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zvláštní vydání, 22. srpna 1968
Okupanti nás obsadili!

Dostáváte toto číslo Mladé fronty ve chvílích, kdy jsou v sázce
osudy našich národů na dlouhá desetiletí. Večer 21. srpna
obsadila sovětská okupantská vojska redakci a tiskárnu
Mladé fronty v Panské ulici, zahnala nás do jedné místnosti a
věznila nás se samopaly po celou noc.
Teprve dnes ráno před osmou hodinou se nám podařilo
proniknout z obsazené budovy Mladé fronty. Můžeme
konečně zase svobodně mluvit ke svým čtenářům. Poslední
zvláštní vydání ze včerejška nám zabavili a znemožnili nám
vydávat svobodnou Mladou frontu.
Vydáváme toto číslo Mladé fronty a neustaneme v pravdivém informování, dokud nám to násilná
okupantská moc neznemožní. Nevěřte nikomu, kdo by se chtěl vydávat za novou redakci Mladé
fronty a kolaborovat s okupantským režimem nebo s domácími zrádci. Mladá fronta se v roce 1945
zrodila v duchu svobody. Tento svůj ideál nikdy neopustí, nikdy jej nezradí.
Kolektiv redakce Mladé fronty
Nevěřte zrádcům!
V nejbližších chvílích dojde patrně k tomu, že okupanti budou jmenovat z řad českých a slovenských
zrádců novou vládu, nové vedení komunistické strany a dalších orgánů.
Odmítejte je, nespolupracujte s nimi!!! Jsou to zaprodanci našich národů, kteří již delší dobu
připravovali v tajné dohodě s okupanty naše dnešní neštěstí a potupu.
Každý čestný Čech a Slovák zůstane věren svému národu, ideálům svobody a demokracie.
Nepotřísní si ruce špinavou kolaborací s okupanty, vrahy našich lidí, nepřáteli naší svobody.
Čekají nás strašné a těžké dny. Ale ať se okupanti snaží jak chtějí, svobodu v našich srdcích
neušlapou. Nikdy se jí nevzdáme. Budeme za ni bojovat - tak jako v minulosti - za všech podmínek
legální i ilegální práce.
Nikdo se nesmí v těchto hodinách zkoušky zaprodat našim nepřátelům. Jednota našeho odporu
musí být silná, jen tak nás nikdo nepřemůže.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

LETNÍ POHLEDNICE Z ČECH A MORAVY
Vzpomínám na čtenáře Kvartu, krajany a přátele
v Austrálii uprostřed českého léta – v Praze, v Kutné
Hoře, v Telči, ve Slavonicích, v Jaroměřicích,
v Moravském Krumlově,... je krásná ta naše zem.
Projíždím jí a vnímám všemi smysly její letní kouzla,
už jsem o nich psala a musím psát znovu a zas.
Typická venkovská náměstíčka, zlátnoucí pole, louky
a lány, stromy dozrávajících třešní podél silnic, hluboké
lesy s prozářenými pasekami, věžičky kostelíků
a starobylé zámky, - prázdninová idyla z dětství, dnes
o to lepší, že vše je v normálním, nikoliv komunistickém
světě a podle toho to také vypadá. Otlučené barabizny
českých vesnic téměř vymizely, zbyly jen tam, kde je
nikdo nevlastní nebo kde nemají peníze. Jinak vše
čisté, upravené, natřené, kvetoucí... Ale české hospody
jsou pořád stejně nasáklé svou pivní vůní od výčepů
a vepřoknedlozelem, s umolousanými ubrusy a politými
tácky, to už patří k půvabu venkova, a my jim přirozeně
dáváme přednost před noblesně vybavenými
populárními pizzeriemi, kterých je po kraji dnes snad
více než tradičních hospod a šenků.
Ekonomická globalizace je i zde zjevná. Výkladní
skříně obchodů ve městech mají identické zboži s tím,
jaké je v Melbourne, v Sydney či v New Yorku a nejsem
si jista, zda se mi to líbí.
Co se mi zato líbí je podobný kinematografický styl
a filmová řeč, která je použita v nových českých filmech.
Například filmová novinka „Tajnosti“ je krásně česká,
ale současně ztvárněna tak, že bude-li reprezentovat
Českou republiku na Oskarech, bude na rozdíl
od mnoha předchozích českých děl, pochopitelná, tak
jak má být, i celosvětovému divákovi.
Diva české populární hudby, Helena Vondráčková
slavila v červnu své šedesátiny velkolepým koncertem
na pražském Žofíně. Kdyby se tato zpěvačka narodila
ve Spojených státech, byla by dnes světovou legendou
stejné velikosti jako Barbra Streisand nebo Cher.
Koncert mapoval období čtyřiceti let zpěvačky, kterou
přišli zpěvem doprovodit její nejvěrnější kolegové
v branži – Marta Kubišová, Václav Neckář, Jiří Korn,
Jitka Zelenková a Karel Gott. Při poslechu Golden Kids
po čtyřiceti letech zpívajících Dylanovu „Časy se mění“
běhal mráz po zádech stejně tak jako při Borovcově
„Přejdi Jordán“, která nás emigranty nikdy nezanechá
bez emocí.
Toto číslo Kvartu je věnováno vzpomínce
na osudný srpen, na který vskutku nelze zapomenout.
S odstupem času jej vidíme z nejrůznějších úhlů, pár
pohledů jsem vybrala do tohoto vydání – Bojová výzva
Mladé Fronty, která se postupem doby stala druhým
komunistickým listem v zemi, - dnes je Mafra vydávající
deník Dnes solidním a nezávislým zdrojem informací
a komentářů. - Hra Rock’n’Roll, plná konfrontací
a názorů na okupaci Československa. Okupanti, zrádci,
disidenti. Umělci. A politici. Každý má opět svůj
příběh. A své nejlepší svědomí.

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Čeští politici pokračují ve svých prazvláštních
příbězích. Ten poslední ovládl bulvár po celou dobu
mého pobytu a byl tentokrát o lídru levicové opozice,
Jiřím Paroubkovi, který opustil svou nevalně vyhlížející
manželku pro o dvacet let mladší sexy překladatelku.
Skandál byl na přetřesu skoro stejnou mírou jako
otázka radarů. Co člověk, to názor. Na ten
zveřejněný v tomto čísle jsem byla upozorněna
podobně jako na článek „V kůži okupanta“ jedním
ze čtenářů Kvartu.
Osobně bych také neměla celkem nic proti radarům
na území České republiky, nelíbí se mi pouze
černobílé stanovisko Čechů, kteří buď radary
tvrdošíjně odmítají a nebo je zase servilně podporují
až do té míry, že ministryně obrany vymyslí a zazpívá
Bushovi oslavnou píseň. Nebylo by snad moudřejší
požádat Bushe o kompenzaci za ochotu například
v podobě zrušení vízové povinnosti pro Čechy?
Otočit se jen tak na podpatku a klanět se jiným
mocným se mi zdá opět národu nedůstojné.
Je zvláštní ta naše krásná zem. Staletími je zmítaná
pohnutým osudem. Vysvětlení jejích tragédií polohou
či velikostí není na místě. Je přece více zemí, které
mají podobnou rozlohu či polohu. Podobné problémy
však nemají. Nemají ovšem ani zdaleka podobnou
vyspělou kulturu a bohatou historii. (Například,
ocitnete-li se v tranzitu na letišti ve Švýcarsku, ozývá
se jako prezentace země z reproduktorů bučení krav
a cinkání jejich zvonců, na letadlech přistávajících
v Praze už slyšíte Smetanovu Vltavu...) Tak v čem je
tedy kámen úrazu? Australsky řečeno – Isn’t it about
time to set the things right? Neboli – Bylo by na čase
s tím už hnout.
Barbara Semenov

Chrám svaté Barbory
v Kutné Hoře
„Šíleně smutná princezna“
po čtyřiceti letech

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Páteční večery v Národním domě

Ze stolu výboru Sokola
•

Lukáš Wojtěch byl zvolen manažérem baru. Výbor
vítá Lukáše do nové funkce a věří, že i ostatní členové
SMI ho uvítají v jeho nové pozici.
• Jak výbor již oznámil na Sokolské webové stránce,
během příštích šesti měsíců se musí na základě
požadavků od Health Department předělat kuchyně.
O výdajích se bude podrobně diskutovat na členské
schůzi 27. července.
• Nový PAG (Planned Activity Group) Coordinator,
pan Severa se představil na výborové schůzi
19. června a jeho program aktivit pro starší členy naší
komunity byl přijat velice pozitivně. Aktivity budou
mimo jiné zahrnovat počítačové kurzy a léčení
alternativní medicinou. To jsou témata, která zajímají
mnoho lidí a tak všichni doufáme, že se najde hodně
členů, kteří návrhy pana Severy a organizaci těchto
akcí ocení. Pan Severa slíbil, že svůj program zveřejní
v Kvartu každé dva měsíce.
• V Sokole je mnoho českých filmů a proto byl
zakoupen nový VCR přehrávač, který je umístěn
v prvním patře. Dále se plánuje obnova starého plátna
v dolním sále pro zlepšení kvality promítání českých
filmů.
• Na návrh finančního subcommittee, výbor
odhlasoval změny v cenách za pronájem Národního
domu. Nový ceník je na nástěnce v Národním domě
a také na oficiální webové stránce
(www.sokolmelbourne.com.au). Nové ceny za
pronájem: $200 sobota, $150 neděle, $100 pro členy
(soukromé akce).
Od 1. července 2007 se v Sokole nesmí kouřit. Platí to
pro všechny, jinak riskujeme ztrátu naší licence a proto
žádáme členy o pochopení a dodržení tohoto nového
zákona.
Valná hromada se bude konat v neděli 16. září 2007
od 14.00 hodin.

•

Znovu připomínáme, že 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).
Celkový příjem Sokola za měsíc červen byl $8 529.82,
vydání bylo $7 402.77. Dotace na Kvart $610.00,
členské dotace $791.10 a nečlenské dotace $1045.00.
Opět děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují.

Važení čtenáři Kvartu, členové Sokola, rádi bychom
Vás touto cestou požádali o pomoc při připravování
pátečních večerů.
Národní dům je otevřen každý pátek od 6 hodin večer,
s večeří za 8 dolarů, otevřeným barem a kinem.
Pátky se již pěkně rozjely, průměrná návštěva je asi
tak 40 lidí. Schází se lidé, kteří se nemohou zúčastnit
úterních obědů, protože pracují a tak jsou pátky
dobrou příležitostí sejít se, popovídat, dát si českou
večeři, podívat se na český film a poslechnout si
českou hudbu.
Potřebovali bychom pomoci s vařením a proto
hledáme asi 6 žen a nebo mužů, kteří by byli ochotni
uvařit jednou za 6 týdnů. Každý vaří jinak a tak by to
bylo jistě zajímavé. V kuchyni dohlíží lidé, kteří mají
Food Handling Certificate, takže ochotní pomocníci
nemusí mít starost, že budou dělat něco špatně.
Prosím, volejte Martině na 0408 844 080 s Vaší
pomocí.
Momentálně vaří jen dvě ženy, ani jedna z nás
nebyla zvyklá vařit pro hodně lidí, zatím se to
však vždycky povedlo. Ale je toho na nás moc.
Děkujeme, Martina a Renata

DOPIS KONZULKY ČESKÉHO VELVYSLANECTVÍ
V CANBEŘE
Vážení krajané, milí přátelé,
V poslední době jsem zodpovídala několik dotazů
týkajících se podávání žádostí o nové cestovní pasy
České republiky. Vzhledem k tomu, že obstarání nového
cestovního dokladu, resp. výměna starého cestovního
dokladu za nový, může být i Vaší starostí, dovolte mi,
abych vám znovu blíže objasnila nový systém podávání
žádostí o pasy České republiky.
Dne 1. září 2006 vstoupila v platnost novelizace zákona
o cestovních dokladech. S platností od tohoto data jsou
občanům České republiky vydávány tzv. biometrické
cestovní doklady, tzn. doklady obsahující strojově
čitelnou zónu a čip s biometrickými údaji (digitalizovanou
fotografií a podpisem), který je zabudován přímo v pasu.
Tyto cestovní doklady plně odpovídají normám Evropské
unie a jejich padělání je v podstatě nemožné.
V souvislosti s přijetím zákona nastaly v podávání
žádostí o cestovní pas důležité změny.
První změnou je bohužel fakt, že již nelze podávat
žádosti o cestovní pas na honorárních konzulátech ČR,
ale pouze na příslušných velvyslanectvích a generálních
konzulátech ČR (v případě Victorie tedy na velvyslanectví
ČR v Canbeře). Zákon vyžaduje osobní přítomnost
žadatele, tzn. že k podání žádosti o cestovní doklad je
nutná Vaše návštěva velvyslanectví. Stejně tak zákon
vyžaduje osobní přítomnost žadatele při vyzvednutí
cestovního dokladu. Jsme si vědomi toho, že dvojí
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

návštěva velvyslanectví v Canbeře je pro naprostou
většinu z vás časově i finančně velmi náročná, a proto
se snažíme intervenovat ve prospěch změny
stávajícího předpisu tak, aby nebyly dvě návštěvy
velvyslanectví nutné. Abychom ulehčili plánování Vaší
cesty na velvyslanectví, jsme pochopitelně ochotni
domluvit si schůzku s Vámi i mimo úřední hodiny, a to
i v sobotu nebo v neděli. Prosíme laskavě o sjednání
schůzky k podání žádosti o cestovní doklad předem.
Vlastní žádosti o cestovní pas jsou vytvořeny
a vytisknuty počítačem přímo na místě, formuláře
žádostí o pas v původní podobě tedy již neexistují.
K podání žádosti o cestovní doklad je nutno předložit
pouze jednu fotografii (podrobnou informaci
o požadavcích na fotografie můžete najít
na internetových stránkách velvyslanectví
www.mzv.cz/canberra)
Druhou změnou je, že veškeré doklady, které slouží
jako podpůrné doklady při podání žádosti o cestovní
doklad (rodný list, oddací list, osvědčení o státním
občanství ČR), musí být zajištěny předem. Nelze tedy
žádat (tak, jak tomu bylo v minulosti) o vystavení např.
rodného listu, osvědčení o státním občanství ČR
a cestovní doklad dohromady. Na rozdíl od žádosti
o cestovní doklad je možno žádost o matriční doklady
(rodný nebo oddací list) či osvědčení o státním
občanství ČR podat přes honorární konzulární úřady
(resp. honorární generální konzulát v Melbourne).
Dovolte mi upozornit, že o výměnu starého
cestovního dokladu za nový je potřeba požádat v době
platnosti stávajícího (starého) cestovního dokladu.
Pokud má cestovní pas již prošlou platnost, bude úřad
v ČR, který nový doklad vystavuje, trvat na předložení
NOVÉHO osvědčení o státním občanství ČR, což
žádost o podání cestovního dokladu o několik měsíců
oddálí.
Třetí změnou je vystavování dokladů pro děti.
Dětem do 5ti let jsou vydávány cestovní doklady bez
strojově čitelné zóny s platností pouze na jeden rok.
Nový zákon bohužel nepočítal s možností zápisu
dítěte do pasu rodiče; jeho novela, která právě
prochází schvalovacím procesem, však s obnovením
možnosti zápisu dítěte do pasu rodiče počítá (novela

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

by měla platit zřejmě od března 2008). Dětem od 5
do 15 let jsou vydávány pasy se strojově čitelnou zónou
a biometrickými prvky s dobou platnosti 5 let.
Lhůta pro vystavení pasu s biometrickými prvky je
120 dnů (z dosud získaných zkušeností však můžeme
konstatovat, že pasy jsou zasílány ve lhůtách kratších).
Doufám, že náš úřad již zvládl počáteční technické
problémy, které v souvislosti se zavedením nového
systému podávání žádosti o cestovní doklady vyvstaly.
Jsme si plně vědomi toho, že podání žádosti o nový
cestovní doklad nebylo nijak zjednodušeno, spíše
naopak. Vězte prosím, že na nedostatky, které jsme
v průběhu měsíců, kdy byl systém již uveden do chodu,
vypozorovali, poukazujeme na příslušných místech
s cílem změnit systém vydávání cestovních dokladů
občanům ČR v zahraničí tak, aby nebylo problémem
o český cestovní doklad požádat.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti,
pochopitelně se obraťte na velvyslanectví ČR
v Canbeře (telefonní číslo 02-62901386) nebo
e-mailovou adresu: canberra@embassy.mzv.cz
Ráda všechny Vaše dotazy zodpovím.
S pozdravem,
Hanka Flanderová
konzulka velvyslanectví, v Canbeře, 27.6.2007
Bohoslužby na Šumavě
se konají vždy první neděli v měsíci, tj.
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!

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

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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poháru v Sydney třetí místo ve střelbě sportovní
pistolí. Před měsícem v americkém Fort Benning byla
Čtenáři Kvartu zajisté zaznamenali, že v této disciplině druhá a ve střelbě vzduchovou pistolí
první.
ve francouzských prezidentských
volbách konzervativní kandidát Nicolas Botanická zahrada brněnské Masarykovy univerzity
získala mimořádně vzácnou rostlinu „Volémii
Sarkozy, jehož otec emigroval
z Maďarska, výrazně porazil levicovou vznešenou“. Ve volné přírodě roste na jediném místě
na světě, v Národním parku Wollemi v Austrálii. Je to
socialistku S. Royalovou. V Austrálii
žije 9823 osob s dvojím francouzským jehličnan dorůstající do výšky 40 metrů, rostl i v době,
kdy oblast obývali dinosauři – před 65 miliony roky.
a australským občanstvím, které se této volby
V publikaci „Život a dílo dr. Antonína Cyrila Stojana“,
zúčastnily korespodenčním způsobem. Francouzské
olomouckého arcibiskupa (1851-1923) jsem se dočetl,
vystěhovalce reprezentuje ve Francii 155ti členná
že brněnský časopis Hlas v čísle 56 z r.1880 napsal,
skupina při tamnějším parlamentu. Srovnejme:
v Austrálii žije 17 tisíc Čechů – právoplatných voličů — jak se rozprodávaly losy loterie, jejíž výtěžek sloužil
k výstavbě poutního kostela na Hostýně. Zaujala mne
a Česká republika jim neumožňuje korespodenčním
věta: „V neuvěřitelném tempu rozšířil P. Stojan akci
způsobem se podílet na politickém životě. A to se
na celou Moravu, Slezsko, Čechy, Rakousko, dokonce
raději ani nezmiňuji o nějakém zastoupení
i na Ameriku a Austrálii“. Stojan byl známý lidumil
v poslanecké sněmovně či parlamentu.
Pavel Rudnák, kastelán na Komorním Hrádku, 25724, a dodnes se traduje, jak se na něho obrátily o radu
řeholní sestry zakládající řád sv. Cyrila a Metoděje
tel. 317792266, email: SVS.k@seznam.cz, se věnuje
(dodnes se jim říká Cyrilky), jaký mají mít hábit.
soustřeďování památek po československých
Arcibiskup jim navrhl “kyjovský kroj“.
legionářích z první světové války. Uvítá jakoukoliv
Občanské sdružení “Archívy“ požádalo české
informaci, fotografie, zápisky, vojenská vyznamenání
ministerstvo vnitra o zveřejnění dokumentů
nebo cokoliv, co připomíná čsl. legionáře, k zařazení
komunistické rozvědky. Ve službách dnešní české
do muzea.
policie působí 800 příslušníků, kteří působili ve Státní
Od 1. ledna 2008 se stanou české hranice průjezdné
bezpečnosti, z toho patnáct na vedoucích místech.
bez cestovního pasu, republika přistoupila na tzv.
Samozřejmě by bylo zajímavé se dozvědět, jak se to
Schengenský systém. Ten vznikl iniciativou Francie,
podařilo bývalému premiérovi J. Tošovskému, kolem
Německa a zemí Beneluxu v roce 1985, do života
kterého při návštěvě Melbourne tancoval nejeden
vstoupil o deset let později s 13ti členskými státy
krajan. Tošovský byl veden jako spolupracovník
Evropské unie navíc s Norskem a Islandem. Velká
17. odboru 1. správy St. bezpečnosti, - úkolem bylo
Británie a Irsko prozatím stojí stranou. V České
získávat informace mezi Čechy v cizině.
republice dojde ke zrušení vnitřní hranice, ustaví se
Před 35ti lety pohraničník J. Šousek vylákal emigranta
ale čtyři vnější hranice tvořící ochranu proti
Jaromíra Masaříka do prostoru kontrolní hlídky
nelegálnímu přistěhovalectví a kriminalitě.
na území ČSSR a další dva příslušníci autem
V šesti amerických státech vystoupilo se svou
zablokovali Masaříkův vůz. Když pohraničníci
loutkohereckou inscenací Tři mušketýři plzeňské
vystoupili
z auta, Masařík se zalekl a začal utíkat,
divadlo Alfa. Odehrálo tam 17 představení v rámci akcí
Šousek ho dvěma výstřely zasáhl do kotníku a stehna,
věnovaných české kultuře pořádaných krajanskými
to již byl Masařík 200 metrů na rakouské straně.
organizacemi. Dalších sedm představení zahrálo
Trojice pohraničníků zatáhla zraněného emigranta
divadlo v Bolívii v rámci multikulturního festivalu
na čsl. území, byl obviněn z vraždy. Nedávno byla
nazvaného „Zaostřeno na Českou republiku“.
na tuto trojici bývalých pohraničníků podána žaloba
22letá Lenka Marušková vybojovala ve Světovém
pro zneužití pravomoci veřejného činitele, okresní

ODTUD A ODJINUD

letenky z Evropy/do Evropy
zájezdy po Evropě (s výjezdem z ČR či Německa)
zapůjčení automobilu v ČR
pronájem chat a chalup v ČR
studium cizího jazyka v zahraničí
ubytování v hotelu či penziónu v ČR
Možnost objednávek on-line přímo na www.garida.cz
Rádi Vám pomůžeme ale i osobně!
Své požadavky pište na garida@garida.cz
Nebo volejte na 03-8361 6903 či 0410 262812

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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soud v Břeclavi stíhání zastavil kvůli promlčení. Věcí
se nyní zabývá Nejvyšší soud, který také řeší případ
z roku 1978, kdy sedm pohraničníků střílelo
na autobus, ve kterém se bratranci Barešovi
pokoušeli dostat přes hranice do Západního
Německa, Nižší soud i tento případ uzavřel jako
promlčený. Může být zločin proti lidskosti promlčen?
Česko-britský novinář Benjamin Kuras publikoval
knihu „Evropa snů a skutečností“. V první kapitole se
autor zabývá dnešním pojetím politické korektnosti
včetně nesmyslných nařízení Evropské unie zejména
v dopadu na imigrační politiku. Druhá a třetí část
knihy popisuje to, jak britský národ, kdysi hrdý
na svou nepsanou ústavu, monarchii, náboženství,
kulturu a historii, dnes podléhá tyranii Evropské unie,
islámu a politické korektnosti. V poslední části knihy
se Kuras zabývá islámem obecně včetně
souvisejících tendencí protiamerického
a levicově orientovaného multikulturalismu, náhražky
někdejšího marxistického internacionalismu.
Právě probíhající Mezinárodní filmový festival
v Melbourne uvádí 26. 7. a 5. 8. český film „Beauty
in Trouble“ (Kráska v nesnázích) o mladé ženě
postižené v Praze povodní roku 2002, 8. a 9. 8.
uvidíme Menclem zfilmovaný Hrabalův román „Jak
jsem obsluhoval anglického krále“ a o dva dny
později pak v pořadu krátkých filmů příběh krajana,
který přijíždí z Ameriky, snímek je uveden jako
„The T-shirt“.

IP
Historie České školy v Melbourne

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
pravidelně Váňovic děti, moje dcerka a další dnes už
odrostlá robátka, na jejichž jména si dnes již těžko
vzpomínám. Začátek školy nebyl snadný, jako kantoři
jsme v první řadě hloubali nad tím, co a hlavně jak
budeme učit, protože děti byly různého věku, některé
uměly z domova česky lépe než anglicky, jiné neuměly
česky vůbec, a jedinými učebními pomůckami byly
tužky a papír a u tabule kousek křídy. K tomu jsme
měli jediný výtisk Špalíčku národních písní. Ale škola
byla, konala se pravidelně každou sobotu a byla
navštěvovaná. Od rodičů to byla nemalá oběť vozit
haranty přes celé město do školy a po škole zase
domů.
Škola byla sponzorována už tehdy Viktoriánským
ministerstvem školství a kromě M. Cíglera tam
vyučovali M. Hubálek, M. Hemala a autor příspěvku,
všichni jsme byli kvalifikovanými kantory na středních
školách, což bylo tenkrát podmínkou. O této škole
jsem se také zmínil před mnoha lety ve své tezi
„Czechoslovak born refugees in Melbourne Victoria“.
Vzpomínám také, že už v padesátých letech se
v Brisbane snažil Jan Tuček, i jinak činný v krajanském
životě, o založení Československé školy v Brisbane.
Podnik však ztroskotal na vzdálenostech, neboť
Brisbane bylo tenkrát snad nejroztaženější město
v Austrálii a navíc brisbanské tramvaje jezdily v sobotu
v ještě delších intervalech než ve všedních dnech.
Za onoho času bylo totiž pramálo rodin, kde měli auto,
nemluvě o tom, že který táta nebo máma mohli, měli
o víkendu kromě své normální práce ještě druhý job.
Připomínám to ani ne tak ke slávě zašlých časů,
nýbrž jako historickou vzpomínku na dobu
poválečných emigrantů. Ani tenkrát nechodili Češi
do nově založených klubů a organizací jenom proto,
aby pili pivo nebo se hádali (samozřejmě že i tenkrát
měli krajané obojí na programu), nýbrž jim šlo v první
řadě o udržení nějaké té „českosti“, o udržení
národního cítění a soudržnosti. Tyto základy byly
skutečně položeny už koncem let čtyřicátých
a na počátku let padesátých a patří tedy
k historii Čechů a Slováků v Austrálii.

Se zájmem sleduji příspěvky Vlasty Šustkové a jiných
o České škole v Melbourne, o dětských táborech
a dalších podobně velmi záslužných akcích.
A protože to, co se dělo asi před čtyřmi desetiletími, je
už dnes buď neznámé nebo zapomenuté, rád bych
připomenul, že Československá škola v Melbourne
(a i jinde) existovala už před dlouhým časem a že
do ní chodila drobotina v letech šedesátých minulého
století.
Zdeněk Volek
V Melbourne k ní dal podnět dnes už zesnulý Mirek
Sunshine Coast, Queensland
Cígler, který se o ní zmiňuje ve své kníze The Czechs
in Australia. Chodilo tam několik let od roku 1963
Česká dětská školička
každou sobotu asi 15 až 25 českých dětí, před
s písničkami, básničkami i slabikářem pro děti od 5 – 10 let
Vánoci bývala školní besídka, chodily tam
bez znalosti i se znalostí češtiny. Cena: $5/dítě
Vždy v sobotu od 16.00 – 17.00 hodin v St.Matthew’s
Church (na rohu Park Rd./Nepean Hwy, Cheltenham)

Program:
14.7. barvy, čísla
21.7. zima
28.7. lidské tělo, oblečení
4.8. věci kolem nás
11.8. jídlo, stolování
18.8. jaro
25.8. zvířátka
- vyučuje Vlasta Šustková (mobil 0408 088 167)
a Milena Petrová (mobil 0432 920 601)

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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Naši senioři na výletě do Kookoo
Tentokrát nám pomohli ze City Council Melbourne
a zajistili 14 míst pro naše krajany ve velkém
autobuse, který nás v pondělí 2. července zavezl
do Dandenongs.
Na ranní čaj se zastavilo pod eukalypty blahovičníky, kde se zdržuje množství různých krásně
zbarvených papoušků. Jsou tam zvyklí a proto usedají
lidem na ruce, ramena i hlavy a zobají, co se jim
nabídne.
Pak se jelo na vánoční oběd. Chvalně známá
restaurace se vší tradicí bohatého stolu včetně pečínek,
salátů, palačinek, dortů a sýrů uspokojila i ty
nejvybíravější. K tomu nám hrála pravá tyrolská trojice,
jódlovali, předváděli zvonkohru i plácavý tanec
v kožených kraťasech. Nakonec se také objevil „Otec
Vánoc“ (- v Česku a na Slovensku známý jako Děda
Mráz), aby nadělil bonbóny, zazpíval a potěšil.
Účastníci výletu si libovali, že si užili prima den.
O dalších výletech vás budeme zavčas informovat.
(vjk)

Zima s tancem sněhových vloček
Letos nám začala zima opravdu bíle.
Na horách se lyžuje od samého začátku sezony
a každý vytahuje ze skříní ten nejteplejší kabát, čepici
a rukavice.
Také v Sokole Melbourne jsme oslavili příchod zimy.
Sněhové vločky (z vaty a netající) se usadily
na větvičkách ozdobených stolů a sněžilo i na těžkých
záclonách. Skoro šedesát nás navštívilo zimní zábavu
s výborným ‘vepřo-knedlo-zelo‘ a s koláčky. Sál se
naplnil a také společně oslavil narozeniny paní
Růžicové. Ta měla opravdu skvělý nápad přivést si
do Národního domu celou rodinu a oslavit rodinnou
událost bez vaření, uklízení, s pěknou hudbou našeho
Studia 4.
Příště se společně sejdeme k tanci na zábavě
slovenské (4. srpna v 7.30) a pak na vepřových hodech
19. srpna ve 12.00 (cena obědu 20 dolarů).
Vrcholem sezony pak bude náš SLAVNOSTNÍ BÁL,
který se bude konat v sobotu 1. září. Bude to rovněž
setkání podnikatelů a soukromníků naší české
a slovenské komunity. Dámy v dlouhém, pánové
v tmavém. Zamluvte si místa na 7551 0279 nebo 9432
8246. Těšíme se na vaší účast. (šus)

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

SERIÁLOVÉ ODPOLEDNE Č. 2
Byli jste při tom a viděli první 2 díly českého
rodinného seriálu

MÍSTO NAHOŘE
Potom přijďte 12.8. v 15 hod. na 3. a 4. díl.
Nevyšlo Vám to a první 2 části vám utekly?
Nevadí... Máme pro vás připraven text, který
vám v krátkosti řekne, co se v předchozích
dílech odehrálo. Teprve teď se totiž začnou
dít věci!!!
Přijďte se podívat na další příběhy lidí
z 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. Nenechte si ujít, co se bude dít
u Lukešů, Kadlecových, Rokytových
a Dočekalových.

12.8.2007 budeme promítat díl 3 a 4!
Ve vstupném $4 je zahrnuta káva či čaj.
A VEMTE DĚTI SEBOU!!!
Děti od 4 jsou vítány. V 1. patře pro ně bude
zajištěna po dobu seriálu česká
miniškolička, četba pohádek a kreslení.
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

KAM AŽ DOŠLO DĚVČE Z HANÉ

a zařídím jinak. Velmi brzy jsem poznala, jak
beznadějné takové počínání je. Písek se ustavičně
sypal a sluha stále zametal. Když skončila siesta,
přichystal čaj, který nás osvěžil. Začalo se stmívat
a slunce zapadlo tak rychle, jako by se utopilo v Nilu.
Po ulicích běhali černoši a dlouhými tyčemi zapalovali
Volné pokračování
plynové lampy a najednou, jako na povel, ohlušující
ze vzpomínkové knihy
crescendo zpívajících cvrčků a cikád z pouště. Trochu
krajanky – sokolky Oli Andělové později se připojilo dunění bubnů, pro nás také velmi
nezvyklá událost, zde však běžná věc jako u nás
Letěli jsme přes nekonečnou poušť do Chartúmu
klekání. To tedy byl rozdíl!
v Súdánu. Po šťastném přistání nám při vystupování
Do místnosti se linul nepříjemný pach. Lidé spalovali
vedro takřka vyrazilo dech. Vzduch se tetelil, bylo asi všechny zbytky jídel na otevřených ohništích, aby nic
44 stupňů ve stínu a dýchání obtížné jak u rozpálené nezahnívalo. Dbali přísně na čistotu nutnou v tomto
pece. Podívali jsem se na sebe a oba bychom se
klimatu. Po dobré večeři se povídalo a já byla zvědavá,
nejraději obrátili a letěli zpět. Ale kam? Vzali jsme si kde budeme spát, bude-li to vůbec možné v tom horku,
taxi a hledali dům, kde jsme měli bydlet. Při pohledu horku, horku...
z auta vlevo, vpravo, leželi všude kolem pod stromy
Později sluha připravil postele, kterým říkali „angrab“.
Súdánci, černí jako uhel, vysušení, hubení. Říkali
Byl to dřevěný rám velikosti lůžka propletený provazem
jsme si, proboha, jsou to mrtvoly? Snad tu není
a na tom tenká matrace. Nohy takové postele byly
cholera? Zjisitli jsme, že se jedná o zvyk mezi
kuželovitého tvaru, dole zúžené, aby po nich nevylezli
druhou a pátou hodinou odpoledne držet siestu.
škorpióni. Uklidnilo nás, že jsme alespoň v posteli byli
V tom hrozném vedru se také nedalo nic jiného dělat. před nimi v bezpečí. Sluha napnul prostěradlo, dal malý
Manžel vystrčil ruku z okna vozu a spálil si ji o dveře
polštářek a druhé složené prostěradlo na postel. To
od lokte až po dllaň – tak to peklo.
v případě, že bychom se chtěli přikrýt, přijde-li v noci
Zazvonili jsme u železné brány. Za nějaký čas,
písečná bouře... habub... Spali jsme pod širým nebem,
který se nám zdál věčností, vyběhl rozespalý sluha,
nad námi Jižní Kříž – jak to bylo romantické – ha, ha,
který potvrdil, že jsme na správné adrese, ale jeho
ha!
pán prý spí. V nastalém shonu po jeho probuzení
„Habub“ nás přivítal hned první noc. Byli jsme z toho
a při vykládání kufrů, utekl pánův pes do ulic. To byl vyjevení a nemohli se dočkat rána, abychom se
velký „hazuk“, to znamená problém. Je-li totiž na ulici dověděli, jak to přežili ostatní. Ti však spali spánkem
pes bez vodítka, může ho strážník zastřelit, aby
spravedlivých a vůbec je to nevzrušilo. Na to prý si
neohrožoval lidi v případě vztekliny. Všichni jsme se člověk zvykne, zněla stereotypní a univerzální odpověď.
rozběhli psa chytit. Ten z toho však měl legraci a byl Brzy ráno jsme museli z naší přírodní ložnice utéct,
rád, že se mu podařilo proklouznout. Než jsme ho
abychom nedostali v posteli sluneční úpal. Než jsme si
chytili, byli jsme všichni vyřízeni. Po následujícím
dali sprchu, musela se odpustit voda, která skoro vřela.
občerstvení jsme museli odpočívat.
Pánové šli po snídani do kanceláře a já na inspekci
Později jsem se začala rozhlížet po domě, všude
kuchyně. To byl šok! Vařilo se na otevřeném ohništi
prachu na prst, na podlaze prašný písek, že jsem
na třech roštech, což při tom vedru bylo víc než úmorné.
zanechávala šlépěje. Zde asi bydlí mládenec, který
Plynové nebo elektrické sporáky neexistovaly – bylo
na pořádek nedbá, pomyslím si, však já to zvládnu
třeba si zvykat. V noci, když jsme chtěli sklenici vody
Pavel a Hana Homolkovi

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

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

a při vstupu do kuchyně rozžali světlo, to vypadalo
jako by se rozestupovaly stěny. Všude plno
malinkých švábů a jiného hmyzu a nic je nemohlo
vyhubit. Sluhové byli spokojeni, že si navzájem
rozumíme. Přece jen jsem se v Libanonu něčemu
naučila. S kuchařem jsme společně vařili. On se učil
ode mne a já od něho. Moc jsme mu nevěřila, když
vařil nebo smažil vajíčka, zda jsou skutečně čerstvá,
což bylo velmi důležité. Domluvili jsme se, že já budu
vařit ráno snídani. On vše připravil, pánev byla
rozžhavená s kouskem omastku, vajíčka rozbita
v hrnku. Když se omastek začal vařit, prskla jsem je
na pánev, chytla jí za rukověť a vznikl další „hazuk“.
V ní byli totiž schovaní švábi a jakmile se pánev
rozžhavila, vyběhli ven na mou ruku. Praštila jsem
s pánví o zem, vajíčka se rozprskla a kdo měl
snídani? Jenom náš pes, kterému bylo jedno, jestli
jsou vejce čerstvá nebo ne. Kuchař se poťouchle
usmíval...
Na pečení mi manžel přinesl plechovku od benzínu,
udělal k ní dvířka na otvírání, pak se položila
plechovka na rozžhavené uhlí, nahoru se dalo také
něco žhavého, kuchař mával rýžovým vějířem, aby
plamen šlehal pěkně dokola a už se peklo. Nikdy
jsem neměla tak krásné buchty a dorty. Ani
z elektrické trouby...
...Jednou jsem se zase rozhodla, že se musím
zušlechtit a začala jsem vařit „halau“, což je sirup
z cukru. Tato šťáva se potom používá na odstranění
nežádoucího ochlupení na nohou. Poslala jsem sluhu
nakupovat a schválně jsem mu dala více příkazů, aby
se zdržel déle, on však něco tušil a vrátil se brzy.
Měla jsem v kuchyni několik cukrem polepených
kastrolů. On se na mně podíval a řekl: „Proč mi
neřekneš a já ti to uvařím“. Za chvíli přišel s koulí
svařeného cukru, elastického jako plastelína, kousek
utrhl, předvedl mi na své ruce, jak to funguje a pak
diskrétně odešel. V duchu jsem se zastyděla a byla
jsem mu vděčná. Příště jsem jen řekla, že potřebuji
„halau“ a bylo po starosti.
Súdánci jsou velice čistotní, jejich bílá „kalabie“ svítí
zrovna tak jako jejich zuby, které soutěží s perlami.
Jako kartáčku na zuby používají odštěpek palmy,

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

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339
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na konci roztřepený – ale jak to čistí! Nikdy jej
nepoužijí vícekrát, ihned ho zahodí. To je hygiena!
Ovšem neměla jsem ráda, když sluha při žehlení kropil
tak, že nabral vodu do úst a přes zuby ji jemně prskal
na prádlo. Koupila jsem mu malou kropičku, kartáč
a jiné, vše mi pochválil, poděkoval, ale když si myslel,
že se nedívám, kropil přes zuby dále. Jednou jsem si
řekla, že to taky musím zkusit, jen musím dávat dobrý
pozor, aby mě neviděl. Opravdu to šlo krásně
a perfektně pod žehličku. Jen doufám, že mne u toho
sluha nikdy nepřistihl.
Oli Andělová
Pokračování příště

Súdán, Afrika
V příštím čísle se čtenáři Kvartu mohou také těšit
na sérii dalších humorných vyprávění Z deníku
důchodce Ivana Kolaříka – tentokrát o lásce
autora k umění...
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Bratříčku, nevzlykej
To nejsou bubáci
Vždyť už jsi velikej

V KŮŽI OKUPANTA
Hákový kříž uprostřed pěticípé hvězdy měl
v osmašedesátém bohužel dva výklady
Narodil jem se v Leningradě v rodině židovských
intelektuálů. Od dětství jsem chodil na angličtinu
k soukromému učiteli, což mi umožnilo dostat se
na filologii na Leningradskou univerzitu. Už na škole
jsem nenáviděl komunisty. S kamarády jsme
obdivovali Ameriku a měli jsme anglické přezdívky.
Mně říkali Kidd, můj kamarád Boris byl Bob, Michajl byl
Mike. Jezdili jsme s archeologickými expedicemi
na Krym do krásné přirody. Hltal jsem knihy
od Nietzscheho a Heideggera. Pak jsem dostal
povolávací rozkaz do armády a vše se změnilo.
Na vojně byli chlapci ze všech koutů SSSR. Většina
z nich měla nedostatečné vzdělání, jen 4 třídy,
a nebudu přehánět, když řeknu, že elektřinu viděli
poprvé, když přišli do kasáren. Jednou, v roce 1968,
nás všechny zavolali na výjimečné školení, kde nám
řekli, že musíme bratrsky zachránit československý lid
proti německému imperialismu. Tanky Bundesrepublik
jsou už prý 50 km uvnitř Československa. Pro nás to
byl šok. Tehdy nebyly žádné noviny, nešlo získat
informace nikde. Dokonce i já, který jsem nenáviděl
komunisty, jsem si myslel: “Pane bože, německé
tanky v Československu? Kdo ví?“ Dokážete si
představit, co si mysleli méně vzdělaní kluci. Říkali, že
jdeme zachraňovat, že jsme ušlechtilí rytíři. Potom se
ale rozšířila fáma, že nejdeme do Československa, ale
do Kazachstánu na cvičení. Tak deset až dvacet
procent z nás, kteří jsme si byli jistí, že jedeme
do Československa, si myslelo, že tam konečně
budeme poslouchat Beatles, protože u nás byli
zakázaní. Československo je západní stát, takže si
tam koupíme americké cigarety. Budou tam holky,
seznámíme se a vše bude all right. Všichni pochopí,
že jsme demokrati, že nemáme rádi Brežněva, který je
pitomec. Ostatních tak pětaosmdesát procent vojáků
ničemu nerozumělo a tak tři procenta chtěla
od začátku Čechy zabít, protože to byli pro ně zrádci,
ale těm se všichni smáli.
Hranice jsme překročili ve vzduchu. Ve tmě.
Na letišti byla jen světla tanků a náklaďáků. Baterky.
Vypadalo to jako v nějakém americkém sci-fi.
Nevěděli jsme, kde jsme. Kolem byli samí Rusové.
Žádný Čech. Dali mne a mého kamaráda do tanku
a jeli jsme dopředu. V pět hodin ráno nám povolili
otevřít poklop ve věži tanku. Já jsem šel nahoru
a viděl jsem jabloňovou alej. Bylo jasné, tohle není
Kazachstán.
Ubytovali nás v českých kasárnách, před nimiž byla
ocelová brána. Každé ráno na ní byla namalovaná
pěticípá hvězda a uvnitř hákový kříž. Byl to český
odboj, ale bohužel hloupý odboj, protože sovětští
vojáci tomu rozuměli tak, že to kreslí fašisti. Ja si
hrozně vážím protisovětského hnutí roku 1968, ale

To jsou jen vojáci
Přijeli v hranatých železných maringotkách
někdy byly antiruské projevy až tragicky komické.
Vzpomínám si, jak při jedné demonstraci přišli
ke skupině našich vojáků studenti. Ti vojáci byli
z oblasti kdesi za Uralem a polovina z nich si myslela,
že jsou někde v Polsku. Studenti začali mluvit.
O čem? O existencialismu. Stál tam student a mluvil
o Sartrovi, Heideggerovi, o odcizení. Pro ty vojáky to
byl divoch. Mluvil rusky, ale nějakými nelidskými,
zvláštními slovy.
Po půl roce jsem byl převelen zpět do SSSR
a propuštěn z armády. Moji kamarádi mi nechtěli
podat ruku, protože jsem se toho zúčastnil.
Za odmítnutí akce ale byly čtyři roky vězení a toho
jsem se bál. Dnes, po téměř čtyřiceti letech, můžu
říci, že invaze sovětských vojsk do ČSSR v roce 1968
nebyla strašná tragédie pouze pro Československo,
ale také pro ruské vojáky. Ten voják z nějaké vesnice
daleko na Sibiři, který seděl v tanku a klepal se
strachy, že ho lidé roztrhají, dnes sedí doma
a nenávidí Čechy. Protože on přijel Čechy zachránit,
a oni mu ublížili. Nikdo nikdy mu nevysvětlil a asi už
ani nevysvětlí, jak to skutečně bylo.
Příběh Sergeje Magida, ruského disidenta,
který emigroval v roce 1990 do České
republiky, zaznamenal Martin Kroupa pro
rozhlasový dokument „Příběhy 20. století“.

Vztah ČR k EU ochladl,
- členství je dobré podle 46 procent Čechů.
Česká veřejnost ve vztahu k EU na jaře poněkud
ochladla. Zastoupení názoru, že členství v EU je dobrá
věc, znovu podle výzkumu Eurobarometr pokleslo
a poprvé se dostalo pod hladinu poloviny občanů
(46 procent). Pouhých 39 procent Čechů si myslí, že
rozšíření EU v roce 2004 mělo na ČR pozitivní vliv,
29 procent soudí, že šlo o vliv negativní. Oproti roku 2006
příznivců EU ubylo o pět procent. Pokleslo také
zastoupení názoru, že Česko má ze vstupu do unie
prospěch a výhody. Z průzkumu Eurobarometr také
vyplývá, že zdravotnictví považuje za jeden z největších
problémů 39 procent obyvatel ČR. Devět z deseti Čechů
podporuje, aby Brusel rozhodoval o boji proti terorismu.
(dle zpravodajství Generálního konzulátu ČR v Sydney)

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
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Se slzou na líčku
hledíme na sebe
Pojď se mnou bratříčku

Bojím se o tebe
Na cestách klikatých
Bratříčku v polobotkách

11

Pan Putin má také pitbulteriéry, ale jsou prý hodní,
dobře vycvičení a nikomu neublíží. Štěkají opačným
směrem, než stojí náš dům. V naší ulici však bydlí
několik problémových a nevyzpytatelných rodin, které
mají zatím jenom štěňata pitbulteriérů, zatím štěkají
pouze směrem k domu našich přátel, ale kdo ví, co se
SOUSEDÉ
může stát až psi vyrostou a utrhnou se z řetězu?
Pan Putin se stavbou plotu kolem našeho domu
Proč jsem zastáncem výstavby radaru u svého
nesouhlasí, prý je to útok na jeho dům. Plot ho údajně
domu?
ohrožuje. Vždy jsem si myslel, že nám může ublížit zlý
Dlouhá léta bydlím v rodinném domku v jedné staré
pes, ale že někomu může ublížit oplocení, to jsem
ulici. Společně se mnou v tomto domě žijí naši příbuzní,
netušil. Pokud prý plot postavíme, on bude své psy
se kterými však nevycházíme příliš dobře. V ulici máme
dráždit a dokonce je naučí i skákat. Možná je vycvičí
mnoho rozličných sousedů. Jedni z nich jsou také
tak, že dokáží přeskočit i náš nový plot. Naši příbuzní
Putinovi. V poslední době se naše vztahy výrazně
plot kolem našeho domu také nechtějí, prý se na nás
zlepšily, jsou to dokonce nejlepší přátelé našich
soused Putin pěkně naštve. Příbuzní říkají, že naši
příbuzných. Nebylo tomu tak vždycky. Před mnoha
noví přátelé jsou stejní jako Putinovi a Brežněvovi,
lety, 21.8.1968, jsme si doma na zahrádce pěkně
a mají prý také pitbulteriéry.
grilovali a když jsme šli spát uprostřed noci k nám vtrhl
Pitbulteriéry mají. Vím o tom, nikdy však do našeho
dědeček pana Putina, nějaký pan Brežněv se svými
domu v noci nevtrhli, nikdy nám nic neukradli a své psy
kumpány, zbořil plaňkový plot a na naší zahradě si
k nám na zahradu nevodí. Pokusím se přesvědčit naše
postavil několik stanů. Brežněv a jeho kumpáni celá léta
příbuzné, aby mi se stavbou plotu pomohli. Souseda
na zahradě žili, ničili trávu, stromy a vlastně celou
Putina se však o dovolení prosit nechci.
zahrádku. Soused Brežněv byl panovačný, do všeho
Omlouvám se. Všimnul jsem si překlepu v nadpisu
nám mluvil, nedovolil nám najít si přátele v naší ulici,
této úvahy. Řeč není samozřejmě o radaru, ale
nesměli jsme z domu téměř vycházet, všemožně nás
o oplocení našeho domku. A také se chci omluvit všem
terorizoval a měl velmi nebezpečné psy. Jeho
pitbulteriérům a jejich pánům. Mám je totiž mnohem
pitbulteriéři dokonce několikrát pokousali naše děti.
raději než nabubřelé sousedy Putina a Brežněva.
Nemohli jsme se pana Brežněva ani jeho kumpánů
zbavit.
Mgr. Vladimír Šmerda
Někteří naši příbuzní se s panem Brežněvem
Starosta obce Žabčice
okamžitě skamarádili a později jsem se dozvěděl, že je
na naší zahradu v srpnu 1968 vlastně pozvali. Pan
Brežněv byl vlivný muž a naši příbuzní se z něj měli
dobře. Dokonce mohli občas náš dům opustit. Po
dlouhé době se nám podařilo přesvědčit potomky pana
Brežněva, aby z naší zahrady odešli, ale to už starý
Brežněv dávno nežil. Nechali po sobě sice spoušť, ale
my jsme byli rádi, že z naší zahrady nadobro zmizeli.
Po nějakém čase jsme si našli nové přátele, kteří nám
do ničeho nemluvili a když nás chtěli navštívit, předem
se ohlásili. Společně s novými přáteli jsme se rozhodli,
že si postavíme nový plot. Plot by chránil nejenom náš
dům, ale také dům ostatních sousedů.

PEM
GENERAL ENGINEERING
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TURNING
MILLING
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FENCES & GATES

Volejte Petra Juřičku
9796 7217
0432 901 341

Prší a venku se setmělo
Tato noc nebude krátká
Beránka vlkům se zachtělo
Bratříčku, zavřel jsi vrátka?
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Okupací Československa v roce 1968 začíná hra
ROCK’N‘ROLL britského dramatika Toma Stopparda,
kterou jsem zhlédla ve Zlaté kapličce během své právě
uplynulé návštěvy letní Prahy.
Asi čtvrt hodiny před zahájením představení jsem
dosedla v úžasu před Hynaisovu legendární oponu, kde
na předjevišti provozovala jakási podivně vyhlížející
skupina obstarožních zarostlých maníků šílenou,
ohlušující a mně zcela nepochopitelnou hudbu.
Panebože, to se Smetana a spol v hrobě obracejí,
pomyslela jsem si. Co se to tu děje?
Za malou chvíli se začal odvíjet děj samotného
dramatu. A já seděla ani nedýchala. Srdce mi tlouklo,
občas mi kanuly slzy, které jsem se nesnažila stírat.
Příběh, jakoby důvěrně známý, obsáhne dvacet let.
Začíná v Anglii po vpádu sovětských vojsk
do Československa a končí koncertem Rolling Stones
na Strahově. Hlavní hrdina hry Jan, pro něhož je rock
vším, studuje na proslulé Cambridge univerzitě
u „posledního bílého slona“, zapřísáhlého marxisty
Maxe Morrowa, kterého ani tanky v ulicích nepřesvědčí
o zhoubnosti rudé ideologie. Je rok 1968 a Jan se vrací
do své země, kde rockové desky i svobodné názory
jsou nedostatkovým zbožím, aby zachránil hudbu...
Atmosféru české normalizace konfrontuje Stoppard
s intelektuálními výboji v Cambridge, kde se nad šálkem
čaje rozebírají překlady sapfické poezie. I tady se
bojuje o pravý význam slov, i tady se přichází o ideály.
Časté prolínání dějišť – Anglie a Československa –
vytváří zajímavou perspektivu nejen pro české domácí
dobové problémy, ale také pro vývoj komunistického
ideálu na Západě. Hudba Johna Lennona, Pink Floydů
a dalších rockových legend je tu důležitým svorníkem
mezi dvěma rovinami hry, které autor staví proti sobě svět chaosu a iracionality a svět logiky. Ten první
znázorňuje normalizační a současně disidentská Praha,
druhý pak poklidné intelektuální ghetto britské
Cambridge. Rocková hudba není však jen ilustrací své
doby, je přímo jakýmsi médiem života - nositelkou
energie, námětem debat, společným zážitkem,
možností sebepojmenování, prostorem svobody.
Je pozoruhodné, jak Stoppard, který neprožil
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Bratříčku, nevzlykej
neplýtvej slzami
nadávky polykej
a šetři silami nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme

normalizaci, dokáže autenticky evokovat její realitu.
Rock’n’Roll vykazuje typické rysy Stoppardovy
poetiky - myšlenkovou hloubku, nezaujatost
a zejména inteligenci a vtip. Podle režiséra
Národního divadla Ivana Rajmonta je Stoppardova
znalost reálií fascinující. Od pražského místopisu
přes odkazy na konkrétní polemiky intelektuálů
z českého disentu až po řadu citací a parafrází
z textů Milana Kundery, Václava Havla či Ivana
Jirouse.
Britský spisovatel a dramatik s českými kořeny,
sir Tom Stoppard oslavil 3. července 70té
narozeniny. Narodil se jako Tomáš Straussler
ve Zlíně, kde jeho otec pracoval jako lékař Baťovy
nemocnice. V roce 1939 uprchl s rodiči před
nacismem do Singapuru a po napadení Singapuru
Japonci do Indie. Otec však cestou do Indie
zahynul při japonském bombardování a matka
se později provdala za důstojníka britské armády
Kennetha Stopparda, který oba její syny adoptoval.
Stoppard dnes patří k nejvýznamnějším světovým
dramatikům. Je autorem řady her jazykově
vytříbeného, k precizním pointám směřujícího
dialogu, které diváky baví a zároveň provokují
k přemýšlení.
Stoppard v 70. letech vystupoval aktivně
na podporu českého disentu, zasazoval se
o uvádění Havlových her v zahraničí a financoval
literární cenu pro autory mimo oficiální okruh. Jeho
vztah k české kultuře není dán jen jeho původem.
„Nikdy jsem ve skutečnosti neměl šanci mluvit a cítit
se jako Čech," řekl při své návštěvě pražské
premiéry Rock’n‘Rollu letos v únoru. Přesto ho
s Prahou a českou kulturou pojí mnoho blízkých,
i osobních vazeb. Je nositelem řady významných
ocenění, mj. Řádu Britského impéria, v roce 1997
byl pasován do rytířského stavu. Kromě dramat
napsal i několik filmových scénářů, například k filmu
Zamilovaný Shakespeare (oceněn Oskarem), Brazil,
Říše slunce či Enigma.
Jeho hry nebývají zrovna jednoduché - spojuje
několik významových rovin, překvapivě kombinuje,
zpochybňuje a nutí k úvaze. „Mám rád divadlo
a píšu prostě tak, jak umím. Ale pravda je, že mé
hry přijímá spíše intelektuálně zvídavé, vzdělané
a poučené publikum než snobové. Obsahují totiž
hodně odkazů na literaturu a další zdroje. Ale
opravdu píšu jen tak, jak umím ...", tvrdí Stoppard,
- „Nadchlo mě, že Charta 77 vznikla díky procesu
s rockovými muzikanty. Proto jsem o tom chtěl
psát. Ale se mnou se to má tak – nikdy nemám
téma hry pohromadě, dokud se dva nebo tři nápady
nezkombinují. Například jsem už dlouho chtěl
napsat hru o anglickém komunistovi. Různé,
na sobě nezávislé zájmy, které jsem za ta léta měl,
se propojily dohromady. Takhle pracuji. Kdysi
dávno jsem chtěl napsat hru ve fragmentech,
k čemuž mě inspirovala sapfická poezie, právě ta se
totiž jen ve fragmentech dochovala. Při psaní

Nauč se písničku,
není tak složitá
opři se bratříčku
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cesta je rozbitá
budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme

Rock‘n‘Rollu jsem dlouho nevěděl, jaké povolání dát
postavě jménem Eleanor. Tak jsem použil nápad se
Sapfó. Prostě naházím všechno do jednoho hrnce
jako kuchař“.
Této „kuchyni“ musí však, domnívám se, holdovat
každý emigrant poosmašedesátého roku. Hra
Rock’n’Roll je kořenovitě naše, na vlastní pěst jsme
prožili okupaci, normalizaci, byli svědky chování
statečných, méně statečných i zbabělých. Zažili jsme
naivní a odtažité názory ostatního světa na nešťastný
osud naší země. A kolem nás všech šel dál
i každodenní život s našimi láskami, bolestmi,
nemocemi, dětmi, generačními rozdíly – také o tom
všem je hra.
Závěrem tohoto mocně jímavého tříhodinového
prožitku, ve kterém vítězí dobro nad zlem, se pódium
Národního divadla rozevírá a na scénu vyjíždí opět
kapela dříve zmiňovaných maníků. Jen už vím, že
jsou to Plastic People of Universe, undergroundová
skupina, která se po srpnové okupaci zásadně
postavila svým svérázným stylem proti totalitě
a za jejíž členy vězněné v době největšího temna
orodovali do světa Jaroslav Seifert, Jan Patočka,
Václav Černý, Karel Kosík, Pavel Kohout, Ivan Klíma
a Václav Havel.
Slzy mi tečou proudem, tleskám spolu s nadšeným
hledištěm. Bedřich Smetana a spol by byli také
spokojeni. Právě tato inscenace ze všech ostatních
patří dnes pod nápis Národ sobě úplně nejvíc.

"Nezdá se, že by členové kapely brali muziku
vážně. Jejich zvuk lze jen těžko označit slovem
okouzlující. Písničky jsou plné kvílení, naříkání,
nekonečných kytarových rifů a nesmyslných
textů," píše The New York Times. "O to víc
z Plastiků cítíte protest proti tehdejšímu
společenskému zřízení a činnosti tajné
bezpečnosti, která skupinu pronásledovala
od sovětské invaze v roce 1968," dodává
renomovaný list s tím, že Plastici nesměli od roku
1970 veřejně vystupovat.

Barbara Semenov
… S těma vlasama mi to vysvětlil. Pokušitel
řekne:- „Ostříhejte si ty vlasy aspoň o kousek, a
my vás necháme hrát.“ Pak řekne Pokušitel:„Změňte si název skupiny, a my vás necháme
hrát.“ A nakonec:- „Vynechte jenom tuhle
písničku…“ Je lepší si ty vlasy ani nezačít
stříhat, řekl Jirous – ne, ono je to dokonce nutný.
Pak totiž nemůžeš udělat nic, co by mohlo nahrát
představě, že v týhle zemi je všechno v pořádku…

Plastici nyní

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

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

NA ZAKÁZKU

OPRAVY A PRODEJ

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

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

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

9809 1826

Bratříčku, zavírej vrátka

Prší a venku se setmělo
Tato noc nebude krátká
Beránka vlkům se zachtělo
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Zavírej vrátka
Zavírej vrátka
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Johann Sebastian
Bach
1685 - 1750

Karel Kryl

Nedělní odpolední komorní koncert

Johannes Brahms
1833 - 1897

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

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

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

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

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

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

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

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

Sobota
4. srpna

Slovenská zábava

Neděle
5. srpna

Nedělní Odpolední Komorní Koncert

Neděle
12. srpna

Seriálové Odpoledne 2 - Místo Nahoře

Pátek
17. srpna

Kino - Mistři (černá komedie z roku 2004), příběh o láskách 20:00

Sobota
18. srpna

Dean and Jerry Show

Neděle
19. srpna

Vepřové Hody + Myslivecká zábava od 13:30

Sobota
25. srpna

Disco

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

18:30

$25.00 s večeří (od 19.30 hod)
Rezervace tel. 9855 8086

16:00

„Bach, Brahms, Burke při svíčkách...“ - $20.00

15:00

Další dvě části - $4.00

a iluzích devíti obyvatel zapadlé vesnice. A také o hokeji.
(večeře od 18:00)

20:00

Kabaretní show, Vstupné $25.00

12:00

Rezervace míst NUTNÁ tel. 9432 8246 Oběd - $20.00

Dziupla - $15.00

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

20:00

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
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