mého bývalého spolupracovníka z Kvartu
a Naďu Pospíchalovou, která již od roku 2004 ze své
iniciativy tyto koncerty vážné hudby v ND organizuje
a to včetně občerstvení.
Na programu byl koncert vážné hudby Tria Vivace,
které v Národním domě v tomto obsazení vystoupilo
poprvé. Jeho obsazení ale nebylo pravidelným
posluchačům zcela neznámé. Flétnistka Sylvie
Leprohon zde již vystoupila v rámci Vánočního
koncertu v roce 2005 a Ivana Tomášková je známá
z koncertů v rámci Tria Helios a z několika recitálů.
Přesto bych se ráda o ní zmínila více.
Ivana Tomášková žije a pracuje v Austrálii od roku
2000 a pravidelně se vrací na koncertní turné
do České republiky. Do svých programů pro české
publikum zařazuje i současné australské skladatele
(v loňském roce představila a natočila skladby mladé
australské komponistky Eleny Kats-Cernin). Při svých
koncertech v Austrálii zase naopak uvádí skladatele
české. V loňském roce například představila Evžena
Zámečníka, v současné sérii koncertů je to Jiří Matys.
Páteční koncert byl naprosto a jednoduše kouzelný dramaturgicky rozvětvený, od klasického Vivaldiho
a C.P.E. Bacha, přes populárního Bartóka, Ibera
a Suka až po „klasicky“ moderního Martinů a Matyse
pracujícího se současnými tonálními postupy.
Z reakcí posluchačů koncertu si myslím, že si každý
„přišel na své“ podle své vlastní „hudební chuti”.
Děkuji umělkyním, organizátorům a v neposlední řadě
i sponzoru večera Sokol Art Fondu za další
z jedinečných večerů.

Výuka českého jazyka v Národním domě
- 12 lekcí – bude zahájena v úterý,
11.září 2007.
Zájemci hlaste se, prosím, vyučující
Mileně Petrové na tel.: 0432 920 601 nebo
milena.petrova@sokolmelbourne.com.au

Milena Petrová
Alfons Mucha—Hudba

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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Táborníci v Sokole

SOKOL byl - je - a proč?

V sobotu 2. června se uskutečnila první Tábornická
zábava. Mimo stálých hostů se sešlo kolem čtyřiceti dětí
a rodičů, aby si společně zahráli, dali si večeři a užili si
naší tradiční hudbu Studia 4 k tanci i poslechu.
Kupodivu se tu na parketu objevili nejen dospělí ale
i děti. Jak je známo, tuto tradici zvát rodiče a děti
na večerní společenské události si už dávno udržují
mnohé etnické kluby. Někteří senioři se nad tím u nás
trochu pozastavovali, ale každý ví, že je to dobrá
(občasná) cesta k tomu, aby si děti navykaly znát
a navštěvovat náš Národní dům. Děkujeme
za shovívavost pořadatelů a dospělých a též paní
A. Špirochové, která se svým týmem pohotově vydávala
dobré večeře.
Škoda, že starší ročníky táborníků, třebaže přislíbili,
nevyužili této příležitosti se setkat. Budeme doufat, že jim
to vyjde příště. A to bude až 30. září na šumavském
Václavském posvícení. (šus)

Těch, kteří Sokol v roce 1975 znovuzakládali už hodně
ubylo a někteří z nich nemají již sílu a chuť se jakkoliv
angažovat.
A pak ti noví, mladí začínají s otázkami: Kde se vlastně
ten dům vzal, kdo vám ho daroval? A proč se jmenuje
po nějakém ptáku?
Budete se asi divit, ale na zálohu pro koupi domu
se vybíralo mezi starousedlíky. Ti mladší ještě mnoho
dát nemohli. A všichni ti, kteří nejvíce přispěli a pomohli,
by si nyní zasloužili být alespoň jmenováni na veřejné
desce uznání, protože dali opravdu hodně. Ať už to byl
pan Kopecký, Kinda, Vozábal, Petráň, Kugler, Šetek,
Tůma a mnoho dalších.
Pak teprve přišla ta hlavní práce. Opravit a přebudovat
tu starou továrničku na sokolovnu,- nyní náš Národní
dům.
Ale teď pozor! Ono se opravdu nikomu za nic neplatilo.
Veškeré opravy, přestavby, vaření na zábavy, praní
ubrusů a záclon, úklid. To bylo vše za pouhé ‘děkuji‘.
Dokonce členové dávali zdarma potraviny, maso
a cukroví. To všechno proto, aby dům mohl existovat
a postupně se splatit.To byl elán!
Co se týče názvu je jisté, že jméno SOKOL by mělo být
nejen respektováno, ale hlavně by lidé měli vědět jeho
původ a mít představu, že pokud se hlásí za členy,
očekává se, že jim toto jméno něco říká. Je to symbol
národního uvědomění, přímosti, kuráže a odvahy. Dříve
byl Sokol také symbolem zdatnosti. Dnes nevadí, že se
pod tímto jménem někde necvičí a lidé se sdružují
převážně za společenským účelem.
Přesto zásady Sokola byly, jsou a budou vodítkem
k postoji všech, kteří mají zájem býti přáteli Sokola

SERIÁLOVÉ ODPOLEDNE
Máte rádi české rodinné seriály?
Potom si udělejte volno v neděli 8. 7.
od 15 hodin, kdy začínáme promítat
v Čechách velice oblíbený seriál
MÍSTO NAHOŘE
Ve 13ti dílech se seznámíte s životem lidí, kteří
se nastěhovali do nově vystavěné části českého
městečka. Praktiky dravých podnikatelů se zde
mísí se starostmi lidí bojujících s finanční tísní,
budete svědky lidské přetvářky, intrik, závisti,
zklamání, ale i velkého přátelství, vznikajících
milostných vztahů, pracovních úspěchů...
zkrátka toho, co přináší běžný život.
Přijďte se seznámit s rodinami Lukešovými,
Kadlecovými, Rokytovými a Dočekalovými.
8. 7. 2007 budeme promítat první 2 části!
Ve vstupném $4 je zahrnuta káva či čaj.
A VEMTE DĚTI SEBOU!!!
Děti od 4 let jsou vítány. V 1. patře pro ně bude
zajištěna po dobu seriálu česká miniškolička,
četba pohádek a kreslení.
Vstupné pro děti $2. Objednávky míst vítány –
volejte na 83616903
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

a nebo dokonce jeho členy. Pokud se ovšem někdo
podle těchto zásad chovat nehodlá, pak špiní všechno
dobré, slušné a mravní, co se na Sokol váže.
Tyto hlavní zásady, které se již mnohokrát ocitly
na stránkách sokolských i nesokolských tisků jsou:
1/ Vstupujeme do členství Sokola proto, abychom
napomohli rozvoji a dobrovolně se podíleli na činnosti
pro dobro celku = volnost. 2/ Všichni jsme stejně
potřební a uznávaní. Každý příspěvek, který chce
pomoci celku je oceněn = rovnost. 3/ Vzájemně jsme
k sobě přátelští a považujeme se, my všichni
dohromady - Češi, Slováci a další slovanské národy
za blízké = bratrství. Jen tak si zachováme cit
pro národ, ze kterého jsme vyšli a který nás vychoval.
To je ten zdravý duch.
A tak, protože tíseň finanční zatím nemáme, členská
základna se utěšeně rozrůstá a činnost se pozvolna
obnovuje, máme plné předpoklady pokračovat
ve zdravém duchu sokolském, českém, slovenském
a i australském. Jsou to totiž také oni, kteří mají zájem
nás podporovat. Sokol v Melbourne tak dostává navíc
význam mezinárodní. Snad i to pomůže, aby se
o činnost začala zajímat naše mladší generace.
Pro ni jsme také tento dům zakládali.
Platí a stále účinné je rčení „ve zdravém těle zdravý
duch“ a toho se právě týkají zásady Sokola.

SLAVNÁ ČESKÁ ČERVENCOVÁ VÝROČÍ
5. 7. Příchod Slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
6. 7. Upálení Mistra Jana Husa

Vlasta Šustková
Bohoslužby na Šumavě
se konají vždy první neděli v měsíci, tj.
1. července
5. srpna
a 30. září – Svatováclavská pouť
Začínají v 11 hodin, po mši malé občerstvení.
Adresa: Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J),
tel.: 9754 5159
Těšíme se na Vás a Vaši návštěvu!
Pavel a Hana Homolkovi

ALFONS MUCHA – Mistr Jan Hus, Spravedlnost

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu a popovídat si
v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne, poblíž
Národního domu, jen pár kroků od Errol Street,
kde jsou obchody, banky a tramvajová
zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte
na generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

jaký je to svět, jací lidé a jaký život vedou? Ovšem času
mnoho nebylo, aby se člověk nudil. Plno mladých lidí,
kteří poctivě pracovali a večer chodili do školy. Bydleli
Vážení a milí čtenáři,
jsme na internátech, kde nás měly vychovatelky
pod dozorem. Nejdříve nás bydlelo dvacet na světnici,
Děkuji za vaše dopisy a zejména za reakce na výzvu
později
už jako absolventek, jen deset. Měly jsme
redakce zasílat své osobní příběhy, které opakovaně
mnoho
kamarádek,
některé opravdu vzácné a věrné.
potvrzují, že právě samotný život je největším
Zážitků
byla
hromada,
jak veselých tak i smutných, avšak
spisovatelem a dramatikem. Krajanka, paní
dravé
mládí
mělo
jen
zájem
se vydovádět. V práci
Oli Andělová mi poslala svou skromnou knížku
té
legrace
nebylo.
Přpomínám
si jednu příhodu hned
popisující její neuvěřitelně zajímavý a pestrý život,
na
začátku.
Právě
jsem
ukončila
kurs šičky svršků
během kterého putovala po boku svého manžela –
kožené
obuvi
a
poslali
mne
do
dílny
„na zkušenou“.
baťovce křížem krážem celým světem. Je to poutavé
Ohlušil mne hluk mnoha strojů, vůně kůže nebyla zrovna
i úsměvné vyprávění o tom, KAM AŽ DOŠLO
příjemná, ale usadili mne k šicímu stroji a dali mi denní
DĚVČE Z HANÉ, o které se s Vámi v několika
příděl pěti jehel. Však prý je ani nespotřebuji. Netušili
příštích vydáních KVARTU ráda podělím. (sem)
však, jaký jsem borec. Zlomila jsem všechny za pět
minut, tak jsem byla nervózní. Vedoucí rozhodl,
že cívkování bude jednodušší, avšak běda, cívečky
A. Mucha—Děvče
se rozkutálely po zemi jako kuličky a já nešťastná, nebyla
nic platná. Nikdo neměl čas se se mnou zabývat
a instruktorka rozhodla, „Dejte to trdlo ke kruhu šněrovat,
tam nemůže nic zkazit...“. Tak já, trdlo, šněrovala,
pomaloučku jak na Hané – šak nic neuteče... Vtom
začalo vzrušení – honem, honem, spravte tohle,
narovnejte tohle, zvedněte támhleto atd, protože prý pan
Klátil přijde! To byl nejvyšší pán v obuvnické a postrach
všeho a všechno muselo jít jako po másle. Já šněrovala,
pomalu ale poctivě, ať dírku nevynechám. Naráz
se přede mnou zastaví starší pán, oblečený jako lesák,
klobouk do týlu, palce za vestou, brejle nízko na nose.
Dívá se, jak pomaloučku šněruju a nic neříká. Myslela
Pamatuji si ještě,
jsem si, že se všichni honí a on tu jen tak postává, tak
jak jsem jako malé děvčátko chodívala s rodinou
mu dobrosrdečně radím, aby raději něco dělal, že přece
ke kmotřence na hody. Pane Bože, to byla dálka!
starý Klátil přijde. To jsem si ale dala! Starý pán
Takových 15 – 20 km vypadalo jako cesta na konec
se otočil na podpatku, šel za vedoucím a říká, „Co to tam
světa. Na poloviční cestě jsme museli překročit dráhu máte za trdlo u toho šněrování?“ To byl vlastně ten
s malým nádražím, kde málokterý vlak zastavil
očekávaný host! Pracovníci kolem mne se smáli až se
a rychlíky tam proletěly až z nich šla hrůza. Ptala jsem prohýbali a s nohami křížem se neodvážili odběhnout
se v duchu, kampak ti lidé jedou, proč tak spěchají
od běžícího kruhu. No a já, chudák, jsem smutně
a vůbec, proč raději nesedí doma?
odcházela s přesvědčením, že budu propuštěná. Ovšem
Později, již jako mladé děvče, jsem začala pracovat
nestalo se tak. Pdobných epizod byla spousta.
ve Zlíně u Baťů a tam se mi začaly otvírat oči, jak asi
Brzy jsem se osvědčila jako dobrá šička a pracovala
je ten svět veliký. Vyrobené boty se rozesílaly
jsem v oddělení na vzorky pro export. Všude panovala
po celém světě a zvědavost vnucovala otázky jako –
přísnost a bylo nutné dodržovat různá nařízení jako

PŘÍBĚHY

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

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

PEM
GENERAL ENGINEERING
SERVICES
TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FABRICATION
TUBULAR STEEL
FENCES & GATES

Volejte Petra Juřičku
9796 7217
0432 901 341
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„Dobrý vkus neexistuje! Krásné věci tvoří člověk nevědomky."
Edgar Degas

například, že se nesmí používat telefon k soukromým
rozhovorům ani v polední přestávce. A stalo se, že mne
zavolal jeden mládenec, snad to bylo i důležité. Mistr
zvedl telefon a ptá se, „Kdo volá?“ Telefonující muž
zaváhál a řekl, „Nevím“, načež mistr dopáleně
odpověděl? „Když nevíš troubo, tak nevolej“. Jenže
on nebyl trouba, ale jmenoval se Nevím a navíc to byla
dost důležitá osoba v kalkulačním oddělení.
Ve Zlíně jsem dospěla a tam jsem se i vdala. Názory
na život se začaly měnit a válečná léta nepřinesla nic
dobrého. Napětí a strach prožíval kdekdo. Když
konečně nadešel mír, zůstalo mnoho věcí sporných
a nevyjasněných. Spousta lidí se rozhodla opustit vlast.
My také. Snad prý jen na nějaký čas, však uvidíme,
co bude dál.
Uvědomila jsem si, jaká ztráta to bude pro rodiče.
Snažili jsme se jim namluvit, že to bude jen nakrátko,
že chceme vidět kousek světa apod. Jenže člověk míní
a Pán Bůh mění... Maminka napekla buchty na cestu,
tatínek nám pomohl odvézt kufry na nádraží a slovo
„Sbohem“ se utopilo v slzách.
V Praze jsme si museli hrát několik dní
na schovávanou. Dostat pasy nebylo lehké. Zdálo se
nám sice, že vyřizování je na dobré cestě, ale čert nikdy
nespí. Když jsme konečně šli vyzvednout pasy, bušilo
nám srdce úplně hlasitě. Stály tam dlouhé řady lidí
a páni úředníci si dávali na čas. Spousta otázek nám
naháněla obavy a horkost do hlavy. Měla jsem takový
skoro hysterický nápad něco říct, aby se úředník přestal
ptát. Tak jsem skromně požádala, zda by laskavě
nevyměnil mé foto v pasu, protože mám teď lepší
fotografii. On se najednou srdečně zasmál a řekl,
„Ale paní, když už si vás manžel vzal, tak vás musí
stejně všude tahat sebou...“ vrazil poslední razítko do
pasu a už jsme se nesli v úžasu, že opravdu máme
cestovní pasy.
Konečné balení kufrů bylo provedeno podle perfektního
seznamu mým systematicky myslícím manželem. Celní
a pasová kontrola prošla hladce, ale strach nám visel
na zádech. Je možné, že vše opravdu projde a my
se ocitneme v letadle vysoko nad tou mučenou zemí?
Nebo nás snad ještě sestřelí z oblak? Kolem nás byla
spousta lidí se stejnými obavami. 20. 10. 1946 jsme
konečně odletěli do Paříže. Byl to můj první let a jsem

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

přesvědčena, že každý má divné pocity, když se odpoutá
od země. V letadle jsem poznali několik rodin se stejným
cílem cesty. Také Baťovci. Vedle mne se usadila
příjemná paní, se kterou jsem se na dlouhé roky
spřátelila. Měly jsem sedadla pod křídly letadla a obě
jsme úzkostlivě pozorovaly tu spoustu šroubků, které se
nám zdály nedotažené, volné, srdce nám bušilo v hrdle
a čekaly jsme, že se to vše rozsype a spadne. Nespadlo
a do Paříže jsme doletěli.
Poprvé v cizí zemi, cizí řeč, zvláštní lidé, podivné nápisy.
Například „No smoking“ – pod názvem smoking jsme
znaly jen večerní pánské obleky, tak jsme si říkaly, proč
by někdo nemohl nosit smoking, když by chtěl?...
Paříž na nás udělala úžasný dojem. Krásné budovy,
výkladní skříně přímo pohádkového zboží a šaty –
Ó la la! Nestačily jsem se divit, dámy s uměleckými
účesy, a ty barvy... Fialová, zelená, růžová, zlatá
s pařížskou módou, zkrátka fantastické. Zůstali jsme
v Paříži přes týden. Další letecké spojení nebylo, takže
naši manželé chodili do kanceláře a my dvě s její malou
holčičkou jsme objevovaly další krásy. Ještě dnes cítím
vůni pečených kaštanů „maróny“, rychle jsme se snažily
trochu počítat, abychom si mohly nějaké koupit. To byla
pochoutka! Ovšem obsah kapes se rychle tenčil. Jezdily
jsme denně metrem, což bylo laciné, ale brzy jsme
zjistily, že kam jsme jely asi hodinu, to bylo pěšky krátkou
procházkou asi 10 minut.
I příroda hýřila barvami podzimu, chodníky vystlané
zlatým listím, nádherný podzim. Leč nic netrvá věčně
a byl čas k pokračování.
Znovu na letiště plni zvědavosti, jakým letadlem to
poletíme. Stály tam dva „Junkersy“ připravené k odletu.
Vypadaly hrozně. Staré, vysloužilé, zdály se nám
zaplátované a říkali jsme si v duchu, „Bůh s těmi, kteří
s nimi poletí“. Ovšem zatajil se nám dech, když nás vedli
k tomu prvnímu. Nezbývalo nic jiného, než se odevzdat
osudu. To druhé letadlo spadlo nad francouzskými
Alpami. Letěli jsem přes Tunis a přenocovali v Kartágu.
Druhý den jsme pokračovali do Tripoli. Ten let trval
od časného rána skoro do půlnoci – dnes by to zabralo tři
hodiny. V Tripoli byla ještě anglická posádka a mohli
jsme nechat oči na těch „Skoťácích“ v bohatě skládaných
károvaných sukních. My ženy jsme si myslely,
že bychom mohly z jedné udělat dvě. Velmi dobře nás

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
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„Šťastní ti, kdo vidí krásu na obyčejných místech, tam kde jiní nevidí
nic! Všechno je krásné, stačí jen umět se dobře dívat". Camille Pissaro
pohostili a brzy pokračoval let přes Tobruk do Caira,
kde jsme přistáli o půlnoci...
Jeli jsme do města. Bylo sice něco po půlnoci, ale bylo
rušno, pěkně teploučko, vzduch prosycený vůní
orientálního koření a ovoce, až se nám sliny sbíhaly.
Prodavači se překřikovali, jen aby něco prodali a my jen
koukali... to snad není možné. Neodolali jsme a koupili
aspoň pár pomerančů, které nám byly vzácností.
Samozřejmě, že jsme vybrali ty největší. V hotelu jsme
potom zjistili, že jsou to grapefruity, které jsme ani
neznali a ani nám nechutnaly, byly hrozně kyselé. Byli
jsme hrozně unaveni, ale těšili jsme se na ráno, co asi
uvidíme, co nás čeká. Začalo to krásně. Velmi chutná
snídaně, vonící káva, křupavé rohlíčky s máslem
a marmeládou atd. Naši přátelé šli na snídani později,
koukali na jídelní lístek a nevěděli, co si objednat.
Francouzsky nerozuměli, arabsky se to nedalo vůbec
přečíst, tak co dělat? Ten stál v pozoru u stolu
s „tarbušem“ na hlavě a najednou říká česky, „Já vám to
rád přeložím, co si ráčíte přát?“ Byl to bývalý Pražák.
Oli Andělová
(pokračování příště)

EXILOVÉ ROZJÍMÁNÍ

za svobodou.“
Je těžko odhadnout - a myslím, že se o to nikdo
nikdy nepokusil - jak velké procento bylo těch, kdo
opravdu „odešli“ za svobodou - tedy těch pravých
politických uprchlíků - a těch utečenců, jejichž motiv
k útěku na Západ byl jen jedním z pestrého spektra
důvodů či záminek. Většina byla nesporně
politickými, tedy skutečnými Komenskovskými
exulanty, ač tento termín se až po dlouhé době ujal
zásluhou zdůrazňování v Hlasu domova. Z jakého
důvodu i ti jasně nepolitičtí emigranti byli ochotni
riskovat život či dlouholetý kriminál přechodem
hranic, i když tehdy ještě bez ostnatých, ale později
5 000 volty nabitých drátů? Pro mnohé to bylo
splnění jejich snů od mládí podívat se z blízka
na obdivovaný a vytoužený Západ a možná
i Ameriku a pro mnohé mladistvé prostá touha
uniknout z nudného domova za krátkodobým
dobrodružstvím. Za rok, za dva se vrátí. Jak tehdy
ti poddvacátníci mohli být politicky kompromitováni?
Záminky mnoha jiných uprchlíků byly často velmi
praktické. Úniky od manželek či naopak.
V padesátých letech žila v Melbourne mladá
krajanka, která utekla s milencem a nechala na krku
doma manželovi tři děti. Pamětníci budou vědět,
o kom mluvím. Od r. 1960 žijí v USA. Za svého
dvouletého pobytu v Paříži v r. 1948 jsem se setkal
s vesničanem od Jablonce, který utekl, jak mi svěřil,
s pevným rozhodnutím dát se naverbovat
do americké armády, která bude osvobozovat ČSR
z komunistického jha a on se domů vrátí
na americkém tanku. Vypadal zbídačele, hladový
se dostal přes Německo až do Paříže, kde stával
celé dny před U. S. velvyslanectvím, kam ho logicky
nepustili. Po třech týdnech nezájmu (občas jsem mu
tam nosil nějaké jídlo) se rozhodl vrátit domů k ženě
a dvěma dětem. Konečně vzal
na vědomí, že další, třetí, světová
válka se zatím konat nebude. A tak
nejen Tomešovi, ale i nám všem
ostatním zůstala jen naděje, že se
domů vrátíme, až to tam nakonec
samo praskne. Čekali jsme dlouho.

Fejeton Josefa Fouska „Exilové zapomenutí“ v minulém
Kvartu je překvapujícím pokáním a sypáním popela
na autorovu hlavu za 40ti letou kolaboraci domova s KSČ
(i když to u většiny národa nebyla „love affair“)
a za postoj k emigraci. I když pravděpodobně J. Fousek
za sebe nemluví a omlouvat se nemusí. A ač se mnozí
z nás, kteří se po devadesátém roce domů na čas
podívali a často se i setkali s citovaným „klausovským“
názorem (-vy jste si tu žili!), myslím, že jeho generalizace
je silně přehnaná a mnohým doma křivdí. Ve fejetonu se
píše „Mlčeli jsme, místo abychom správně pozvedli hlas.“
A tím, jako následek, riskovali možnou persekuci celé
rodiny, když ne přímo vězení? Kolaboroval s komunisty
opravdu celý národ? Jistě velké procento, a to buď
z přesvědčení nebo z oportunismu, tisíce a tisíce
poslouchalo Svobodnou Evropu a milióny prostě přežívali
mlčky doufajíce, že to jednou pomine.
A. Schott
Podobné pochybné generalizace se autor dopouští,
když říká: „Zapomněli jsme na ty, kteří odešli

A. Mucha—Sen

Český cestovatelský on-line magazín

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

rozhovory *** cestopisy *** soutěže *** kultura
*** příběhy *** studium
a au-pair pobyty v zahraničí ***
LETENKY do/z CELÉHO SVĚTA ON-LINE
HOTELY ON-LINE
AUTOPŮJČOVNY ON-LINE
ZÁJEZDY Z ČR A SRN DO CELÉHO SVĚTA ON-LINE
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Do Austrálie prichádza najslávnejší
slovenský folklórny súbor – LÚČNICA.
Na tejto pôde sme ju mohli vidieť len raz roku 1999
letmo v Canberre na medzinárodnom festivale
a na jednom rýchlom predstavení v melbournskom
kasíne Crown. Tentoraz prichádza v plnej paráde.
Priletí 6. októbra priamo z turné po Číne, Tchajwane
a Hongkongu a predstaví sa v pondelok 8. októbra
večer v Hamer Hall v Arts Centre, Melbourne
a v piatok 12. októbra v State Theatre Sydney.
Vstupenky si zabezpečte od 9. júla cez Ticketmaster
čo najrýchlejšie, lebo Lúčnica hravo vypredala haly
v Toronte, New Yorku, Londýne a inde a čaká nás
len jedno predstavenie. Ako je známe, všetky
vystúpenia Lúčnice v Prahe a Bratislave sú vždy
beznádejne vypredané a zohnať lístok je takmer
nemožné. Keďže v Sydney a Melbourne budú
tancovať a spievať pre všetkých a chýr o nich
sa rozletel po komunitách, aj poľských, maďarských,
nemeckých, ruských, židovských a cez TV, rádio
a veľké noviny prakticky ku všetkým, neotáľajte,
aby sa vám miesto neušlo. Pricestuje 44 členný súbor,
v ktorom nebude chýbať ani prvá vicemiss Slovenska

A. Mucha—Tanec
Barbara Pavlovičová, ktorá poletí hneď zo Sydney
na Karibské ostrovy reprezentovať Slovensko na súťaž
Miss Earth 2007.
Vo svojej viac ako 59 ročnej histórii bolo jej členmi
cez 2000 mladých ľudí. Lúčnica svojim umením, krásou,
mladosťou, poéziou a temperamentom očarila divákov
nielen doma, ale aj vo vyše 60tich štátoch Európy, Ázie,
Afriky, Ameriky a Austrálie ako kultúrna reprezentácia
Slovenskej republiky (pred rokom 1993
Československa). Tanečný súbor sprevádza
profesionálny orchester excelentných muzikantov –
Zlaté husle. Je zložený z 12 členov s brilantnými
schopnosťami a dlhoročnými skúsenosťami. Orchester
účinkuje na Slovensku i vo svete so širokým
repertoárom z rôznych žánrov hudby.
Celá 59ročná história Lúčnice je úzko spojená
s osobnosťou umeleckého vedúceho a choregrafa,
osemdesiatnika, prof. Štefana Nosáľa (nedávno oslávil
jubileum). Jeho umelecký génius a osobitá invencia
a vitalita vytvarovala z Lúčnice špičkové teleso. Vytvoril
viac ako 100 choreografií a celovečerných programov.
V Melbourne a Sydney sa Lúčnica ukáže s vyše
dvojhodinovým veľkým reprezentačným programom.
Andrej Bučko

Pre dvoch čitateľov KVARTU,
ktorý správne odpovedia na
otázku súťaže, máme ako cenu
reprezentačné DVD Lúčnica.
Odpovede zasielajte na adresu
redakcie Kvart.

Otázka:
Koľko rokov má umelecký šéf
prof. Štefan Nosáľ?

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

„Krásy se dotýkám Snažením svým
S krásou se utkávám Hledáním svým
Nevím kam pronikám , nevím zda smím
Když barvy mísím, z pláten sny křísím...“
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Z nového českého muzikálu Obraz Doriaána Graye

BACHA NA BACHA
Rudé vlasy a planoucí zrak jen přidávají na vášni, s jakou violoncellistka Ivana Snaidr, česká krajanka žijící
v Melbourne, hraje svého milovaného Bacha. Jeho hudbu, o které říká, že je posvátná nikoli však pobožná,
interpretuje a učí již třicet let. Přesto, kdykoliv bere do rukou violoncello, aby tlumočila svým posluchačům
nesmrtelné dědictví Johanna Sebastiana Bacha, prožívá známé pocity všech interpretů tohoto geniálního
skladatele.
Podobně jako všichni ostatní je zmítána nejistotou a obavami, jak vlastně správně zahrát tuto nadčasovou
hudbu, ve které je obsaženo vše, co hudba může dát a vyjádřit, a snad právě proto vydrží i jakékoliv pojetí.
Je to hudba gotická i romantická, duchovní a meditativní, ale zároveň také světská, zobrazující nejrůznější
lidské emoce.
Existují dnes desítky studií, redakcí a návodů, jak číst a interpretovat Bachovu hudbu, s jakými smyky,
artikulací, tempem a dynamikou. Bach byl hudebně polyfonní, v jeho díle se s dokonalým tvůrčím záměrem
prolínájí mnohdy až tři současné melodie, každá má svůj samostatný a opodstatnělý význam. Plodný skladatel
a muž, Bach měl dvacet dětí. Manželka také přepisovala noty, ale nejspíš z pochopitelných důvodů dost
narychlo, tedy beze smyků. A tak se, interprete, i po třista letech trap.
Slavný český violoncellista nové generace, Jiří Bárta napsal: „Jak geniální a epochální odkaz nám
posluchačům Bach zanechal, kolik bezesných nocí, pochybností a hledání nám interpretům připravil... Vskutku
jsou skladatelé, u nichž se snad můžeme přiblížit „definitivní“ interpretaci, u Johanna Sebastiana jsme každý
den na začátku. Na začátku nádherného dobrodružství, nejnapínavější detektivky, jejíž zápletku nikdy
definitivně nerozluštíme. Johann Sebastian Bach je génius a pochopit jeho hudbu v celé její dimenzi je snad
jako chtít pochopit zákon vesmíru...“
Naše violoncellistka Ivana Snaidr se s tímto názorem ztotožňuje. V neděli, 5. srpna zahraje v Národním domě
při svíčkách Bachovu Suitu No. 2. Dále je pro tento komorní podvečer připraveno Brahmsovo Trio No. 5
pro klarinet, cello a klavír, Solo pro Bass Clarinet i trocha pikantních zajímavostí ze života hudebních velikánů.
Barbara Semenov
Johann Sebastian
Bach
1685 - 1750

Johannes Brahms
1833 - 1897

Nedělní odpolední komorní koncert
Bach při svíčkách: Suite No. 2 pro Violoncello Solo
Brahms: Trio No. 5 pro Clarinet, Cello a Piano
Burke: Infra-Infer pro Solo Bass Clarinet
Cello: Ivana Snaidr Clarinet/ Bass Clarinet: Grania Burke
Piano: Margaret Kofod
Průvodní slovo v angličtině: Barbara Semenov
Neděle, 5. srpna 2007 v 16 hodin
Czech National House, 497 Queensberry Street, North Melbourne
Vstupné $20 - zahrnuje občerstvení Rezervace 9432 8246

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
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A. Mucha—Léto a Zima

V sobotu 7. července od 19.00 hod
se pořádá v Národním domě

ZIMNÍ ZÁBAVA
Přijdte v bílém,
ale náladu zimního počasí nechte doma.
Večeře, hudba Studia 4 a naleštěný parket
– to vše za $25
Na programu je tombola
a atmosféra z českého Silvestra
Rezervace míst a večeří na tel. č. 9432 8246
Česká škola
Máte zájem přidat se ke skupině dospělých, kteří se učí česky?
Scházíme se pravidelně vždy v úterý od 5 do 8 hodin.
První hodina je pro začátečníky a od 6 hodin pro pokročilejší.
Místo: Budova Vision Austrália – dveře č.1, Glenferie Rd, Kooyong.
Více informací - 0408 088167

Vážení čtenáři Kvartu:
Mám několik desítek video
Beta kazet, ale již nemám
promítačku! Může mně
někdo pomoct? Děkuji
předem, B. Vajtauer,
14/70 Protea St.,
Carrum Downs 3201

KNIŽNÍ AMNESTIE KNIŽNÍ AMNESTIE
KNIŽNÍ AMNESTIE KNIŽNÍ AMNESTIE
Vážení čtenáři a další příznivci české knihovny!
V zájmu co nejúplnější chystané inventury
vás prosíme o naléhavé vrácení všech knih
přečtených i těch, jejichž četbu už léta odkládáte.
Knihy vracejte do police k tomu účelu určené,
označené nápisem VRÁCENÉ KNIHY.
Zorka Krčová, knihovnice

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

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

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

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

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 ČERVENEC 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

brazilských nástrojích

KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně -$15

12:00

KAŽDOU LEKCE SALSY
STŘEDU Začátečníci 19:30, pokročilí 20:30 (cena lekce $12, obě $20)

19:30
20:30

KAŽDÝ KÁVA A ZÁKUSEK
ČTVRTEK

12:00

Informace: Florencia, tel. 0438 932 908

KAŽDÝ
PÁTEK

Den otevřených dveří

17:00

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

Sobota
Studio 4 - Česká zábava ZIMNÍ
7. července $10.00, večeře $15.00 - od 19:00, (děti $10)

20:00

Objednávky na tel.č. 94328246

Neděle
Seriálové Odpoledne – Místo Nahoře
8. července První 2 části - $4.00

15:00

Pátek
Kino – Kousek Nebe – film o lásce ve zdech
20. července komunistického kriminálu v padesátých letech
(večeře od 17:00)
****************************************************************
Na žádost členů SMI se od července mění dny
promítání Kina na každý třetí pátek v měsíci.

20:00

Sobota
Dean and Jerry Show
21. července Kabaretní show, Vstupné $25.00

20:00

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

se budou konat v neděli 19. srpna od 12.00 hod.
Rezervace míst nutná !
Volejte na tel. 9432 8246
Pokud´ máte zájem koupit si jitrnice domů,
objednejte si je telefonicky nejpozději do 9. srpna.
A hned po vepřových hodech bude v dolním sále

Od 13:30 vám bude k poslechu a tanci hrát

Studio 4

Těšíme se na vaší návštěvu

Redakce Kvartu - Barbara Semenov, Grafická úprava - Blanka Arnold
P.O. Box 1008, Hawksburn 3142
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922
Internet: www.sokolmelbourne.com.au
If undelivered return to:
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051
AUSTRALIA

Sokolský list
Print Post Approved
PP 340742100052

SURFACE
MAIL

POSTAGE
PAID

