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Jaroslav Seifert se narodil 23. září 1901 (+10. 1. 1986)

Nobelovu cenu získal
v roce 1984

…”for his poetry which
endowed with
freshness, sensuality
and rich inventiveness
provides a liberating
Image of the indomitable
spirit and versatility of
man"

Píseň o rodné zemi
Krásná jako kvítka na modranském džbánku
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na modranském džbánku,
sladká jako střída dalamánku,
do nějž nůž jsi vnořil k rukojeti.

Stokrát zklamán, rady nevěda si,
znovu navracíš se domů,
stokrát zklamán, rady nevěda si,
k zemi bohaté a plné krásy,
k chudé jako jaro v čerstvém lomu.

Krásná jako kvítka na modranském džbánku,
těžká, těžká jako vlastní vina
- není z těch, na něž se zapomíná.
Naposledy kolem tvého spánku
padne prudce její hořká hlína.
(Ze sbírky Zhasněte světla, která vyšla jako reakce básníka
na Mnichovskou zradu v září 1938)
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JISKRA V NÁS
Úvaha tohoto měsíce, ke které mne inspiroval český
básník narozený v září, není jen o lyrice.
Jaroslava Seiferta mám ráda z mnoha důvodů. Stal
se nesmrtelným nejen díky své krásné poezii
a Nobelově ceně. Svůj přirozený talent vládnout
mistrně jazykem a perem zúročil svojí pílí, pracovitostí
a neustálým osobním růstem a poznáváním. Byl
člověkem, který žil poctivě a čestně, který přemýšlel
o podstatě věcí, miloval svojí zemi a byl natolik
umělecký živel, že se nebál promluvit ve zlých dobách,
byť byla pravda v jeho jedinečném podání nežádoucí
či dokonce mu nebezpečná. Stal se dost možná trnem
v oku pár hlupáků v toku dějin, pro většinu národa
zůstane však milován a ve světě navždy respektován.
Český lyrický básník, prozaik, publicista a překladatel
se narodil 23. září 1901 v Praze na Žižkově. Jako
novinář a literát začal pracovat v komunistickém
a avantgardním tisku, ale poté co v roce 1929 podepsal
společně s dalšími levicovými spisovateli manifest proti
novému vedení komunistické strany v čele
s K. Gottwaldem, byl ze strany vyloučen. Pokračoval
dále jako redaktor v divadelní revui Nová scéna,
v Panoramě a v sociálnědemokratickém tisku, za druhé
světové války působil v redakci deníku Národní práce,
po roce 1945 byl redaktorem deníku Práce a redigoval
kulturní měsíčník Kytice. V roce 1946 se Jaroslav
Seifert stal členem České akademie věd a umění.
Od roku 1949 se věnuje již výhradně literární práci,
zároveň se veřejně občansky angažuje - žádá ve svých
výzvách komunistický režim, aby propustil vězněné
spisovatele, ve stejném duchu se nese jeho projev
na sjezdu spisovatelů v roce 1956 - pro komunistický
režim je po celá padesátá léta nepohodlným, ale
trpěným kritikem. Ve druhé polovině padesátých let
Jaroslav Seifert těžce onemocní a po dobu nemoci
pohybového ústrojí se básnicky zcela odmlčí.
V období „pražského jara“ podporuje básník obrodné
síly a ostře odsoudí invazi vojsk Varšavské smlouvy
v srpnu roku 1968. V roce 1969 se stává předsedou
Svazu českých spisovatelů, v této funkci zůstává
do roku 1970, kdy je svaz násilně rozpuštěn.
Do normalizačního svazu spisovatelů pak Jaroslav
Seifert odmítne vstoupit.
V sedmdesátých letech, s nástupem husákovské
normalizace, byl Jaroslav Seifert jako literát omezován mohly vycházet pouze reedice jeho děl, nová díla
vycházet nesměla - Jaroslav Seifert publikoval dále
mimo oficiální sféru, v samizdatu a v zahraničí, svůj
podíl na tomto stavu měl nepochybně i Seifertův podpis
pod Chartou 77.
Do světa literatury se básník uvedl začátkem
dvacátých let minulého století proudem proletářské
poezie "Město v slzách" (1921) a "Samá láska" (1923).
Záhy se začal přiklánět k poetismu, jeho básně
překypují fantazijními obrazy, je okouzlen moderní
civilizací - "Slavík zpívá špatně" (1926) a "Poštovní
holub" (1929). Třicátá léta 20tého století jsou
v Seifertově tvorbě obdobím intimní lyriky, jeho básně
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získávají pevný, strofický tvar, místo dřívější
mnohomluvnosti přichází umírněnost - tak je tomu
ve sbírkách "Jablko z klína" (1933), "Ruce
Venušiny" (1936), "Jaro, sbohem" (1937) a “Svatební
cesta“ (1938)
První díla svědčí o zrání jeho básnického talentu,
formování charakteru a s ním spjatého postoje
ke společenskému dění, jehož byl aktivním
účastníkem.
V tragickém roce 1938 se do jeho tvorby zařadil
do budoucna nadále trvalý aspekt jeho poezie - láska
k rodné zemi. V době okupace vycházejí sbírky "Vějíř
Boženy Němcové" (1940), "Světlem oděná" (1940)
a "Kamenný most" (1944).
Ještě předtím však vydává jako reakci
na mnichovské události, které si tento měsíc také
připomínáme, svojí sbírku "Zhasněte světla" (1938) „… Zhasněte světla! Abych nestřás rosu,
jež zachvěla se na konečcích řas,
jen potichu, jen tiše, bez patosu
si říkám: Jaký, jaký to byl jas
v té noci, když se všechno zatemnilo
a každý jako stín se schoulil ke kmeni!
Já vím, já vím, že líp by tenkrát bylo
zaslechnout dunění.“
… já vím, že líp by tenkrát bylo zaslechnout dunění? To věčné historické dilema našeho národa. Že byla
mnichovská zrada velmocí, které se ve strachu před
Hitlerem nerozpakovaly obětovat malý a pro ně
nedůležitý státeček, hrubou chybou mezinárodní
politiky, není dnes na pochybách. Co měl ale tento
‘státeček’ udělat? Měl se bránit? V retrospektivě toho,
co následovalo, cítím také podvědomě to seifertovské,
‘že líp by tenkrát bylo zaslechnout dunění’.
Každopádně by se tak někdo včas postavil proti šílenci,
ohrožujícímu blízkou budoucnost. Můžeme vést
hypotézy, zda by zrádní spojenci pochopili a pomohli,
kolik by bylo prolito krve a zda by jí bylo méně než
životů, které byly zničeny v následujících letech.
Jeden z dnešních českých politiků, podporujících
rozkvět Evropské Unie o tomto traumatu našich
novodobých dějin - mnichovské zradě v září 1938 řekl, „Pro mnohé přišla tehdy jako blesk z čistého nebe,
jako neočekávané a náhlé selhání našich spojenců.
S odstupem však můžeme vidět, že tato zrada byla jen
vyvrcholením mnohaletého skrytého soupeření
a účelové spolupráce evropských velmocí a postupně
rostoucí izolovanosti naší země. (Neblahý) koncert
velmocí přivedl na pokraj zkázy nejen vědomě
obětované menší země jako tehdejší Československo,
ale celou evropskou civilizaci“. Jiní politici dnes buď
upozorňují na možnou nespolehlivost současných
spojenců nebo zase podporují jejich nekompromisní boj
s novodobými zly. Nakolik politici však, jako již dříve,
jen nepolitikaří, je těžko říci.
Básník a spisovatel může ale dále zpívat, vidět svým
citlivým vnímáním světa a varovat před novými šílenci,
možnými zradami a tragédiemi,… Přesto je obvykle
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jeho hlas zasunut někam mezi zaprášené police knih
a nešťastné dějiny se točí stále dokola.
Básník Seifert “zpívat” nepřestal celý život.
Po druhé světové válce vychází sbírka "Přilba hlíny",
shrnující dobu ohrožení a zápasu za svobodu; dále dvě
sbírky inspirované dílem M. Alše a J. Lady (Šel malíř
chudě do světa, 1949, Chlapec a hvězdy, 1956);
básnické skladby o tvůrčím údělu “Píseň
o Viktorce“ (1950) a sbírka zpěvné intimní lyriky
“Maminka“ (1954).
V polovině šedesátých let dostává Seifertova poezie
drsnější podobu, přibývá melancholie a nostalgie,
objevuje se motiv smrti - první sbírkou, vydanou
po několikaleté odmlce, je sbírka "Koncert
na ostrově" (1965), v roce 1967 pak vycházejí sbírky
"Halleyova kometa" a "Odlévání zvonů",
v sedmdesátých letech až v samizdatu "Morový sloup"
a "Deštník z Piccadilly" (1979), jedním z vrcholů
Seifertovy pozdní tvorby se stává kniha vzpomínek
"Všecky krásy světa" (samizdat 1979, Německo,
Kanada 1981, Československo 1982). V roce 1983 pak
vychází Seifertova poslední básnická sbírka "Býti
básníkem".
„Sbohem, v životě jsem nic nezradil,
tím jsem si jist a můžete mi věřit.
Jdi, budeš očarován, zpívej, máš komu, a nelži.
Šel jsem a nelhal a vám, mé lásky, jen trochu."

Jaroslava Seiferta poznal asi málokdo z nás osobně,
přesto zůstává naším přítelem, - někdy, někde na naší
cestě životem nás oslovil jeho verš svojí prostou, leč
okouzlujcící výstižností, s jakou vyjádřil lásku
k mamince, k ženě, k vínu, k milované Praze, k české
historii, k velkým osobnostem, k pravdě, odvaze,
životu... Porovnám-li jeho fotografie z mládí a stáří,
vidím v jeho tváři stále stejnou jiskru. Jiskru ducha,
která je daná každému a je jen na nás, zda ji v sobě
udusíme nebo ji necháme jiskřit. A nakolik bude člověk
schopen, byť třeba s básníkovou nápovědou - ‚vidět
krásu džbánku, cítit střídu chleba, vážit si hořké hlíny...‘
– ať v Austrálii či v Česku, na Skandinávském
či na Arabském poloostrově, v Kapském městě
nebo v Pekingu, v Rusku nebo v Americe. A o tom je
Nobelova cena Jaroslava Seiferta.
Barbara Semenov
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Z rubriky Martiny Lustigové z vysílání Českého rozhlasu
minulého roku o vzpomínce na pohřeb Jaroslava
Seiferta před dvaceti lety - v lednu 1986:„Den Seifertova pohřbu byl, jak jste slyšeli, plný
zajímavých náhod i absurdních situací. A ještě jednu
zajímavou historku vám v souvislosti s pohřbem
Jaroslava Seiferta můžeme nabídnout. Týká se jeho
Nobelovy ceny. Málokdo totiž dnes tuší, jak den před
básníkovým pohřbem putovala po Praze. O vyprávění
teď poprosím naši kolegyni Milenu Štráfeldovou, která
tehdy pracovala na ministerstvu kultury.“
"To je má osobní vzpomínka a myslím, že hodně
vypovídá o absurditě celé té situace a doby. Všichni
samozřejmě věděli o tom, že Seifert je nositelem
Nobelovy ceny, nikdo ji však fakticky neviděl, v médiích
ji nikdy nikdo neukázal, televize se tvářila,
že neexistuje. Vzhledem k tomu, že jsem měla
na starosti koordinaci státního pohřbu za ministerstvo
kultury, jsem den před pohřbem byla povolána k řediteli
vnitřní správy - to byl člověk, který se staral o řidiče,
o uklízečky, o dostatek mycích prostředků a toaletních
papírů. A ten mi ze sejfu vydal Nobelovu cenu. Já jsem
tím byla zaskočena. Protože jsem vůbec netušila, že ji
budu mít v ruce, nikdy se o tom nikdo nezmínil,
že zrovna mě by svěřili do péče Nobelovu cenu, abych
ji přenesla z ministerstva kultury do Rudolfina, tak jsem
v tu chvíli neměla nic jiného než obyčejnou igelitovou
tašku. Takže Nobelova cena skutečně skončila
v igelitové tašce s nápisem ´Brambory´ a s tou jsem
potom putovala Prahou. Byl to jeden z nejabsurdnějších
zážitků mého života. Dovolila bych si jednu malou
osobní vzpomínku. Naše rodina vždycky velmi milovala
Seiferta, maminka s babičkou měly první podepsané
výtisky sbírek. A já jsem v tu chvíli využila té možnosti se Seifertovou Nobelovou cenou jsem jela za Prahu,
aby si na ni mohly sáhnout. A večer jsem ji potom
předávala do Rudolfina a tam skončila v šuplíku
jakéhosi úředníka, který zcela zjevně nepociťoval ani
trošku ostych proto, že drží Nobelovu cenu v ruce,
a s takovým přehledem mi řekl: ´Ale nedělejte si
starosti. Tady do šuplíku dávám i deset tisíc korun.´"
Nobelova cena byla od roku 1901, kdy se začala
udělovat, zatím udělena pouze dvěma Čechům:
Jaroslavu Heyrovskému
v roce 1959 za chemii
a Jaroslavu Seifertovi
v roce 1984 za literaturu.
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Víte, že Český rozhlas 7 – Radio Praha má zajímavé
internetové stránky www.krajane.net, určené k získání
a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů,
kde si můžete přečíst také o našem krajanském životě
v Austrálii?
- „... Vy žijete v Melbourne.
Jaká je tamější krajanská komunita?
... Jádro komunity v Melbourne tvoří starší lidé, kteří
odešli po roce 1948 a kterým je dnes mezi 70-80 lety.
Přestože jsou tam už tak dlouho, tak se pořád
ve vzpomínkách vracejí k české historii a kultuře. Druhá
část komunity jsou lidé středního věku, kteří odešli
do Austrálie v roce 1968, a pak jsou tam noví mladí lidé,
kteří odešli s třetí vlnou. Melbournská komunita má
jednu organizaci a tou je Sokol Melbourne Inc.
Scházíme se v Národním domě, který si Češi postavili
v 60. letech.
Komunita zažívala podobně jako na mnoha jiných
místech určité peripetie. Jednou vzkvétala, pak přišly
horší časy, kdy se Češi rozhádali a tak podobně. Teď,
od doby, kdy Sokol získal nové vedení, což je asi tři
roky, začíná jeho činnost opět vzkvétat. Je to také tím,
že mladší generace začíná k životu komunity a k Sokolu
znovu nacházet cestu. Dnes společenský život
v Národním domě opět ožívá...
Šéfredaktorkou Kvartu jste rok. Co se s Vaším
příchodem změnilo?
Časopis Kvart založil před 18ti lety Pavel Pospíchal,
původní starosta Sokola. Kvart měl podobu zpravodaje
či věstníku Sokola, ale jinak tam novinářský prvek nebyl
vůbec. Později přejímal z internetu a z novin zajímavé
publicistické příspěvky nebo dopisy krajanů. Dnes má
Kvart úplně jiný charakter. Snažím se, aby přinášel
příspěvky pokud možno originální. Lidí, kteří umí psát je
dost a jejich přínos je na časopisu vidět...“
Z rozhovoru s redakcí KRAJANÉ.NET v Praze (sem)

Ze stolu výboru Sokola
V pátek 27. července 2007 se konala členská schůze.
Spolu s výborem se sešlo 58 členů a 5 hostů. Hlavním
námětem diskuze byly změny “Rules” Sokola Melbourne
Inc. (SMI). Byly navrženy dvě změny: rozšíření počtu členů
výboru ze současných 7 na 9 členů a snížení procenta
členů, kterých je zapotřebí ke svolání “special general
meeting”. Většina přítomných souhlasila, aby se o těchto
dvou změnách hlasovalo na valné hromadě.
Pan Rosenfeld poukázal na články psané panem Kolářem
a uveřejněné na webové stránce SSG, především článek
o Fondu pana Kuglera. Pan Rosenfeld se ohradil proti
faktům uvedeným v tomto článku, on ani pan Silavecký
nebyli v té době ve funkcích. Dále vysvětlil v článku
nesprávně uvedené finanční částky.
Pan Vondráček se vyjádřil ke skupině SSG a vysvětlil její
úlohu v minulosti. Řekl, že původního cíle SSG bylo
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dosaženo a většina členů jsou opět členy Sokola
Melbourne Inc. Veřejně se distancoval od webové
stránky pana Koláře.

Valná hromada se bude konat v neděli
16. září 2007 od 14.00 hodin.
Přijďte v hojném počtu, každý hlas
se počítá.
Znovu připomínáme, že nominace na funkce
do výboru můžete zasílat sekretářce Martině
Pošepny na adresu Národního domu. Vaše
nominace musí být doručeny sekretářce SMI
nejpozději 2. září 2007.
Proxy formuláře musí být doručeny sekretářce
do 15. září 2007 do 14.00 hodin. Nominační a proxy
formuláře si můžete vyzvednout v Národním domě
nebo na webové stránce SMI
(www.sokolmelbourne.com.au). Již obdržené
nominace jsou uveřejněny na webové stránce SMI
a na nástěnce v Národním domě.
Podle australského zákona o pracovní a návštěvní
bezpečnosti (Occupational Health and Safety Act
2004), všechny registrované organizace musí mít
vypracovanou příručku, jmenovaného zástupce,
používat formulář ke zlepšení bezpečného prostředí
a vyplnit formulář v případě úrazu. OH&S manuál
v konečné podobě bude k dispozici v knihovně
a také uveřejněný na oficiální webové stránce SMI.
Všem členům SMI doporučujeme se s tímto
OH&S manuálem seznámit.
Po diskuzi s výborem SMI a na základě inzerce bylo
zavedeno nové OH&S subcommittee, které bude
zodpovídat za akce v Národním domě. OH&S
zástupci tedy jsou: Alena Králová (úterky), Vlasta
Šustková (čtvrtky) a Eva Jahodová (pátky).
Improvement Log Form slouží k podávání návrhů,
dotazů a dalším záležitostem ke zlepšení/zajištění
bezpečného prostředí a provozu Národního domu.
Incident Form se týká všech fyzických úrazů, které
se přihodily komukoliv během návštěvy v Národním
domě. Okamžité ohlášení úrazu OH&S zástupcům
a vyplnění formuláře je pro každého povinné.
Čtvrteční skupina - penzisté darovali Sokolu $500,
které budou použity na zakoupení nové plasma
televize. Celé čtvrteční skupině za tento dar velice
děkujeme.
Na říjen je plánován Czech trash & treasure market.
Pokud máte doma cokoliv k prodeji, hlaste se
Markétě (tel. 0413 852 488) nebo Martině (tel. 0408
844 080). Pozvánka pro ty, kteří si chtějí přijít něco
koupit, bude v příštím čísle Kvartu.
Stále hledáme pomocníky na vaření pátečních
večeří. Jakákoliv pomoc je vítaná.
Volejte Martině (tel. 0408 844 080). Děkujeme
předem.
Od 1. července 2007 se v Sokole nesmí kouřit.
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Zákaz platí pro všechny, jinak riskujeme ztrátu naší
licence. Žádáme proto členy o pochopení a dodržení
tohoto nového zákona.

5

Canberra, 25. července 2007
Milí krajané,
Je mi velkým potěšením Vám oznámit, že se českému
velvyslanectví v Canbeře podařilo ve spolupráci
Celkový příjem Sokola za měsíc červenec byl
s několika australskými institucemi připravit první český
$8 597.31, výdaje byly $5 974.89.
filmový festival v Austrálii. Festival „East of Eden:
Dotace na Kvart $650, členské dotace $1 377.30, v této The Imaginary in Czech Cinema 1964-1983“ proběhne
částce je dotace čtvrteční skupiny $500.00. Z pátečních v září a říjnu 2007 v Melbourne, Sydney, Adelaide
večeří za jídlo byl příspěvek $385.10, nečlenské dotace
a Canbeře. Stále doufáme, že se nám podaří zajistit
byly $360.00.
promítání několika filmů rovněž v Brisbane. Jde
Všem, kteří nás jakkoliv podpořili, velice děkujeme.
o přehlídku filmů české nové vlny (filmy 60. a 70. let).
Budete mít šanci zhlédnout 35mm kopie skvostů české
Roční příjem:
100 000 Kč
kinematografie 60. a 70 let, navíc téměř žádný z těchto
Roční výdaje:
99 999 Kč
filmů nebyl dosud v Austrálii promítán.
Rezultát:
Blahobyt!
Připravili jsme pro Vás tyto filmy:
Ucho (Karel Kachyňa, 1970), vrcholný thriller s prvky
Roční příjem:
100 000 Kč
černé komedie s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem
Roční výdaje:
100 001 Kč
Rezultát:
Bída!
Brzobohatým v životních rolích. Vztah náměstka ministra
a jeho hašteřivé ženy prověří jejich podezření, že jsou
Charles Dickens
odposloucháváni státní bezpečností, ve vzduchu je cítit
politické procesy 50. let.
Za výbor SMI
Spalovač mrtvol (Juraj Herz, 1968), chmurný obraz
Markéta Lyell
Prahy na přelomu 30. a 40. let zosobněný v postavě
zaměstnance krematoria, až příliš hrdého na svou práci.
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Jedna z největších rolí Rudolfa Hrušínského.
Krátké filmy Jana Švankmajera
Vážení členové Sokola Melbourne Inc.,
Otrantský zámek (1979) – zkřížení surreálné poetiky
milí čtenáři časopisu Kvart,
Jana Švankmajera s gotickým románem
a absurdním pojetím a la Jára Cimrman
již brzy se uskuteční volby nového výboru pro rok
Zánik domu Usherů (1981) – animovaná adaptace
2007/2008. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za uplynulým
povídky Edgara Allana Poea
rokem.
Kyvadlo, jáma a naděje (1983) - animovaná
Hlavním z bodů mého programu byla pestrá nabídka
adaptace povídky Edgara Allana Poea
akcí v Národním domě a její rozšíření pro všechny
Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966) – formálně i věcně
věkové skupiny. Novinkou jsou tedy např. pravidelné
anarchistický film o revoltě dvou dívek vůči konzumní
páteční večery krajanů, jejichž návštěvnost neustále
společnosti
vzrůstá. Pro nejstarší generaci pod záštitou HAAC
Valerie a týden divů (Jaromil Jireš, 1970) – gotický
programu byly uspořádány autobusové zájezdy
horror s pohádkovými motivy na motivy novely Vítězslava
a návštěvy divadel.
Nezvala
Nezapomnělo se ani na nejmenší – i tento rok proběhly
Případ pro začínajícího kata (Pavel Juráček, 1969) –
akce k českým tradicím (Mikuláš, Velikonoce a svátek
absurdní adaptace Swiftových Gulliverových cest, životní
matek). Novinkou v tomto roce bylo znovuotevření
role Lubomíra Kostelky, skvělá Jiřina Jirásková
sobotní dětské školičky s výukou češtiny. Slíbila jsem
Konec srpna v hotelu Ozon (Jan Schmidt, 1967) –
vám i novinky z české kinematografie, které byly
odysea sedmi žen ve světě zničeném válečnou
doplněny o promítání televizního seriálu.
apokalypsou, které v zapadlém hotelu narazí
V Národním domě se konaly i dvě celodenní úklidové
na posledního muže na světě. Jako předfilm k tomuto
akce, za které ještě jednou děkuji všem účastníkům.
filmu je uváděna 40ti minutová prvotina Pavla Juráčka
I v tomto roce úspěšně pokračuje spolupráce
se slovenskou komunitou, jak se o tom mohli přesvědčit a J. Schmidta Postava k podpírání (1963), kafkovsky
absurdní komedie.
návštěvníci slovenských zábav.
Otesánek (Jan Švankmajer, 2000) – na motivy slavné
Ohlédnu-li se tedy za rokem 2006/2007, myslím si,
pohádky švankmajerovsky natočený horor o rodině, která
že byl úspěšný. To vše by samozřejmě nebylo možné
nemůže mít děti a řeší situaci po svém.
bez spolupráce členů, kteří obětovali svůj čas, pracovní
Program festivalu v jednotlivých městech je následující:
sílu a nebo přispěli svými nápady. Úspěch Sokola není
Melbourne (ACMI Federation Square):
zásluhou jednoho člověka, ale celého kolektivu. Proto
12. září – 7:00 Ucho 8:45 Spalovač mrtvol
bych závěrem ráda poděkovala nejen členům výboru,
19. září – 7:00 krátké filmy Jana Švankmajera
ale všem, kdo nám i letos pomáhali. Děkuji a těším se
8:00 Sedmikrásky
9:30 Valérie a týden divů
na setkání s vámi všemi na valné hromadě.
26. září – 7:00 Případ pro začínajícího kata
8:55 Konec srpna v hotelu Ozon
Vaše Markéta Lyell
Přehlídka filmů české nové vlny „East of Eden:
Starostka Sokola MLB Inc.
The Imaginary in Czech Cinema 1964-1983“ proběhne
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Melbourne;
program filmového festivalu v Melbourne je uveřejněn
na této internetové stránce:
www.melbournefilmfestival.com.au. Festival bude
probíhat v Australian Centre for the Moving Image
(Federation Square).
Sydney (The Chauvel Cinema)
4. října – 7:00 Ucho
6. října— 1:00 krátké filmy Jana Švankmajera
2:00 Sedmikrásky
8. října – 7:00 Valérie a týden divů
10. října – 7:00 Spalovač mrtvol
13. října – 1:00 Pozdní srpen v hotelu Ozon
17. října – 7:00 Případ pro začínajícího kata
Adelaide (Mercury Cinema)
17. září – 7:30 Ucho
20. září – 7:30 Spalovač mrtvol
24. září – 7:30 krátké filmy Jana Švankmajera
8:30 Sedmikrásky
27. září – 7:30 Valérie a týden divů
1. října – 7:30 Případ pro začínajícího kata
4. října – 7:30 Pozdní srpen v hotelu Ozon
Canberra (Arc Cinema)
6. října – 4:30 Spalovač mrtvol
+ 1 krátký film J. Švankmajera
20. října – 7:30 předběžně Otesánek
Jsem si jist, že při představení české filmové klasiky
v Austrálii si přijdou na své nejen filmoví odborníci
a fandové. Aktuální informace o promítání filmů budou
rovněž k nalezení na webové stránce velvyslanectví ČR
v Canbeře www.mzv.cz/canberra
S pozdravem Na shledanou v kině—

Karel Pažourek,
velvyslanec České republiky v Austrálii

Česká dětská školička

s písničkami, básničkami i slabikářem
pro děti od 5 – 10 let
bez znalosti i se znalostí češtiny.
Vždy v sobotu od 16.00 – 17.00 hodin
v St. Matthew’s Church
(na rohu Park Rd./Nepean Hwy, Cheltenham)

Program na měsíc září:
1.9. léto, ovoce
8.9. moje rodina
15.9. podzim, opozita
22.9. závěrečná hodina her a písniček

Srdečně vás zveme na besedu a osobní setkání

s autorkou knihy

„Austrálií s úsměvem aneb Ahoj klokani“,

paní Martou Pelikánovou.
Kdy? V pátek 9.11. od 20,00 hodin — večeře,
případně káva se zákuskem se podává od 19,00 hod.)
a v úterý 13.11. od 14,00 hodin
(oběd nebo jen káva se zákuskem se podává
od 12,30 hodin)
Kde? V Národním domě v North Melbourne.
Informace a rezervace: - Milena 0432 920601

ODTUD A ODJINUD
Na mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech byla odměněna
zvláštní cenou poroty australská komedie
Lucky Miles. Jde o příběh trojice
ilegálních přistěhovalců, která se
po přistání na březích Austrálie vydala
na epickou cestu do vnitrozemí.
Karmelitánské nakladatelství v Praze www.kna.cz
vytváří a provozuje novou internetovou encyklopedii
(www.Encyklopedie.cz) náboženství a humanitních
oborů, oceňuji její přehledný a originální systém
provázání souvisejících témat. Každé heslo je pak
pomocí několika různých druhů vazeb spojeno
s ostatními příbuznými vstupy, synonymy a kategoriemi.
Jde zejména o oblasti bible, křesťanstvi, religionistiky,
filosofie, islámu, judaismu. Tisíce hesel je provázeno
odkazy na dostupnou literaturu.
Do Vejprt na Chomutovsku přicestovali na 15. ročník
Sochařského symposia špičkoví umělci z Velké Britanie,
Švýcarska, Holandska, Německa, Polska a Ukrajiny,
s českými kolegy pracovali bez honoráře, jen za stravu
a ubytování, platili si i cestu. Vytvořili díla v hodnotě
25 milionů Kč, věnovali je nemocnicím na pražských
Vinohradech a v saské Žitavě. V Prostějově bylo zase
zahájeno symposium sochařů – dřevořezbářů, opět
s mezinárodní účastí.
Poprve vycházejí v kritickém vydání vzpomínky
bývalého prezidenta Edvarda Beneše v nakladatelství

CESTUJTE S
Ceny do Evropy od $1310 + Tax

Cena:$5/dítě

Vyučuje Vlasta Šustková (mob 0408 088 167)
a Milena Petrová (mob 0432 920 601)

292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Akademia v Praze. Hlavním tématem pamětí je
zejména odčinění „Mnichova“ – objasnění sudetské
krize v roce 1938. Beneš také zdůrazňoval, proč uzavřel
„na věčné časy“ spojenectví s SSSR a proč nepřál
Slovákům autonomii. Prezidentské odhady se ale často
nepotvrzovaly a události šly jiným směrem. Beneš se
domníval, že sovětský režim se poučí z napadení
Hitlerem a předpokládal, že Západ a Východ se začnou
sbližovat, západní země že čeká radikální socializace
a východní země se budou demokratizovat. Vývoj se
ale po půl století ubíral jinak. Omylů se ale dopouštěl
i T.G. Masaryk, když koncem roku 1918 dopisoval knihu
„Nová Evropa – stanovisko slovanské“. Ruští bolševici
se mu jevili jako možní spojenci proti vladařským
dynastiím a i katolické církvi. Jenže bolševici si vybrali
cestu totality a násilí a nikoliv demokratické
poevropštění, jak první čs. prezident předpokládal.
Právě dočítám knihu „Prosím stručně“ dalšího českého
prezidenta Václava Havla, neobyčejně zajímavé
postřehy plynoucí z jeho disidentství, doby na Hradě
i z pozdějších let. S jeho postuláty plně souhlasím
včetně jeho přání udržet jednotné Československo, což
se mu nepodařilo. V tomto autorském sousedství si
nemohu odpustit zmínku o 550 stránkové autobiografii
Marie Korbelové - Madeleine Albrightové, kterou
v nepříliš šťastném českém překladu vydalo
nakladatelství Práh. Narodila se v roce 1937
na Smíchově a jistě víte, že se stala americkou
velvyslankyní u Organizace spojených národů a posléze
americkou ministryní zahraničí. Tento životopis je
zvláště pro nás, exulanty, nejen poutavý, ale i poučný.
Letos přijelo do nemocnic v České republice 140
mediků z USA, Austrálie, Kanady a Indonézie, aby se
seznámili během třítýdenní stáže s praxí českého
lékařství a českým zdravotnickým systémem, který je
tak odlišný od toho, jak jej třeba známe v Austrálii.
Kamil Hamerský z Víru na Žďársku, obhájce svého
loňského vítězství v soutěži jedlíků meruňkových
knedlíků, se stal letos v Miroslavi na jihovýchodní
Moravě opět knedlíkovým králem. Spořádal bez násilí
101 knedlíků během předepsaných 20 minut, to je při
váze jednoho 80 gramů (osm deka) dohromady osm
kilogramů. Nutno ale konstatovat, že se proti loňsku
pohoršil, tehdy jich zkonzumoval 125, vymlouvá se,
že tentokráte byly meruňky hutnější. V Rožnově byly
zase uspořádány česnekové slavnosti, v soutěži plivání
stroužku česneku bylo v pánské kategorii dosaženo 18
metrů, v dámské o čtyři metry méně. Rožnov je zřejmě
vynalézavý, v rámci oslav Valašského království tam se
v minulých dnech uskutečnila další soutěž - ve stloukání
másla.
S cílem se naučit česky přijelo do Olomouce
z Německa, Francie, Belgie, Finska, Japonska, Kanady,
Tajwanu a bůhví odkud 85 zájemců pokusit se vniknout
do tajů naší mateřštiny. Nejstarší kurzistka byla
dvaašedesátiletá paní z Velké Britanie, nejmladší
12tiletá žákyně z Nového Zélandu. O něco později byly
zahájeny podobné kurzy v Praze, v Brně, Ústí n/L
a Českých Budějovicích.
V jedněch v Praze vydávaných novinách byl
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uveřejněn dopis gymnazisty, který odmítá, aby se
pomníky postavené k uctěni Rudé armády dnes stávaly
předmětem oslavujícím bývalou i současnou
komunistickou stranu. Dopis končí slovy: pomníky ano,
symboly ne!
Do republiky se vrátila jedenáctka hráčů do dvaceti let,
na mistrovství světa v kopané v Kanadě byla úspěšná,
stříbrná. Ve finále nešťastně prohrála v nastaveném čase
s Argentinou. Do Anglie přijela velká výprava českých
skautů k oslavě stého výročí založení skautingu.
Zúčastní se mezinárodního jamboree, postavili tam přes
šedesát stanů na podsadách, což je jinde zcela
neznámé.
Pražské nakladatelství Primus vydalo v minulém roce
370 stránkovou publikaci Petra Vaníčka „Čepičkovi otroci
v paměti národa“. Autor zde podává bez příkras dobu
posledních dvou třetin 20. století, jádrem knihy vždy
zůstávají vojenské tábory nucených prací – pomocné
technické prapory, kterými prošel. Je to cenná výpověď
k pochopení padesátých let ve sféře sovětského
komunismu tak věrně napodobovaného v naší republice.
Tato osobní výpověď je podepřena dobovými
historickými záznamy a dokumenty. Ze zákona
o ochraně státních hranic 69/1951 cituji rozhodnutí,
že Pohraniční stráž, podléhající Ministerstvu národní
bezpečnosti (nikoliv tedy národní obrany), je postavena
na úroveň armádních jednotek, službu tam vykonávají
vybraní příslušníci pracujího lidu, kteří mají právo při
ostraze hranic použít zbraně i bez výstrahy.
Nově zřizovaný Ústav pro studium totalitních režimů
se bude věnovat zkoumání éry komunismu a nacistické
okupace Československa. Nová instituce má zlepšit
shromažďování, analyzování a zpřístupňování
dokumentů včetně materiálů o komunistických tajných
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službách a ostraze hranic. Podobná pracoviště již
existují v sousedních zemích, jen v České republice
vzniklo více než 17 let po pádu komunistického režimu.
Dnes více než 85tiletá bývalá prokurátorka Ludmila
Brožová-Dostálová, která se přímo podílela na justiční
vraždě Milady Horákové v roce 1950, byla konečně
předvolaná před soud. Tato stařena ale stále tvrdí:
„Neudělala jsem nic špatného“, když poslala
M. Horákovou na šibenici.
Minulý Kvart přinesl téměř neuvěřitelnou zprávu
o výnosu přikazujícím těm, kteří žijí ve Viktorii a žádají
o vystavení cestovního pasu České republiky, aby
dvakrát za sebou navštívili zastupitelský úřad v Canbeře.
Kde se maji hlásit Češi žijící v Adelaidě, Perthu nebo
v Port Moresby nevím, před několika dny jsem dostal
dopis od přátel z Nového Zélandu, kteří byli nuceni si
osobně vyřizovat vystavení českého pasu v Brisbane.
Obdržel jsem emailovou informaci, že jedna stanice
komerční televize bude v sobotu po poledni přenášet
program o lyžování ve Špindlerově Mlýně. Informaci
jsem rozeslal dál, což mne mrzí, protože pořad mne
velmi zklamal až na krásné i když obligátní záběry Prahy.
Na válení ve sněhu nemusím na Krkonoše, na to stačí
Buller, jízdu na motocyklu po krkonošských zasněžených
pláních považuji za vandalství. V této rubrice jsem se
minule zmínil o českých filmech zařazených do letošního
Mezinárodního festivalu v Melbourne. Minulý rok
promítaný snímek Horem pádem (odrážející životní
prostředí doufejme jen části české společnosti) na nás
působil velmi negativně, manželka se zařekla, že již
nikdy na český film nepůjde. Na letošní dva jsem tedy šel
sám. Při promítání Krásky v nesnázích jsem se krčil
v sedadle, raději bych pod něj vlezl, tak vulgárně se žije
v Praze? Pro diváka v republice to snad může být
nastavené zrcadlo, pro Australana kuriózní podívaná,
pro Čecha v Austrálii ale depresivní a ponižující, jak lidé
v jeho staré vlasti žijí, kradou jakmile se příležitost
vyskytne, souloží před malými dětmi, masturbují a ani se
nestydí. Druhý letošní festivalový film Jak jsem
obsluhoval anglického krále bych zařadil do jiné
kategorie. Je to čistokrevný pábitel Hrabal. Hojné
obcování tam sice nechybí, ale patří do děje, což
představuje podstatný rozdíl. Dávné Hrabalovo motto
„některé skvrny nelze vyčistit bez porušení látky“ platí
i pro tento film.

IP

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Rozlišení skutečností od domněnek
Nedávno jsme viděli v televizním vysílání ABC
program o globálním oteplování, který podle mého
mínění ale sklouznul z vědeckého vysvětlení na rovinu
politické korektnosti. Pořad byl uveden rozhovorem
ABC reportéra s autorem britského filmu
nesouhlasícího s názorem, že atmosferická teplota
stoupá následkem lidské činnosti, ale je to přírodní
fenomén provázející naši planetu od nepaměti.
Australský reportér na britského filmaře arogantně
útočil a bezvýhrady odmítal jeho přístup
k problematice. Zastánci ABC trendu se v následující
debatě pokoušeli své odpůrce zesměšnit, aniž by
nabídli přesvědčující a objektivně potvrzený důkaz,
že budoucnost světa, jak některá media tvrdí,
je ohrožena skleníkovým efektem.
Před časem jsme viděli na televizi spíše oskarově
holywoodský než nestranně informující film
amerického politika Al Gora. Na objednávku tehdy
ještě britského premiéra T. Blaira se pak dostala
do veřejnosti zpráva britského ekonoma Sterna
o klimatických změnách. Tomu následovalo prohlášení
britského ministra životního prostředí: „Jako nesmí
v mediích vystupovat teroristé, tak by neměli mít právo
vystupovat ani skeptici vůči globálnímu oteplování“,
zřejme to myslel docela vážně.
A tak jsem se dostal do středu svého zamyšlení.
Globální oteplování se stalo v poslední době
symbolem problému odlišit fantazii od pravdy. Byla
nastolena politická korektnost a projevit s ní nesouhlas
se stává občansky nebezpečná a riskantní záležitost.
Vyspělý svět propadl panice a téma globálního
oteplování se stalo zásadním ideovým a politickým
střetem naší současnosti. Nositelem této skutečnosti je
hnutí nazývané environmentalismus. Oslavují jej

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

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

rockové koncerty, nechybí transparenty
internacionálních socialistů zachraňujících svět a ani
rudé vlajky se srpem a kladivem vyzývající ke svržení
demokratických systémů. Despotická politika
převládla počasí. Docela vážně pociťuji, že tak může
jít o ohrožení nejen mé základní svobody. Mávání
prapory nemůže, spíše bych řekl, ani nesmí
potvrzovat nebo vyvracet platnost vědeckého
výzkumu. Na to jsme my Češi ještě nedávno dvakrát
velmi doplatili. Environmentalismus se domnívá,
že přirozený vývoj světa lze optimálně a centrálně
naplánovat („poručíme větru a dešti“), to je obdoba
marxistického přístupu k zákonitostem. Každý takový
pokus byl vždy neúčinný a navíc omezoval lidskou
svobodu.
Názor, že skleníkový efekt vyvolaný lidskou činností
ohrozí budoucnost naší planety přijmu, až bude
nevyvratitelně a objektivně potvrzen vědeckým
výzkumem nepoplatným žádnému politickému
nebo jakémukoliv jinému hnutí.
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stoletími „jha“ (– jak tu pobělohorskou dobu drasticky
nazývají všechny školní dějepisné učebnice) pod rakouskouherským mocnářstvím a nečekanou náhlou možností
svobodně si volit vlastní vládu. Skoro totéž se opakovalo
v devadesátých letech, po tom jhu, sice jen 40tiletém, ale
tentokrát opravdovém. Často je znovu víc než třicet stran,
ale „Strana milovníků piva“ tu serioznost voleb podstatně
zhumornila, zlidštila.
Mezi skutečné politické uprchlíky – tedy exulanty – patřili
nesporně funkcionáři všech antikomunistických stran.
Pohlaváři stran našli exil v Anglii nebo v USA, ale ty menší
funkcionáře rozvál osud po celém světě a řada jich skončila
v Melbourne. Sotva se trochu aklimatizovali a našli přístřeší
a práci, nelenili a začali rozvíjet politickou činnost. Byli
v tom řádně stranou vyškoleni a bylo jejich svatou
povinností verbovat do jejich partaje nové členy i v exilu.
Příležitost jim k tomu poskytly schůze nově založeného
„Sdružení Čechů a Slováků v Melbourne“. Za předsednictví
myslím nepolitického krajana Čermáka se do Výboru
tenkrát dostali zástupci pěti největších stran a ta často
i stovka účastníků schůze se cítila jako doma. Pro Vaška
Michla, mne a další Ezopáky – humoristy, ty schůze byly
Miloš Ondrášek
jako dar z nebe.
Nejvýmluvnějším politickým agitátorem byl „živnostník“
Z ÚSMĚVNÝCH VZPOMÍNEK ANTHONY SCHOTTA Hudoušek, jehož slabostí však byla gramatika. Když ho
vzdělanější partajník upozornil, že místo „Abysme“ má říkat
Abychme nekydali hany
„Abychom“, vyřešil ten gramatický problém geniálním
kompromisem: „Abychme“. Od té doby z pana Hudouška
Je chvalně známo, že když se potkají dva Angličané, se stal pan Abychme.
mluví o počasí, dva Francouzi o politice a dva
Několik účastí na schůzích Sdružení, kde se už formovaly
Australani – jak víme z vlastní zkušenosti – vášnivě
politické koalice po pádu KSČ a návratu domů, inspirovalo
debatují o zdejším náboženství – Aussie Rules.
Michla k satirické, veršované reprodukci projevů řečníků
O Češích je známo, že sejdou-li se dva, drbají toho
pro kulturně-politickou rubriku Hlasu Domova. S postupem
třetího, co se opozdil a když konečně přijde, založí
času počáteční politická aktivita pomalu ochabovala,
novou politickou stranu.
až zanikla trvale, i když Sdružení přežilo o několik let déle.
To byla oblíbená činnost v ČSR během těch dvaceti A tak EZOP si musel hledat náměty – a oběti – pro své
let samostatnosti, kdy v řadě voleb do parlamentu
kabaretní satiry jinde.
jmenovalo jako své kandidáty často více než třicet
politických stran – od fašistů až po komunisty.
A. Schott
Ta přepolitizovanost se tehdy snad dala vysvětlit třemi
Pavel a Hana Homolkovi

10

Byl čas, kdy pálila mě zem,
komu však časem neotrne?
Vábily země, ženy, strach,

Za prvé nutno předem říci,
že to, co řekli páni předřečníci,
je sprostá lež a pomluvy a svinstvo.
Mně pověřilo naše předsednictvo,
abych to vyvrátil a suše konstatoval,
že co kdo, kdy, kde a jak se choval
je sprostá demagogie a zrada na dělnické mase,
kdo nevěří, je buržoasní prase,
a upír, který saje na dělnické třídě.
Z našeho programu nevydám ani pídě,
vem evoluce groš a barikády přidej,
jsme strana dělnická a taky strana chudejch.
Jsme materialisté, však trochu ideální,
když demogracie, tak vždycky sociání.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Jak že se zelenají české bory?
My vepsali jsme barvu tu si na prapory,
nikomu nemažeme medy kolem huby,
však naše strana nemůže se chlubit
skandály, korupcí a vůbec a tak dále,
a všichni jsme teď sdruženi v zelené internacionále,
nač nové směry, nač i hesla nová,
nás zajímá jen burza plodinová,
je základ blahobytu naše plodina
a proto město venkov jedna rodina,
náš prapor padne otci, matce, strýci,
v exilu pěstujeme ředkvičky a opozici.
222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Že s námi nezabloudíte, to jistě víte,
však v našem programu jsou ještě nerozvité
kvasící ideje, jež pohasnou a občas vzplanou zas,
když nejsi ryba ani rak, vol klidně nás.
V ohledu národním jsouc jaksi nadnárodní,
a v každém směru vždycky jen ti hodní,
pro střední stav i astrachánský vkus,
my pěstujeme vašnostenský socialismus,
a chalupníka jako intelektuála,
zachrání jenom Petr, co je skála.
333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Abychme nevzbudili žádné křiky,
Chtěl promluvit bych též za živnostníky.
Jsme strana usedlá a do hojnosti
nám schází už jen více usedlostí,
jež rudý běs nám v dálce ničí,
v svých rudých pařátech kdes v pohraničí.

běžel jsem k plachtě návětrné
a krásy, které spatřil jsem,
byly už jenom na dosah.

Abychme nekydali žádné hany,
ať řeknou jen ti páni z druhé strany,
jak páni strany první utrpěli ztráty,
ženouce nezištně se za mandáty.
Já navrhuju tvář všem pánům v tváři,
Abychme vyřešili všechno podle stáří.
444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Je strana jediná a ta je strana naše,
vše ostatní je výplod satanáše.
A kdyby vyskytla se přece jiná,
my potřeme ji podle Augustina,
a kdyby Augustin to třeba neunes,
nám pomůže i Aristoteles,
netřeba mnoha slov a frází lichých,
jsme strana lidová a mravů více tichých.
Náš program celičký a hnutí naše celé,
k nám vede jen křesťanské trpitele.
Jen nezapomeňte, že všichni socani,
Jsou jakubíni, všiváci a dacani.
555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Václav Michl

KAM AŽ DOŠLO DĚVČE Z HANÉ
Volné pokračování ze vzpomínkové knihy
krajanky – sokolky Oli Andělové
... Jeli jsme krásnou silnicí podél moře
do Janova, pak na sever do Verony
a Padovy. Druhý den jsme objevovali
Benátky. Potom dál do Ljublany
a Záhřebu, Bělehradu a Sofie v Bulharsku. Další
zastávkou byl Istanbul, kde jsme se ubytovali v hotelu
Hilton. Po tak dlouhém cestování jsme všichni cítili, že je
třeba si odpočinout, zejména to platilo pro manžela, který
celou cestu řídil.
Cesta pokračovala přes Ankaru dál krkolomnými
horami. Tehdy s námi byli opravdu všichni svatí.
Ohromně příkré sjezdy, úzké cesty, na nich volný štěrk,
při setkání s protijedoucím vozidlem jsme museli tak
nebezpečně na okraj rokle, že jsem zavírala oči strachy,
ale přitom jsem utišovala děti, aby si okolí nevšímaly.
Manžel musel mít nervy ze železa. Vyprávěla 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

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

Když svítalo však, místo nich
slyšel jsem zvony pražských věží,
je zima, jitro, sněží, sněží,

a celý den pak padal sníh.

pohádky páté přes deváté, až mne děti začaly
opravovat, že se pletu, že to tak nebylo, což jistě
nepřidalo na manželově klidu.
Měli jsme v úmyslu přenocovat v Adenu, ale zjistili
jsme, že cesta toto město míjí a tak nezbývalo, než
pokračovat do Alexandrie. Tam jsme dostali krásné
ubytování na břehu moře. Příjemné teploučko, ideální
místo k odpočinku. Následující den jsme se dostali
do pouště. Cesta byla zavátá pískem, my si museli
sami zvolit, kudy pojedeme a děti se radovaly, že táta
teď alespoň nemusí koukat na cestu. Najednou jsme
zapadli do písku až po nápravy. To byl malér. Museli
jsme vystoupit, venku peklo a my byli do pěti minut
upečeni jako slepice. Naštěstí jsme nedaleko zahlédli
spoustu lidí na stavbě silnice a tak nám jejich vedoucí
poslal několik chlapů, aby nám pomohli. V poušti si
musí všichni pomáhat, jinak by leckterý nepřežil. Já
měla velké obavy, aby manžel nepouštěl Araba
za volant, aby nám s tím neujel, ale pak jsem se musela
kajícně v duchu omluvit. Auto bylo brzy zase na pevné
půdě a Arabové nechtěli ani „bakšiš“ coby odměnu.
Čekala nás dlouhá cesta do Libanonu, do Bejrútu.
Kolikrát jsem zde již byla a kolikrát se sem ještě vrátím?
Sýrie, Damašek, Tripolis, příjemná cesta podél
krásného moře, které mění svou tvář stokrát za den
a vždy je impozantní. Ubytovali jsem se v jordánském
Ammánu a ráno podnikli výlet do svaté země.
Jeruzalém v Izraeli byl pro nás opravdu
nezapomenutelným zážitkelm. Křížová cesta a Boží
hrob je pro věřícího člověka něco fantastického. Byl
podzim, vše vyprahlé a žhavý vítr honil po cestách
k Mrtvému moři koule suché trávy. Tato suchá tráva je
vlastně onou růží z Jericha. Pamatuji se, že jsme
takový chuchvalec měli doma a vždy, když se dal
do vody, rozvinul se jako růže. Nikdy jsem si jako dítě
nepomyslila, že něco takového uvidím v zemi jejího
původu. Litovali jsme, že nemáme plavky, abychom
vyzkoušeli „nosnost“ vody v Mrtvém moři, což byl jistě
zážitek. Vrátili jsme se do Ammánu, kde jsme nechali
kufry, přespali a připravovali se na nejtěžší cestu přes
poušť.
Z Ammánu do Iráku je to přes tisíc kilometrů bez
hotelů, bez zastávek... „Silnice dlouhá před námi,
sluničko svítí nad námi“... zpívali jsem si, dokud nám

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

nevyschlo v hrdle. Vzali jsme si zásoby vody
a jídla, protože člověk nikdy neví a čert nikdy
nespí. Když jedete pouští, cesta ubíhá hrozně
pomalu. Nikde žádný strom, jen písek. Navíc
narazíte mnohdy na písečné přesypy „wadi“,
které jsou někdy označené bílými sudy, než i ty
písek zavěje. Jsou nebezpečné. A tak jsem jeli
a jeli, auto bylo po čase již zanesené pískem, ale
zaplaťpánbůh jelo. Na hranicích Iráku nás celníci
pořádně probrali, dělali problémy a zdržovali. Dá
se říct, že byli nepřátelští a nás přitom ještě
čekala cesta do Ramadi, Fallujah a „In Shallah“ –
dá-li Bůh, Bagdad. Dorazili jsme bez úrazu. Teď
již jen přes město a budeme doma. Doufali jsme,
že sluha bude čekat před domem. Poslali jsme
předem zprávu o našem příjezdu, ale nečekal
nikdo. Otevřeli jsme dům a mysleli, že jsme zase
v poušti. Závěje písku! V jídelně a kuchyni úplná
spoušť, vše ze dřeva napadené bílými mravenci
a sežráno. Sklenice na zemi, police v koupelně
a ve spíži pod schody pryč. Vše zmizelo. To
bylo přivítání! Vymetli jsme si cestičku pískem,
jako doma ve sněhu, i na schodech do ložnice,
vytřepali písek z prostěradel a spali ještě dříve,
než jsme položili hlavu na polštář. Byli jsme rádi,
že máme všechno za sebou. Výlet přes Evropu,
křížem krážem na Střední Východ a přes velikou
poušť až do země Tisíce a jedné noci – to byl
výkon!
Oli Andělová
Pokračování příště

Jiří Pavlíček
Se zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým,
že 1. července zemřel náš drahý manžel, táta a děda
ve věku 87 let. Odešel, ale v našich srdcích zůstává
navždy.
Za celou rodinu tady i v Čechách,
Vlasta Pavlíčková

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

Volejte Petra Juřičku
9796 7217
0432 901 341

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

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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Být básníkem—
Život už mě dávno přesvědčil,
že hudba a poezie

jsou na světě to nejkrásnější,
co nám život může dát.
Kromě lásky ovšem...

Bydleli jsme v Coronetu
Náš oblíbený penzion na Vinohradech byl obsazen
a protože jsem četla v Kvartu o Coronetu,
zatelefonovala jsme tam. Pan Skřivánek ihned
emailoval (dvoujazyčně) všechny podrobnosti.
Na cestě z Vídně nás čekalo taxi z Coronetu
na Holešovickém nádraží, což bylo velmi nápomocné,
protože tam byl zmatek a pán s tabulkou „Henderson“
byl moc vítaný.
Hotel je nový, čistý, na pokoji je trezor a toileta zvlášť
mimo koupelnu, což nebývá zvykem. Snídaně je
samoobslužná – hojná, zaměstnanci příjemní.
Restaurace za rohem nabízí chutné večeře. Protože
jsem z Vinohrad, připadala jsem si nejdříve jako
v cizině, ale krátká cesta v poklidu ke stanici metra
s nádhernými rozhledy na Prahu mně rychle přirostla
k srdci. Celý den strávený na Vyšehradě a na hradbách
s pěknou restaurací pro osvěžení těla byl „Icing
on the cake“.
Happy Travelling přeje Dagmar Henderson

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

Z DENÍKU DŮCHODCE – O lásce k umění
Již v útlém dětství jsem projevoval lásku
k poetickým říkánkám. Nedlouho potom, co jsem
začal trochu mluvit, oslňoval jsem rodiče takovými
básnickými výroky jako například ”Pan farář má
vrabce v kapse“, nebo “Hajný v lese usnul, někdo mu
ho utnul”. Rodiče však byli mými schopnostmi nadšeni
podstatně méně, když po mém hlasitém
zadeklamování této slovní hříčky se z mlází z čista
jasna objevil hajnej jako hrom, který nám bujaře dal
na vědomí, že ani v lese neusnul, a že mu ho ani
nikdo neutnul. Nemusím říkat, že se maminka
s tatínkem propadali hanbou a já to schytal, aniž bych
si byl vědom za co. V té době mi bylo asi pět let...
S přibývajicím věkem jsem začal projevovat zájem
i o divadlo. Líbil se mi Kašpárek a hlavně pak Špejbl
a Hurvínek, kterého jsem se snažil všemožně
napodobovat, jak celkovým vzhledem, tak i mluvou.
To mi bylo kolem osmi let...
Opravdovou, neutuchající lásku k divadlu v ranném
dětství ve mně vsak probudila teta Fé, operní
zpěvačka a profesorka na konzervatoři, která
pro šprým neměla daleko. Ráda oblažovala členy
rodiny a vůbec kohokoliv, kdo jí byl ochoten
poslouchat, různými áriemi a opepřenými historkami
z divadelního prostředí. Jako mladému chlapci mně
tetička Fé imponovala nejen svým ohromným
poprsím, osobitým smyslem pro humor a tím, že
plynule ovládala pět světových jazyků, ale hlavně
svým teatrálním výstupem, který vždycky mistrně
provedla na schodišti vilky, když jsem na ní zpoza
rohu vybafnul. To vždycky strašně hystericky vykřikla,
chytila se za mohutné srdce, udýchaně si sedla
na schody a operním hláskem křičela, že jí tím
bafáním jednou přivedu do hrobu. Přitom předstírala
mdloby a dovedla i pořádně zblednout a rozplakat se.
Se zadostiučiněním musím říci, že teta Fé naštěstí

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

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

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

... Marně jsem sbíral myšlenky
a křečovitě zavřel oči,
abych zaslechl zázračný první verš.
Ve tmě však místo slov

zahlédl jsem ženský úsměv a ve větru
rozevláté vlasy.
Byl to můj vlastní osud.
Za ním jsem klopýtal bez dechu celý život.

nikdy mému strašení nepodlehla; opakoval jsem
bafání příliš často, než aby se doopravdy lekla
natolik, že by to mělo za následek trvalou újmu
na jejím zdraví. Ale jelikož jsem byl nezbeda, tak
jsem si s ní často na schody také sedl a opičil jsem
se po ní takovým způsobem, že mi řekla, že přes to,
že jsem nenapravitelný oplégr, mám jisté vlohy,
které jsem zdědil po ní, a které je nutno již
od dětství systematicky pěstovat.
Jednoho dne, když jsme se oba na schodech opět
vydováděli po mém: “Baf!!” pozvala mě teta Fé
do svého pokojíčku, kde na mě lišácky mrkla
a vážně řekla: “Ivánku, ty teď svůj herecký talent
ukážeš při slavnostní příležitosti rodině a přátelům.
Tady máš tuto knížečku, pěkně si to nastuduj,
a doufám, že mi neuděláš ostudu. Pamatuj, že ten
talent nemáš od mámy, ale ode mne.”
Celý rozechvělý jsem otevřel útlou knížku beze
slov s titulem “Tabatěrka”. K mému úžasu se knížka
skládala ze série perokresbiček zobrazujících
gentlemana zabývajícího se elegantním rituálem
vyjmutí cigarety z tabatěrky a jejím vykouřením.
Teta Fé byla fikaná. Věděla moc dobře, že mojím
fingováním jejího omdlévání na schodech nelze
samozřejmě se žádnou pravděpodobností zjistit,
mám-li vůbec špetku nějakého talentu. Vybrala
proto metodu etudy, která se dodnes běžně používá
u přijímacích zkoušek na divadelní fakultu, aby
rodina zjistila, jestli mám k herectví vůbec nějaké
vlohy. A mně se splnil sen zapálit si veřejně cigárko,
aniž bych se dostal do maléru, protože na kouření
jsem byl moc mladý.
Tetička mě na představení náležitě připravila:
z divadla pro mě obstarala frak, cylindr, cvikr
a doma vyštrachala potřebné rekvizity, zejména
stříbrnou tabatěrku napěchovanou cigárkama
a krásný zapalovač.
Na představení se přišlo podívat mnoho lidí, které
k nám teta Fé pozvala pod záminkou vystoupení
předního vídeňského umělce v té době hostujícího
v Praze. Když jsem viděl všechny ty honosně
vypadající pány a paničky, roztřásly se mi nohy, ale
nedal jsem to na sobě znát. Teta Fé si v přivítacím
projevu vymyslela, že vynikajícího umělce bohužel
sklátila chřipka, ale že na jeho místě má obecenstvo
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unikátní možnost zhlédnout jeho nadaného synka,
což je vskutku nezapomenutelný kulturní záležitek.
Pak spustila nějakou šílenou árii, která diváky
patřičně naladila a připravila na můj slavný výstup.
Ten následoval po tetiččině srdcervoucím zpěvu.
Etudu “Tabatěrka” jsem zahrál se suverenitou
ostřileného herce. Potíž byla v tom, že ačkoliv jsem
mnohokráte mohl nastudovat všechny finesy spojené
s otevřením tabatěrky a elegantním vyjmutím
cigarety, rodiče mi nedovolili, abych etudu nacvičil
do jejího konce, tedy až do vykouření cigarety. To se
odehrálo až při samotném vystoupení. A jelikož jsem
chtěl tetu Fé a všechny přítomné diváky ohromit
svým kuřáckým uměním, cigárko jsem si dopřával
hlubokými šluky. Kouř z cigarety za chvilku zahalil
pokoj do hustého dýmu. Teta Fé, rodiče a diváci byli
mým představením náležitě oslnění, a zatímco si
šeptem vyměňovali pochvalné poznámky, já začal
rychle blednout jako křída. Netrvalo dlouho,
a studený pot mi polil čelo. Co následovalo potom,
byla pro mě strašná ostuda, neboť jsem tam poblil
nejen zapůjčený frak, ale i vzácný peršan včetně
několika nic netušících diváků v první řadě. Vypotácel
jsem se z pokoje a v blití pokračoval na toaletě,
zatímco obecenstvo propuklo v bouřlivý potlesk,
protože si bláhově myslelo, že to bylo realistické
vyvrcholení scénky.
Teta Fé byla nadšením bez sebe. Přišla se na mě
podívat do koupelny, kde jsem seděl zplihlý jako
zmoklá slepice. Tetička celá bez sebe radostně
tleskala a nakonec se přes příliv emocí zmohla na to,
aby řekla: ”No vidíš, ty můj chlapče, jak jsi byl
úžasný! Byla jsem na tebe právem hrdá. Čekají tě
světlé zítřky na prknech, která znamenají svět. Však
ten talent máš po mně!”
Já jsem ale přišel na to, že se mně tetička krásně
pomstila za to, jak jsem jí tím bafáním vždycky strašil.
Ale pravda je, že díky ní mohu říci, že jsem propadl
myšlence stát se hercem. V té době mi bylo 12 let...
Ivan Kolařík, OAM
Pokračování příště

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

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

OPRAVY A PRODEJ
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

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

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

Když jsem se narodil,
Stanuly nade mnou sudičky.
První řekla: Bude pít víno.
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Seifertova báseň je pro manžele Janu a Borise
Diakovské s dodatečným blahopřáním k jejich
50. svatebnímu výročí a s poděkováním za hezký
dopis na adresu Kvartu. Také všem manželským
párům, které zůstaly věrny svým ‘Wagons lits‘
a mému muži, se kterým jsem na nádherné ‘trati‘
právě dvacet let. (sem)

SVATEBNÍ CESTA
Kdyby nebylo těch pošetilých polibků,
nejezdili bychom na cesty svatební.
Kdyby však nebylo svatebních cest,
k čemu by potom byly Wagons lits?
Nádražních zvonků věčný strach,
ach, Wagons lits, vagóny svatební.
To štěstí manželské je jako křehké sklo,
medový měsíc se naklání.
Má drahá, vidíš v oknech hory Alp,
otevřme okno vůním dokořán,
hle, cukr sněženek, lilií vláčný sníh,
za Wagons lits je Wagon restaurant.
Ach, Wagons restaurants, vagóny svatební,
být věčně jejich hostem a pak snít
nad křehkým příborem o štěstí v manželství.
Pozor, sklo! Pozor neklopit!
A ještě jeden den a ještě jedna noc,
dvě krásné noci a dva krásné dny.
Kde je můj jízdní řád, ta kniha básnická,
ó, jak jsou krásné moje vagóny!
Ó Wagons restaurants a Wagons lits,
ó cesta svatební!

KURZY ČESKÉHO JAZYKA
Začátečníci –12 lekcí
Začínáme 11.9. v 19,00 hod. v Národním domě,
497 Queensberry St., North MLB
www.sokolmelbourne.com.au
Výuka trvá 90 minut.
Výukové materiály jako vždy zajištěny.
Vyučuje Milena Petrová—
tel.: 0432 920 601,
milena.petrova@sokolmebourne.com.au
Bohoslužby na Šumavě do konce roku
2007
se konají vždy první neděli v měsíci, tj.
7. října, 4. listopadu, 2. prosince začátek je v 11 hodin,
po mši následuje malé občerstvení.
Adresa: Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J)
Tel: 9754 5159. Všichni jste vítáni!

Druhá na to: A rád!
Třetí však dodala:
Ale jen červené...
„Všecky krásy světa“

„Hledam pro moji hezkou maminku seriousniho
pritele, mezi 60-70 lety, od 175 cm, nekuraka,
stihlejsi postavy, pratelske povahy, se zajmem
o clasickou muziku a folklor, tanec a knihy.
Odpovedi prosim na e-mail:
prague-girl@hotmail.com“
Milí čtenáři Kvartu, tento inzerát, který jsem dostala,
ponechávám v původním znění záměrně. Nejenže jej
považuji za kouzelný a věřím, že najde plno
odepisovatelů, ale chtěla bych připomenout, že naše
organizace Sokol Melbourne by ráda uvítala mezi sebou
i naší novou, mladou Čechoaustralskou generaci.
Tlumočte proto svým dětem a vnoučatům, že Národní
dům je tu i pro ně. Mluví se zde i anglicky, čepuje se
nejlepší pivo na světě a je tu kousek země, ze které
pocházejí. So -

To all the young people with Czech heritage,
come and visit the Czech National House, bring
a friend along and enjoy the good things your
Czech background offers. We speak English
and we would love to see you on our Open
day—which is every Friday from 5 pm. (sem)

SERIÁLOVÉ ODPOLEDNE Č. 3
Přijďte na 5. a 6. díl populárního českého seriálu

MÍSTO NAHOŘE
Pokud jste snad prvních 6 částí neviděli, nevadí...
Máme pro Vás připraven text, který Vám v krátkosti řekne,
co se v předchozích dílech odehrálo.
Nenechte si ujít úspěšný český seriál o tom,
že místo nahoře je pro každého někde jinde.
Hrají: O. Vetchý, B. Munzarová, M. Táborský, S. Stašová,
B. Seidlová, T. Hanák, V. Freimanová, J. Somr, J. Schmitzer,
V. Preiss, V. Cibulková, J. Lábus a další.
Naši hrdinové začínají splácet první daň za své omyly.
Za všechno se platí, za alkoholický večírek, za podrazy
v podnikání, za milostné zálety i za nereálné sny. A neplatí
se jen penězi, někdy daň na sebe bere nečekaně i jinou
podobu. Třeba jde o banální hlavy bolení, ale třeba také
o něco, co poznamená člověka na celý život. Pátý díl ovšem
není jenom o účtování, je také o lásce. I ta má své různé
podoby a všelijaká úskalí a trápení...
9. 9. 2007 budeme promítat díl 5. a 6.!
Ve vstupném $4 je zahrnuta káva či čaj.
Objednávky míst vítány – volejte na 0412 604935.

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

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

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 ZÁŘÍ 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
8. září

Tradiční SPOLEČENSKÝ PLES – Studio 4

Neděle
9. září

Seriálové Odpoledne – „Místo Nahoře“

Neděle
16. září

VALNÁ HROMADA

Pátek
21. září

Kino – „Učitel Tance“ Večeře od 18:00

Čtvrtek
27. září

Fringe Festival

20:00

Sobota
29. září

Disco

20:00

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

18:30

- módní přehlídka salonu Black Rose
$30 (25 penzisté) s večeří a s nočním občerstvením
Rezervace tel. 9855 8086

15:00

Třetí část promítání – díl 5 + 6 - $4.00

14:00

Oběd od 12:00 $15.00 / $10.00 (členi)

20:00

Zvláštní příběh o lásce, tanci a neumírání odehrávající se koncem
čtyřicátých let v plicním sanatoriu. Film režiséra J. Jireše podle
scénáře J. Hubače získal ceny Český lev 1995 za hlavní herecký
výkon Martinu Dejdarovi a za nejlepší zvuk.

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

Zveme Vás na

VELKÝ PLES SOKOLA
V sobotu, 8. 9. 2007 od 18:30
K tanci hraje Studio 4
Fashion Show - Black Rose (módní salon Jitky Penak)
Vstupné $30, penzisté 25 (s večeří a nočním občerstvením),
rezervujte na 9855 8086
Dámy v dlouhém, páni v tmavém

Tradiční SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
se bude konat v neděli 30. 9. 2007 na Šumavě.
Mši ve 14 hod. bude sloužit Otec A. Hrdina.
V 15 hod. pokládáme věnce u pomníku padlých,
pak následuje taneční zábava s kapelou Edy Zlatého.
Oběd nebo jen kávu s koláčky podáváme již od 12 hodin.
Kroje jsou vítány.
Těšíme se na setkání na Šumavě!
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J). Tel: 9754 5159
Redakce Kvartu - Barbara Semenov, Grafická úprava - Blanka Arnold
P.O. Box 1008, Hawksburn 3142
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au
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