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KVART na internetu: http://www.sokolmelbourne.com.au
První český tělovýchovný spolek - Tělocvičná jednota Pražská byla založena
16. února 1862 v Praze a brzy přijala jméno Sokol.
Jeho zakladatelé - Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner - našli myšlenkový základ v antické historii
stejně jako tvůrci novodobých Olympijských her o téměř 40 let později. Princip, na kterém je
sokolství založeno - jednotný rozvoj těla i mysli v duchu demokracie, svobody, rovnosti a bratrství
byl podporován mnoha významnými Čechy své doby. Být sokolem bylo považováno za čest!

První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou
praporu Karolina Světlá. Náčelník Miroslav Tyrš vytvořil tělocvičnou soustavu a názvosloví
(Základové tělocviku). Ideovou stať Náš úkol, směr a cíl uveřejnil v časopise SOKOL (1871).
Program organizace založený na základech starohelénské kultury těla a ducha (kalokagathie) má
pevné kořeny v etických a filosofických myšlenkách převzatých z antiky, obohacených dalšími
mysliteli našeho národa, počínaje Komenským, přes Karla Havlíčka Borovského až po T.G.
Masaryka, jenž sokolstvu vtiskl pečeť nezlomné víry v demokracii, vlastenectví a humanismus.
Ve své činnosti vychází Sokol z trvalých kulturních a mravních hodnot, vyznává úctu k pravdě,
věrnost danému slovu, úctu k osobnosti a názorům druhého, zásadovost, kulturnost v jednání
a vystupování, uvědomělost a ukázněnost.
Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní režimy našich dějin.
Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí
jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila
normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen—již počtvrté k novému životu.
Po celou dobu totality uchovávali sokolské tradice i sokolské ideje především zahraniční sokolové.
Ti se sdružili po obnovení Sokola v domovské zemi do Světového svazu sokolstva. Sokolu se sice
podařilo organizačně "postavit na nohy", cestu k uplatnění sokolských idejí, morálních zásad
i sokolského vědomí v myslích svých členů v současnosti však stále ještě hledá.
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VÁŽNĚ CHYTREJ CHLAPÍK
Jako člověk, který razil myšlenku nutnosti hledat
nové cesty, metody a pojetí při navazování na ideje
a pokrokové tradice, které je třeba neustále rozvíjet,
by mi snad prominul ten troufalý titulek, kterým bych
dnes ráda oslovila čtenáře ke vzpomínce na další
významnou osobnost našeho národa.
Původně se psal Tiersch. –
Narodil se 17. září 1832
v německé rodině lékaře
v Děčíně, ale po brzké ztrátě
rodičů byl vychováván v českém
vlasteneckém prostředí.
Po absolvování malostranského
gymnázia studoval v Praze
přírodní vědy, filozofii a estetiku
na filozofické fakultě. Zamýšlel
věnovat se filozofii, ale převážil jeho zájem o výtvarné
umění a estetiku. Stal se předsedou výtvarného
výboru Umělecké besedy a členem poroty
pro sochařskou výzdobu Národního divadla, podnikl
studijní cesty do Německa, Francie, Itálie, Anglie
a v roce 1882 byl jmenován mimořádným profesorem
Univerzity Karlovy v Praze. Do české historie se však
zapsal především jako spoluzakladatel a vůdčí ideový
i organizační činitel Sokola.
Spolu s Miroslavem Tyršem stáli u zrodu spolku
další přední představitelé české politiky a kultury bratří Grégrové, Josef Mánes, Jan Neruda, Jan
Evangelista Purkyně, Karolína Světlá,... Sokol by
nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha Fügnera,
který byl až do své smrti jeho starostou. K Sokolu
patřil v době počátků i Tělocvičný spolek paní a dívek
pražských, vedený Žofií Podlipskou, mladší sestrou
Karolíny Světlé. Název Sokol dal spolku pedagog
Emanuel Tonner, Fügner navrhl tykání a oslovení
"bratře" a "sestro", Mánes kroj, novinář Josef Barák
přišel s pozdravem "Nazdar!" a Tyrš byl tvůrcem
sokolských zásad, které vyzdvihovaly sílu a mužnost,
činnost a vytrvalost, lásku k volnosti a vlasti,
dobrovolnou práci a kázeň a vzájemný bratrský vztah
členů.
Přál si, aby sokolství v duchu starořeckého ideálu
kalokagathie přispívalo pěstováním tělesné zdatnosti
a brannosti k harmonickému rozvíjení lidské osobnosti
a národní kultury. Ve stati Náš úkol, směr a cíl
(v 1. čísle časopisu Sokol 1871) mimo jiné napsal, že
členem Sokola by se mělo stát co nejvíce příslušníků
národa, protože „věc sokolská, jak ke všem stavům
a vrstvám se obrací, znamená prozatím tolik,
co tělesné a zčásti i mravní vychování všeho národa
českoslovanského, odchování jeho k síle, statečnosti,
ušlechtilosti a brannosti zvýšené“ (v té době měl Sokol
asi 12 tisíc členů, dnes sdružuje Česká obec sokolská
(ČOS) téměř 1100 jednot a 190000 členů). Ideální
typus českoslovanského muže a ženy spatřoval
v Mánesových ilustracích k Rukopisu
královédvorskému.

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Svými názory bývá Tyrš řazen mezi sociální
evolucionisty darwinovského typu, ale filozofických vlivů
lze u něho nalézt více. Stálou inspirací mu byla antika
a německá filozofie. Už v padesátých letech 19. století
se zabýval Schopenhauerem, z jehož filozofie mu
vyhovovala zejména nauka o vůli, teorie identity těla
a duše a etický ideál lásky. Zároveň ho přitahoval
Feuerbach svou kritikou náboženství. Na začátku
šedesátých let se seznámil s Darwinovým spisem
O vývoji druhů (1859), přijal jeho přírodovědnou teorii,
zejména zákon vývoje, který pak aplikoval
na společnost. Darwinův „boj o život“ chápal jako
vědecké a filozofické překonání pesimismu a pasivity,
v něž ústí Schopenhauerovo učení o vůli k životu, jako
předpoklad pokroku, postupného zušlechťování člověka
a společnosti, jako pobídku k činnosti. Měl za to, že
„veškeré dějiny jak tvorstva vůbec, tak lidstva zvláště
jsou věčný boj o bytí a trvání, v němž podlehne
a vyhyne, co k životu nadál je neschopno a celku
závadno“ a že „každý národ zhynul jen vlastní vinou
svojí; čím menší národ, tím větší činnost vyvinouti musí,
aby byl a zůstal platným a závažným členem lidstva“.
Všechny tyto filozofické vlivy pronikají i do Tyršových
úvah o náboženství. Ty se objevují i ve studii Mohamed
a nauka jeho, pojednávající nejen o islámu, ale také
o vzniku a podstatě náboženství, náboženských
dogmatech, obřadech, mravouce, herezi, politickém
pozadí náboženských konfliktů,... Tyrš podobně jako
Feuerbach předpokládal, že lidé promítají do konceptu
boha své vlastnosti a poměry, že národ si podle svého
obrazu vytváří „bohy“, kteří vyhovují jeho potřebám.
Původní formu náboženství spatřoval v polyteismu,
jehož rozmanité podoby vysvětloval geografickými
a národními specifiky.
Na otázku, zda se může objevit další světové
náboženství, jemuž by se podařilo „podrobiti sobě mysli
veškeré“, odpovídá, že takové náboženství tu již je, že
„je to duch lásky a osvěty“, a že jeho proroky jsou
všichni „dobří, vzdělaní a horliví lidé“, kteří chtějí spojit
své síly a vymýtit ze světa hmotnou i duševní bídu,
ovšem „toliko zbraní mravnou a duševní“.
Chytré úvahy vyslovil náš první sokol už
v předminulém století a v poměrně mladém věku.
Ve svých dvaapadesáti letech se Tyrš, který paradoxně
nikdy neoplýval přílišnou tělesnou zdatností, léčil
v tyrolských Alpách, když byla 8. srpna v Oetzu
ohlášena jeho nezvěstnost a třináct dní poté bylo jeho
tělo nalezeno v divoké soutěsce horské říčky Aachy.
Dědictví, které zanechal svému národu je krásné.
Pomáhalo nám také paradoxně nejvíc zejména
v dobách, kdy jsme byli oslabeni a dokázali se
semknout, sjednotit. V momentech, kdy v jednotě byla
tajná síla a ve vzájemné opoře se nám dostávalo
zadostiučení z morálního vítězství. Odkaz moudrého
člověka připomínám dnes v souvislosti s naší
melbournskou sokolskou organizací a zahájením jejího
dalšího volebního období s přáním, aby zůstal blízký
našim srdcím. Co říkáte, sokolové?
Barbara Semenov

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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SOKOL MELBOURNE INC.
V neděli 16. září 2007 se konala valná hromada, na které se sešlo 116 členů Sokola Melbourne Inc. Schůze
trvala šest hodin. V mezičasech za mnou chodili lidé ze všech (dvou) stran. „Co napíšeš do Kvartu? - to ti holka
nezávidím“, sesumíroval jeden za všechny. A já byla skutečně na valných rozpacích. Jedni mluvili o znárodnění,
druzí o převratu. Sokolského v tom nebylo nic.
Ani druhý den ráno, v den uzávěrky tohoto vydání, jsem nebyla o nic moudřejší a bílý papír (obrazně řečeno,
protože píšu pochopitelně na počítači) zel prázdnotou. Valná hromada zůstala bez oficiálního zakončení a kdo
byl vlastně zvolen do nového výboru nebylo jasné ani po šestihodinovém boji o funkce. Nechala jsem počítač
počítačem a šla si zacvičit do Fitness First posilovny. Vskutku, nic nepročistí mysl jako kus pořádného tělocviku.
V Sokole se však už léta necvičí.
Uprostřed vřavy schůze apeloval kandidát Miroslav Hájek na přítomné jako na sokolské bratry a sestry,
kandidát Jaroslav Lorenc reagoval poznámkou, že se už dávno nejedná o Sokol jako takový. Oba měli pravdu.
Jistěže na tom není nic špatného, že se naše organizace už nezabývá tělovýchovou ani nelpí na tradičních
zásadách. Je dnes spíš společenským spolkem, sdružujícim české a slovenské krajany ve Viktorii. Cíle spatřuje
v podpoře seniorů pokračovat v aktivním životě a zároveň v rozvoji kulturních a společenských zájmů celé naší
komunity. Je založen na dobrovolné činnosti nás všech. Také se samozřejmě předpokládá, že není zneužíván
pro finanční zisk jedince ani založen na byrokratickém účtování. Je nabíledni, že většina z nás, stojí-li nám
už za to se v organizaci slučovat a angažovat, má čisté úmysly pro svou organizaci pracovat a zároveň si členství
v ní právem užívat. Bylo by bonusem, kdybychom mohli uplatňovat v našem společenství vznešené zásady
sokolů viz titulní stránka tohoto vydání Kvartu – „Ve své činnosti vychází Sokol z trvalých kulturních a mravních
hodnot, vyznává úctu k pravdě, věrnost danému slovu, úctu k osobnosti a názorům druhého, zásadovost,
kulturnost v jednání a vystupování, uvědomělost a ukázněnost.“ Jenže – nikdo nejsme holt zas až tak akorát.
Někdo se snaží přespříliš, jiný míň, další to neumí a další...?
Dost lamentací. Pravdou je, že Sokol Melbourne Inc. v podobě jak zasedl na letošní valné hromadě má dnes
ze Sokola pouze jméno. Proč nebýt tedy společenským spolkem, klubem, organizací či sdružením, které
sjednocuje krajany stejných zájmů a cílů v Austrálii?
A to mne přivádí ještě k úvaze nad naším časopisem. Kvart není pouze sokolským listem. Je to periodikum,
které vychází pro krajany – Čechy a Slováky, nejen ve Viktorii, ale roztroušené dnes po celém světě. Vedle
čtenářů žijících v Queenslandu nebo v Perthu je pravidelně distribuován odběratelům až do Prahy a do Brna,
do Švýcar a do Kalifornie, zkrátka všude tam, kde s námi chtějí být lidé v informačním kontaktu. Je jich dnes
hodně.
Kvart, který vychází pod hlavičkou Sokol Melbourne Inc., by se měl stát proto listem nezávislým, umožňujícím
krajanům, aby byli slyšeni a zviditelněni, mají-li o to zájem, měl by být listem spojujícím australskou krajanskou
komunitu – bez ohledu na příslušnost ke zdejší organizaci. Všichni krajané by měli mít stejné právo na zveřejnění
svých příspěvků, názorů a dopisů, jedná-li se o příspěvky hodnotné, které zajímají širokou čtenářskou obec. List
musí zároveň plnit svou základní funkci zpravodaje a platformy jediné místní krajanské organizace, kterou
je Sokol Melbourne Inc.
Na valné hromadě za mnou přišla stará sokolka paní Alena Wostrá, která je pamětnicí začátků i rozpadu
původní melbournské sokolské organizace v padesátých letech. Tehdy byla jistě, stejně tak jako každý z nás—
dnes, dříve nebo ještě dřív—mladá, hezká, plná sil a očekávání věcí příštích. Včera mi předala pro Kvart svojí
„Modlitbu ve stáří“:- Nechť mám to štěstí, setkávat se s lidmi, kteří jsou hodní a milí, a ve stáří zapomenout
na ty, kteří mi ublížili, a dobrý zrak k rozpoznání kdo je kdo.
Snad nám to dnes všem, nejen účastníkům včerejší valné hromady, připomene relativitu našeho počínání
a podstatu našich žel příliš krátkých životů.
Barbara Semenov

Složení nového výboru, které nebylo oficiálně vyhlášeno po skončení valné hromady
ani do uzávěrky čísla, bude oznámeno v listopadovém vydání Kvartu.
Ve zveřejněném rozhovoru s redakcí krajané.net jsem před pár měsíci okrajově uvedla nepřesné informace týkající
se historie melbournské organizace Sokola. Sokol existoval v Melbourne již v padesátých letech, ale k vybudování
Národního domu došlo až v roce 1978, poté, co byla sokolská činnost obnovena v roce 1975. (Více o historii naší
organizace na www.sokolmelbourne.com.au.) Zároveň bych chtěla připomenout, že u počátků krajanského listu
Kvart stáli spolu s Pavlem Pospíchalem také Vlado Kadnár a Jiří Špiegl. (sem)
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ODTUD A ODJINUD

Když se řekne národ
a znárodnění
Fejeton Vlasty Šustkové
Dvacátý osmý říjen je jistě velkým
symbolem našeho národního cítění. Se slovem národ
se nám nejprve vybaví Národní divadlo s nádherným
a povzbudivým „Národ sobě“. Jak to jen ti lidé tenkrát
dokázali? Vždyť měli tehdy mnohem míň, než co
máme my teď. Topení bylo drahé, špatné cesty, vařilo
se na kamnech, voda jen ze studní, šaty se šily
hlavně ručně, doprava pouze za pomocí koní.
A přece:- divadlo, muzeum, mosty, kostely, knihovny.
S láskou a obětavostí se tvořilo pro sebe
a pro budoucí. Určitě se lidé take lišili v názorech
na mnoho věcí, ale v jádře to šlo kupředu.
Pro nás mimo naši zemi zůstal pojem národ jen
v našich myslích a se skromnými symboly toho
českého - v našem Národním domě SOKOL
a na Šumavě v Belgrave. Ale ouha! Přesto, že si
vcelku dobře hmotně žijeme, rozpory se to mezi námi
zrovna hemží. Z národa zbyla hrstka kritiků, pár
stárnoucích dříčů a skupina návštěvníků akcí.
Nepřijdou-li mladší a mladí s jednotnějším postojem,
nemáme naději.
Naštěstí se znovu objevil zájem o český jazyk u těch
nejmenších. Ti trochu starší jezdí na české tábory.
Několik dospívajících pomáhá na táborech a v Domě.
Pak je ale velká proluka 20 - 40tiletých. Bude tedy
na starších, aby nabízeli náš Dům svým dětem
a známým na oslavy, diska, jogu, hudební koncerty,
ochutnávání vína nebo i konference, aby náš Dům
opět uvítal Moravany, Slováky a Čechy - třeba i česky
nemluvící - ale s českým srdcem. Hledejme cesty
udržet naše národní cítění symbolizované právě
nastávajícím výročím 28. října.
Bohužel jsme však zažili dobu, kdy tento tak
významný den byl nazýván a slaven jako výroční den
ne národa ale znárodnění. Slovo znárodnění bylo
urážkou všech a všeho, co lidé vybudovali a dosáhli
za 30 let první republiky.
Bylo to hrozné, když vám přišli lidé sebrat vaše pole,
koně a krávy, váš obchod a zásoby, váš dům, auto
a nábytek včetně vašich úspor. A když jste se jen
slovem bránili, zavřeli vás. Navíc se však muselo
ovšem přitakat všemu, co následovalo. Nebylo divu,
že takové bezpráví lidé opouštěli s holýma rukama
a hledali svobodnější svět.
Někdy mám ale pocit, jakoby noví kandidáti
do výboru Sokola chtěli také jaksi znárodnit sokolský
Dům, který staří členové vybudovali. Varujme se‚
„znárodňování“ majetku a hleďme si raději oživení
dobré činnosti v naší komunitě česko-slovenského
mini národa.
Vlasta Šustková

Juditin most přes Vltavu byl stržen
velkou vodou, v roce 1357 jej nahradil
Karlův most. Kopy vajec, které zedníci
císaře Karla IV. údajně přidávali
do zdiva byly nepochybně účinné, zub
času ale hlodal i do nich a tak se letos
začíná s generální opravou této slavné historické
památky. Rekonstrukce potrvá nejméně do roku 2008,
vnější podoba mostu se nezmění, snad jen povrch
dnes již jen pěší zóny. Bude znovu zavedeno plynové
osvětlení. Most zůstane v době oprav otevřený, jen
v některých úsecích bude zúžen.
Vyslání Jany Juřenčákové do Švýcarska, kde se jako
předsedkyně senátního výboru pro krajany zúčastnila
uctění památky Jana Palacha a Jana Zajíce, vyvolalo
mezi tamními exulanty velký rozruch. Paní senátorka,
bývalá členka KSČ, neví, proč by se měla stydět,
i když organizace, na které se podílela, přímo vyvolala
důvod k protestnímu sebeupálení obou studentů.
Dodatečně se dozvídám, že senátorka pod vlivem
bouře vyvolané ve Švýcarsku rezignovala
z předsednictví komise, v senátu však zůstává. Před
časem tříčlenná skupina českých senátorů, také členů
výboru pro krajany, navštívila Melbourne a její dvě
členky byly bývalé komunistky. Senát opatřený hroší
kůží exulantům evidentně nerozumí.
Na ABC FM jsme slyšeli rozbor Dvořákovy Deváté
symfonie Z Nového světa. Pořad se mi líbil, zejména
poukaz na kulturní rozdíly Evropy, jmenovitě českých
zemí a Ameriky koncem 19. století. Dvořák nejel rád
na dva roky do Nového Yorku, kam ho přitáhl
15tinásobný plat ve srovnání s tím, který měl
na pražské konzervatoři. Komentátor pořadu správně
zdůraznil, že Dvořák v symfonii necitoval žádnou
melodii Afroameričanů nebo Indiánů, i když využil
jejich tonalitu. Jinak se názory australského
komentátora poněkud lišily od české hudební vědy.
Bohužel se na hudebních ukázkách v tomto pořadu
nepodílel český orchestr, jak by se slušelo. Potěšilo
mne ale, že pořad časově doplnil exulant Antonín
Kubálek přehráním několika klavírních skladeb
Antonína Dvořáka. Tomu pak následovala přehrávka
jedné z 45 symfonií Johanna Spergera narozeného
v roce 1750 ve Valticích na Moravě, působil jako
kapelník ve Vídni a v Bratislavě.
Letošní žně v ČR byly nejlepší z poslední doby. Bylo
sklizeno všechno obilí s průměrným výnosem 45 tun
na hektar, to je o 7,7% více než loňského roku, výnos
řepky je letos vyšší o 18%. U žita a ozimého ječmene
je letos nárůst devítiprocentní. Jen produkce jarní
pšenice zůstala na loňské úrovni. Na dožínky
v Českých Budějovicích přijel prezident V. Klaus.
Bývalý guvernér Národní banky, agent StB
a premiér České republiky J. Tošovský byl nominován
vládou Ruska (!) na místo ředitele Mezinárodního
měnového fondu Světové banky ve Washingtonu.
Před časem tuto funkci zastával poúnorový exulant
dr. Jan Mládek. Během pracovní cesty na Papuu

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Novou Guineu mne vyhledal v Port Moresby, abych tam
založil místní organizaci exilové čsl. Společnosti
pro vědu a umění. Mládek byl tehdy jejím předsedou.
Valašskomeziříčská zpěvačka a pianistka Markéta
Ingrová v irském filmu “Once” ztvárnila roli české
emigrantky zamilované do dublinského pouličního
muzikanta. Ve filmu se mluví jak irskou angličtinou tak
česky. Slovenský Žid Adolf Burger, vyučený tiskař, byl
v roce 1942 deportován do Osvětimi, Birkenau
a posléze do Sachsenhausenu. V tamějším koncentráku
byla zřízena typografická dílna, kde se padělaly britské
bankovky, švédské známky atd. Burger tam nuceně
pracoval mezi jinými 140 vězni. Celá jeho rodina byla
vyvražděna, Burger přežil a usadil se v Praze, kde žije
dodnes. “Ďáblova dílna” se jmenují jeho vzpomínky,
vyšly v Praze v roce 1951, na filmovém festivalu
v Berlíně byl oceněn film stejného názvu nedávno
natočený podle Burgerovy knihy.
Na Chodských slavnostech v Domažlicích a s nimi
spojené Vavřinecké pouti byla uspořádána přehlídka
dudáků, uvažuji, zda se také zúčastnil z Melbourne mezi
námi žijící dudák Zachula. Domažlice mají 11 tisíc
obyvatel a na slavnosti a pouť přijelo na padesát tisíc
návštěvníků. V nedalekých Volarech se pokusili
o překonání světového rekordu o největší počet
pochodujících v dřevácích. Rekord překonán nebyl, ale
i tak to pěkně klapalo. Na ukončení Slováckého roku
přijelo do Kyjova dvacet tisíc milovníků moravského
folklóru. V krojovaném průvodu cifrovalo dva tisíce
šohajů a děvčic.
Na mistrovství světa v lehké atletice v japonské
Osace zlaté medaile získali R. Šebrle (deseti-boj)
a B. Špotáková (hod oštěpem), stříbrnou K. Baďurová
(skok o tyči). Čeští rychlostní kanoisté se po 21 letech
vrátili do republiky z mistrovství světa v Duisburgu bez
medailí. Skupina 17ti australských talentovaných juniorů
– kajakářů odjíždí na dva týdny v září do Německa
a Polska s trenérkou Dáši Kopečkovou z Melbourne.
Povinná školní docházka dětí od 6 do 12 let byla
v Čechách zavedena 11. srpna 1805, na Moravě
a ve Slezsku o pět let později.
Australská společnost Uran Limited prozatím
neuspěla otevřít smolincový důl na Českomoravské
Vysočině. V republice se nyní těží uran jedině u Dolní
Rožinky, která je nedaleko místa, o který mají
Australané zájem. Vypadá to tak, že i v Rožince
se těžba zastaví. Nedivím se tedy, že Rusové mají
zájem dovážet uranovou rudu z Austrálie.
V pražské ZOO se gorilí samici Kijni narodilo mládě
Tatu. Kijin onemocněla střevní kolikou, přestala Tatu
kojit, péče o mládě převzaly jiné gorily a Kijin doslova
donutily, aby Tatu nakrmila. V červenci našli
zaměstnanci ZOO ve výběhu goril vhozených pět jablek
se zapíchanými hřebíky.
Příští rok uplyne 40 let od invaze vojsk Varšavské
smlouvy. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd žádá
o poskytnutí informací svědků, fotografií a dokumentů
srpnových událostí, Email: jitkasvobodova@usd.cas.cz
nebo na adresu: Vlašská 8, Praha 1.
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Do Tunisu odcestovala z České republiky skupina
filmařů a herců, kteří tam budou v poušti natáčet film
“Tobruk” připomínající málo známou kapitolu
z 2. světové války. Příslušníci 11. pěšího praporu čsl.
zahraniční armády po boku Angličanů, Australanů,
Poláků a Jihoafričanů v roce 1941 zabránili německým
a italským jednotkám obsazení posledního spojenci
ovládaného strategického přístavu v severní Africe.
Výbor pro lidská práva OSN obdržel řadu stížností,
že dnešní Česká republika odmítá právoplatným
majitelům vrátit majetek zkonfiskovaný komunistickým
režimem. Takto postižení lidé jsou zejména emigranti.
Domnívám se, že je diskriminující a v demokratickém
světě nemyslitelné, aby rehabilitační nároky byly
uznány pouze některým z obětí totality.
Z článku v melbournských novinách “The Age”
ze dne 28. srpna – raději nebudu překládat:“Australians need to wake up to the fact that
we cannot treat educated and skilled migrants the way
we treated starving unskilled and illiterate migrants half
a century ago”. Ozvali se na tento nesmysl ti Češi,
kteří přijeli v padesátých letech a podle článku neuměli
číst a psát?
Minule jsem citoval z dopisu krajanky z Nového
Zélandu, že vystavení českého pasu musela osobně
vyřizovat na zastupitelství ČR v Brisbane. Před
několika dny nás navštívila a přiznala se, že při psaní
dopisu se spletla a obnovení pasu vyřizovala
v Sydney. Tato jakkoliv nepřijemná zmýlená ale nic
nemění na nepružnosti a byrokratické skutečnosti,
že vyžadovaná osobní přítomnost při vyřizovaní pasu
je pro Čechoaustralany časově a finančně krutě
náročná pokud nežijí v Canbeře nebo v Sydney.

IP

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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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JAN BENEŠ (1936 – 2007) IN MEMORIAM

Spisovatel dobře známý čtenářské obci v Česku
i v zahraničí, skončil život sebevraždou 1. června 2007
v Obořišti u Příbrami, kde se usadil v roce 1992
po návratu z exilu v USA. Neuvěřitelná zpráva, jako
blesk z bezmračné oblohy, mě nesmírně šokovala. Byl
jsem s Janem v písemném styku od počátku
osmdesátých let. Naše jména se setkávala na stránkách
exilových a krajanských časopisů, zejména
ve švýcarském Polygonu a později v pražském Polygonu.
Také jsme oba působili v Armádním vysílání Ćeského
rozhlasu v Praze.
Jan Beneš byl prvním novinářem, který v exilovém
a krajanském tisku v USA a v Evropě podpořil mou
snahu odhalit sokolského odbojáře Ladislava Vaňka –
Jindru jako spolupracovníka gestapa.
To nebyl snadný populární záměr. Lidé nemají rádi
člověka, který je připraví o falešné představy o přátelích,
politických idolech a hrdinech. Na počátku jsem měl
při ruce jen dohady v Sydney žijícího parašutisty kapitána
Oldřicha Pelce, od kterého jsem získal adresu Marie
Provazníkové, náčelnice sokolských žen, žijící v USA.
Na základě vlastní zkušenosti označila Vaňka
za provokatéra gestapa (paměti To byl Sokol, 1991).
Byl jsem upozorněn na snahu Vaňka navázat v roce
1964 spojení s Heinzem Pannwitzem, usazeným,
po desetiletém vězení v sibiřském gulagu,
v západoněmeckém Ludvigsburgu. V roce 1942 byl
komisařem gestapa v Praze, kde v září zatkl a vyšetřoval
Vaňka. V jeho archivech jsem se dopátral o výslechu
a jednání s Vaňkem, který za určitých podmínek projevil
ochotu spolupracovat s gestapem. Po svědectví
Provazníkové to byl další doklad, který důkladně otřásl
mým obdivem k legendárnímu sokolskému odbojáři.
Díky dr. Janu Němcovi, tajemníkovi Společnosti
pro vědy a umění v USA, se mi podařilo navázat spojení
s majorem Aloisem Šedou, jehož identitu převzal Vaněk,
skrývající se od počátku října 1941 v Praze u paní
Šedové. Šeda uprchl v roce 1939 do Francie, kde
vstoupil do čs. zahraniční armády. Ani po naší výměně
několika dopisů v osmdesátých letech nechtěl vzít
v úvahu smutné skutečnosti o chování dlouholetého
kamaráda, s nímž byl v Sokole a na reálce.

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

Jak jsem se dozvěděl od Jana Beneše při schůzce
v Praze, osočil mě, že jsem byl – v kampani proti
Vaňkovi - dlouholetým spolupracovníkem StB. Šeda
a Beneš se dobře znali. Vyučovali po mnoho let
češtinu v Ústavě americké armády pro nauku cizích
jazyků v Presidio of Monterey.
Protože Vaněk byl jedním z mála zahraničních
a domácích protinacistických bojovníků, které
komunisté po únoru 1948 neuvrhli na podkladě
falešných obvinění do žaláře, usoudil jsem, že byl
pravděpodobně pod ochranou StB. Tato domněnka
byla správná. Z Cibulkových seznamů jsem se
na počátku 90. let dozvěděl, že Ladislav Vaněk –
Horský byl v prvním tisíci (č. 540!) statisíců
registrovaných a neregistrovaných estébáckých špiclů.
Po druhé v životě Vaněk zrazoval odbojáře, přátele
a kolegy, aby si zachránil svůj bezectný život. Dvakrát
se dal k dispozici nepřátelům českého národa.
Slíbil jsem paní Horové, dceři dr. Jana Kellera,
posledního starosty Sokola, proti němuž Vaněk
falešně svědčil v roce 1943 u Lidového soudu
v Berlíně, že Vaněk nevejde do historie s čistým
štítem. To se mi podařilo. Také díky tomu, že jsem
měl morální a praktickou podporu několika přátel mezi
něž patřil Jan Beneš.
Mé původní jméno Brzobohatý (2. 3. 1924)
se v Cibulkových seznamech nenalézá. Alois Šeda
musel být hodně zklamaný. Vaňkovi věřil až do smrti.
Literární tvorbu Jana Beneše jsem znal havně z jeho
novinových článků a historických studií. Byl
z legionářské a sokolské rodiny. Jeho vědomosti
o sibiřské anabázi čs. vojáků a historii bolševismu byly
encyklopedické. Jeho postoj ke komunismu byl
nesmiřitelný. Nebyl ochotný udělat sebetenčí čáru
za zločiny komunistického režimu.
V roce 2004 vydalo nakladatelství PRIMUS studii
Jana Beneše Čas voněl senem - Stručný přehled dějin
VKS(b) (a samozřejmě také KSČ - dodávám).
Benešovo nejdůležitější dílo. Mělo by být povinnou
četbou těch, kteří po všech komunistických zločinech
proti lidskosti během třídní genocidy zůstávají členy
anebo hlasují pro stranu hrdou na jméno komunistická.

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Beneš mně 26. března 2007 napsal, že o jeho studii
kromě v Novém Polygonu nevyšla „nikde jediná
recenze“ (podtrhl Beneš).
V posledním dopise napsal: „Obecně trpce lituji, tedy
oba litujeme, že jsem se dal zlákat enthusiasmem
a přesídlil z Kalifornie sem... A moc přemýšlím
o plukovníkovi Švecovi, který si vzal život, protože
nemohl snést hanbu čs. vojáka, a dnes hanba, jakákoli
nevadí vůbec nikomu z nás.“
Ve vánočním pozdravu PF 2006, který věnoval skupině
bratří Mašínů - zejména jejím padlým, vyjádřil své životní
krédo: “Svoboda není statek udílený zadarmo. Nelze se
ní prokecat, platí se za ni. Všichni, kdo ji mohou užívat,
měli by mít na paměti těch, kdo za ni zaplatili, či byli
připraveni zaplatit“
Stanislav Berton
Coolum Beach, QLD

KAM AŽ DOŠLO DĚVČE Z HANÉ
Volné pokračování ze vzpomínkové knihy krajanky –
sokolky Oli Andělové
... Pomalu jsme si zvykali na denní
rutinu. Petr šel znovu do školky, aby
se z něho nestal úplný Arab –
Tamam. V sobotu a v neděli jsme
objevovali krásy starobylého města
Bagdadu, dělali výlety do Babylonu
a zajímavého okolí. Někdy jsme
se šli koupat do Habbanaye, což je
umělé jezero, bývalá hydroplánová
britská základna. Přes týden jsme
často chodili na plovárnu, jejíž správce byl Čech Franta.
Ten se nám hodně věnoval, měl rád děti a naučil je
plavat.
Jednou přišel manžel z kanceláře s novinkou, že mu
známý Arménec řekl, že v arménském klubu jsou
ubytovaní cestovatelé Hanzelka a Zikmund. Měli jsme
radost a těšili se na setkání. Bylo to už více jak deset let,
co byli hosty u nás v Súdánu, takže bychom si měli
co povídat. Jenže naše pozvání bylo ignorováno a další
vůbec odmítli. Bylo nám to velice divné, ale museli jsme
se s tím smířit. Jak je známo, napsali několik
cestopisných knih, které šly dobře na odbyt. Též naši
rodiče a známí je kupovali, jen aby alespoň v duchu
mohli cestovat, i když jen prstem po mapě. Můj tatínek

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

Ph: 9663 6242
Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842
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byl velice nemocen a měl nad postelí náš obraz a vždy
prý říkával, „To jsou moji andělé a ti mě ochraňují“.
Jen se velmi divil, že se ti cestovatelé nezmínili
o návštěvě u nás v Súdánu, když o jiných českých lidech
v různých zemích psali hodně. Až jednou vyšla jejich
nová kniha o Iráku a Bagdádu.
Musím citovat přesný obsah z té knihy: „Hlavní loď
chrámu je zaplněna vyrovnanými řadami židlí, na každém
opěradle malá bronzová tabulka se jménem majitele.
Z. I. Peary, C. B. Watson, stovky jmen britských příjmení
s dvěma iniciálami křestních jmen. Jen jedna židle nemá
iniciály a příjmení se jen snaží být anglické. Mr. Andel.
Stojí v rohu u sloupu na konci poslední řady. V roce
1938 se jmenoval Anděl. Byl Čech a katolík. V roce
1947 byl v Chartúmu Čechem jen před námi, podle pasu
byl britským poddaným, ještě katolík, dál prodával boty
Baťovi a navíc důvěrné informace policii. I dnes je
britským poddaným, vyznává víru anglikánskou, stále
prodává boty ve velkém. Je prodejním ředitelem. Ztratil
domov, tvář, páteř a háček nad „e“. Získal mnohem víc
než třicet stříbrných: britský pas, britskou víru, ředitelské
místo na odepsané pozici v Iráku a židli v rohu poslední
řady. Tenkrát v Chartúmu měl dvě rozkošné děti...“
Pro nás to byl strašný šok, proč o nás tak psali? Byla
to odměna za to, jak jsme se o ně v Súdánu starali?
Pro mého tatínka to bylo ještě horší. Prý se celý chvěl,
plakal a naříkal, co jen to tam ty děti dělají. Pak brzy
umřel. Všechno, co o nás napsali byla lež. Katolíci jsme
nikdy nebyli, nýbrž doma jsme vyznávali víru
„československou“, což je anglikánská, neboť oni uctívají
světce Mistra Jana Husa, jako my. V Súdánu jsme ještě
žádné děti neměli, teď máme tři, všichni mluví česky jako
my a Jarek byl dokonce vyslán jeho anglickou školou
na studie na pražskou Karlovu univerzitu. Zdá se,
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že se zase osvědčilo staré české přísloví, „Čiň čertu
dobře – a peklem se ti odmění“.
Setrvali jsme v Bagdádu celkem pět let. Mnoho jsme
si užili i zažili, ale přišel čas změnit podnebí. Bylo nám
řečeno, že naše příští působiště bude Djakarta
v Indonésii. Z vyprávění našich známých, kteří tam
strávili mnoho let, jsme se dozvěděli o té zemi hodně.
Také nás ujišťovali, že se tam budeme mít velice dobře.
Je tam krásně, jazyk je snadný, lidé jsou hodní atd.
Sloužících galore. Řekli jsme si: „Když teda musíme, tak
musíme a dá-li Bůh, zase nějak přežijeme.“
Byl podzim, měli jsme dostatek času na přípravy.
Na Vánoce jsme jeli do Anglie na kratší dovolenou,
abychom později nemuseli přerušovat novou smlouvu.
V Anglii bylo mnoho sněhu a Petr i Jana, kteří sníh ještě
nikdy neviděli, byli jako u vytržení. Jarek byl šikovný
a udělal jim sáňky a děti se nemohly nabažit té krásy.
Byly to nejkrásnější Vánoce, které jsme po dlouhé době
prožili. Oslavovalo se s mnoha známými , kteří
se na nás přišli podívat, neboť věděli, že zase brzy
poletíme do jiné tramtárie. Zdálo se mi, že se celý náš
život skládá z přivítání a loučení...
Zvedli jsme naše posilněné „andělské perutě“ a v lednu
1962 jsme letěli přes Kalkatu do Singapuru. Zůstali jsme
v Kalkatě několik dní, abychom zase navštívili naše
známé. Je to úžasné mít přátele po celém světě, velmi
to zpestří život. Byli jsme ubytováni v Grand hotelu
a v té samé budově byla i hlavní prodejna Baťa.
Jeden den mi manžel řekl, abych si s dětmi odpočinula
a později s nimi přišla do prodejny. Děti nebyly unavené
nikdy, tak jsme brzy tátu následovali. Bavil se v prodejně
s jedním indickým pánem, představil mne a řekl, že bych
toho pána měla znát. Nemohla jsem si vzpomenout,
až mi manžel připomněl: „Vzpomeň si na Zlín!“ za chvíli
moje prostořeká pusa vyhrkla: „To je přece ten malý
Inďák z exportu, ne?“ Pán se mi uklonil a perfektní
češtinou mi řekl: „Ano paní, to jsem já“. Začervenala
jsem se a hlavou mi bleskla situace ze Zlína, kdy jsem
jako mladé děvče pracovala v oddělení vzorků obuvi.
Chodila jsem do exportního oddělení pro podpisy
pro schválení výroby. Právě ten exporťák mně šel
na nervy, byl hrozně přísný, přes lupu měřil a počítal
stehy do centimetrů a málokdy se stalo, že by vzorek
podepsal napoprvé. Nikdy by mě nenapadlo, že se s ním
setkám v jeho rodné zemi. Dobře to dopadlo, pozval nás
na večeři, jeho paní byla Češka, kterou jsem znala
ze Zlína.
Za všechny tyto události můžeme děkovat panu Baťovi,
jaký neuvěřitelný život nám připravil...
Oli Andělová
Pokračování...
Hledám pro mojí hezkou maminku seriózního přítele
ve věku 60-70 let, nekuřáka, vyšší štíhlejší postavy,
přátelské povahy, se zájmem o klasickou hudbu
a folklór, tanec a četbu.
Odpovědi prosím na e-mail: prague-girl@hotmail.com“

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

SERIÁLOVÉ ODPOLEDNE Č. 3
Přijďte na 7. a 8. díl populárního českého
seriálu

MÍSTO NAHOŘE
Pokud jste snad prvních 6 části 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.
Očekává nás velký třesk. Doslova i obrazně
řečeno - ve vztazích. Cesty k manželství jsou
někdy křivolaké a manželská nevěra může potkat
každého. Někdy je k tomu potřeba osudová žena,
krásná vdova ze sousedství, jindy bytost na první
pohled docela nenápadná. Ale poznali jsme
už charaktery našich hrdinů dostatečně zblízka,
abychom dokázali předpovědět, jak se kdo
nakonec zachová. Život sám ovšem často rád
vybočí z přísné logiky a splétá osudy
se zlomyslností sobě vlastní...
14. 10. 2007 budeme promítat díl 7. a 8.!
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. Vstupné pro děti $2.
Objednávky míst vítány –
volejte na 03-83616903.
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

PRAHA HRAJE PRIM
- byl název nostalgické básně, kterou před 55 roky
pro Hlas domova napsal jeho kulturní redaktor Václav
- Vašek Michl pod pseudonymem Junius. Jeho citlivá
báseň vyvolala u čtenářů značný ohlas a tak nás Vaška a mě - napadlo: Co kdybychom
pro melbournské krajany dali dohromady
a uspořádali vzpomínkový večer na Prahu? Jistě by
to uvítali všichni zdejší Pražáci a nepochybně
i nepražáci, co Prahu znají. A možná, že by o takový
vzpomínkový večer měli zájem i ti, co v Praze nikdy
nebyli, aby věděli, oč přišli.
Většina z nás žila v Austrálii už 2 roky, výhled
na brzký návrat domů, ve který mnozí optimisté mezi
námi doufali, nebyl zrovna slibný, a tak se u mnohých
z nás začal nezadržitelně objevovat stesk
po domově. Michl ho svěřil papíru, my ostatní, i když
ne všichni, jsme si ten stesk buď snažili nepřipustit,
potlačit nebo uchlácholit vzpomínkami. Že se Praha
stala pro nás všechny symbolem domova, je myslím
naprosto přirozené.
A tak jsme se do toho s Vaškem pustili. Ale brzy
jsme narazili na velký problém. Ono se snadno řekne:
Vzpomínkový večer na Prahu, ale na co si z té Prahy
zavzpomínat? Či lépe řečeno, nač si zavzpomínat
dřív? Tu naši milovanou Prahu je přece možno
si vybavit či vidět z tolika možných úhlů, hledisek
a přístupů! Snad každému z nás, Pražáků, se vybaví
v mysli něco jiného, vrátíte-li se tam v duchu třeba jen
na okamžik. Praha? Pro někoho je to pohlednicový
záběr Hradčan z vltavského nábřeží, pro jiného Karlův
most, pro třetí je to Národní divadlo a pro čtvrtého,
fotbalového fandu, je to stadion Slavie na Letné.
Nevím, bylo-li to zásluhou těch omamujících výparů
alkoholických tekutin, do kterých jsme s Vaškem
máčeli tu budoucí „jabloneckou“ bižuterii, ale nakonec
jsme se shodli na řešení kompromisním:
v té „tovární“ Pavel
kůlně během
práce
psali, jsme v Praze
a Hana
Homolkovi
navštívili známá, ba i proslulá místa, počínajíc Matějskou
poutí s jejími nezapomenutelnými, trvale ochraptělými
„Vážení Pražané, neváhejte a račte vstoupit“ vyvolávači a s
nestárnoucí věštkyní Marion. Tonda Erban oživil naše
vzpomínky na tu první jarní pražskou pouť tak dokonale, že
se nám nechtělo věřit, že na Matějskou chodil jen jako divák.
Pak přišla na řadu rampa Národního muzea na Václaváku,
oblíbené a populární místo prvního rande. Kde jinde než „v
neděli ve tři u Muzea“. Následovala scéna u Botiče se
Žižkovskými Pepíky, s jejich „tě vidim“, kokny-ovskou
svéráznou pražštinou a nakonec jsme se podívali na
půlnoční čilý provoz u Prašné brány. S obsazením rolí
„sociálních pracovnic“ jsme neměli, kupodivu problém.
Uchazeček o role bylo víc než rolí. Jména vyvolených taktně
neuvádím, ač se těm, dnes už postarším dámám,
omlouvám, čtou-li tyto řádky.
Celkově jsme s Vaškem neměli s interprety žádný

Ukážeme divákům čtyři různé Prahy ze čtyř odlišných
úhlů. Na ty další by jeden večer nestačil. Michl zplodil
v próze romantický skript pro mladou studentku,
milující poezii a s dojatým povzdechem vzpomínající
na první políbení na lavičce Petřínské stráně.
Mladičká Helena Talacková Michlův text nejen
dokonale a věrohodně interpretovala, ale tu a tam
i vylepšila, zromantičtěla. Milovníci hudby, divadel
a pražského kulturního života si přišli na své, když
je Prahou prováděla podle Michlova skriptu mladá
herečka Dagmar Foukalová. Zavzpomínala
na hudební Pražská jara, prošla předúnorovým
repertoárem pražských divadel a divadélek,
od Národního až po Osvobozené, a povzdychla
si nakonec, jak tady postrádá kulturní život Prahy.
Mé dva zbývající pohledy na Prahu byly naprosto
odlišné. Svozila - Punťu jsem poslal na toulku Prahou
večerní, noční a časně ranní. Nechal jsem ho
zopakovat můj vlastní pomaturitní a taky první
průzkum noční Prahy, kterou mě provedl o pár let
starší kamarád. Začali jsme pivovarem U Fleků, prošli
pak řadou lokálů, kde jsme si u baru dali jen frťana
a po půlnoci skončili v pověstném pajzlu „U staré
paní“. Kam dál nás ten průzkum zavedl, už nevím,
ale vzpomínám si, že v jednom ranním lokálu jsme
si dali drštkovou a černý kafe. Ale je-li, podle
Stelibského písně, Praha krásná, když se den
rozednívá, nemohu bohužel potvrdit. To už jsem spal.
Pestré vzpomínání na Prahu zakončil náruživý fanda
Sparty vzpomínkou na nezapomenutelná utkání
Sparta - Slavie na Letenském stadionu. A z vlastní
iniciativy si k tomu přidal hokej a svůj idol Malečka
na Zimním stadionu.
Ti námi vybraní interpreti své role podávali
neočekávaně dobře, dívky výborně, s citem a chlapi
s gustem. Přesto, že v ruce drželi skript pro případ
vynechání paměti, stěží se do něj podívali. Spíš
si tam nějaké to „vylepšení“ přidali. A obecenstvo
si na tu naši zlatou Prahu zavzpomínalo s námi.
Druhá polovina večera setřásla sentiment a byla
už jen legrace. V řadě skečů, které jsme s Vaškem

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
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě
v té „tovární“ kůlně během práce psali, jsme
v Praze navštívili známá, ba i proslulá místa,
počínajíc Matějskou poutí s jejími
nezapomenutelnými, trvale ochraptělými „Vážení
Pražané, neváhejte a račte vstoupit“ vyvolávači
a s nestárnoucí věštkyní Marion. Tonda Erban
oživil naše vzpomínky na tu první jarní pražskou
pouť tak dokonale, že se nám nechtělo věřit,
že na Matějskou chodil jen jako divák. Pak přišla
na řadu rampa Národního muzea na Václaváku,
oblíbené a populární místo prvního rande. Kde
jinde než „v neděli ve tři u Muzea“. Následovala
scéna u Botiče se Žižkovskými Pepíky, s jejich
„tě vidim“, kokny-ovskou svéráznou pražštinou
a nakonec jsme se podívali na půlnoční čilý
provoz u Prašné brány. S obsazením rolí
„sociálních pracovnic“ jsme neměli kupodivu
problém. Uchazeček o role bylo víc než rolí.
Jména vyvolených taktně neuvádím, ač se těm,
dnes už postarším dámám, omlouvám, čtou-li tyto
řádky.
Celkově jsme s Vaškem neměli s interprety
žádný problém. V té době se malý apartmán
a současně i redakce Hlasu domova stal
neoficiálním centrem melbournských Čechů
a Slováků a desítky jich přicházeli pomáhat každé
dva týdny s balením a expedicí více než tisíce
Hlasů. To bylo pro nás ideální loviště talentů.
Vybírali jsme nejen výřečné extroverty, většinou
mladé dvacátníky, ale i mladistvé, pohledné
a romanticky vyhlížející paní a dívky, na první
posezení posoudili, kdo by se pro jakou roli
nejspíš hodil a myslím, že jsme to obsadili
správně. Ti či ony, pro které nevybyla mluvená
role, byli spokojeni s obsluhováním reflektoru,
mikrofonu či pomáhali s výpravou. Pravidelné
nedělní zkoušky v našem baráčku nás všechny
sblížily a byla to jedna velká, nepřetržitá legrace.
Někdy se to protáhlo až přes půlnoc a těch pár,
co zmeškali poslední tramvajové spojení, jsem
dopravil domů já svým vetšejším autem.
Tak vlastně vznikl základ budoucí skupiny EZOP
(Elita Zastánců Organizované Paniky).

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

Obě poloviny programu jsme konferovali Vořech
a já, ale můj partner obstarával i klavírní směs
pražských, převážně Hašlerovských, melodií mezi
jednotlivými scénami a tu a tam i něco zazpíval.
Večer byl zakončen výtečnou recitací Michlovy
básně předním hercem Realistického divadla
na Smíchově a mým velmi blízkým přítelem Jiřím
Pravdou, který se po přesunu s rodinou do Anglie
r. 1956 živil úspěšně herectvím v Londýně - rolemi
v televizi i na jevišti - téměř dalších 30 let.
Pro tu naší Prahu jsme si z opatrnosti najali
jen malý, laciný sálek pro asi 60 diváků,
ve 3. poschodí kdesi na Collins St. v City.
„Premiéra“ byla 8. prosince 1952, ale zájem byl tak
velký, že jsme to museli (rádi) ještě 5x opakovat,
úspěch až tak velký, že nás zvali krajané dokonce
i do Sydney. PRAHA HRÁLA PRIM.
Anthony Schott

Václavské náměstí v Praze v podvečer z rampy
Národního muzea (foto—Tara Semenov)

„LIDÉ, kteří toho vědí o štěstí nejvíc, jsou v harmonickém stavu s měnícím se
životem, jsou to ti, kdo umí milovat i ty mýdlové bubliny, třpytící se na slunci a
vytvářející malé duhy. Tihle lidé toho vědí o štěstí nejvíc“. OSHO (ind. filozof)
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Milí krajané,
srdečně vás zveme na

Generální konzulát České republiky v Sydney
si dovoluje informovat o hudební události
Sydney Opera ve dnech 11. – 13. října 2007.

besedu

a osobní setkání s autorkou knihy

Dirigent Sir Charles Mackerras,
který v minulosti řídil také
Českou filharmonii, představí
v Sydney Opera House
Concert Hall díla českých
hudebních mistrů - Antonína
Dvořáka, Bedřicha Smetany
a Leoše Janáčka.
Každý zájemce o tato představení obdrží automaticky
slevu 10 procent při zmínce, že se o koncertu
dozvěděl od našeho generálního konzulátu.
Vedení Opera House nás požádalo o zpřístupnění
této informace co nejširšímu okruhu českých krajanů
v Austrálii a proto vás prosíme o její další předání
svým přátelům a známým.

„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.)
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.
Vánoční dárek máte vyřešen - knihu s podpisem
a věnováním autorky bude možné koupit na místě.
Těšte se na veselé historky poutavé vypravěčky
paní Marty a my se těšíme na vás! Pro bližší
informace a rezervace míst volejte Mileně,
tel.: 0432 920 601

S pozdravem
a s přáním kvalitního uměleckého zážitku,
Mgr. Karel Šrol
zastupující generální konzul

Pro velký zájem se Česká dětská školička prodlužuje o další měsíc!
Určeno 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:
29.9. dopravní prostředky
6.10. mapa ČR
13.10. Austrálie
20.10. Zoo
27.10. závěrečná hodina otevřených dveří
(přineste talíř, ale plný)

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

Vyučuje Vlasta Šustková (mobil 0408 088 167)
a Milena Petrová (mobil 0432 920 601)
Cena: $5/dítě

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

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

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

9809 1826
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„LIDÉ by měli být, čím se zdají.
A kteří tím nejsou, neměli by se tím ani zdát.“
William Shakespeare

Z DENÍKU DŮCHODCE: O lásce k umění (2)
Trapné fiasko spojené s představením “Tabatěrka”
mě odradilo jenom od kouření. Ne však od toho, abych
cílevědomě zdokonaloval své herecké umění. Místo
toho, abych si hrál s dětmi z ulice “Polívka se vaří, maso
na talíři”, jsem dával přednost účinkování v mnoha
divadelních hrách inscenovaných pro širší košířskou
veřejnost tetičkou Táňou. Některá z těchto představení
vyžadovala rytmiku a tanec, což se mi velice líbilo
a způsobilo to, že jsem náhle zapochyboval, zdali
je herectví doopravdy cílem mého života. Začal jsem
spíše inklinovat k baletu, na který jsem se chodil
do divadla dívat při každé příležitosti. Fascinovaly mě
nejen kostýmy a muzika, ale hlavně baleťáci, kterým
jsem z hloubi duše záviděl, jak úžasně byli vyvinutí.
To se zřejmě líbilo i dámám v hledišti, které si šeptem,
provázeným tichým smíchem a ruměncem na tváři,
vyměňovaly poznámky na toto téma. Neušlo mi ani to,
že během představení měli tanečníci nevšední
příležitost neustále nemravně šahat na baletky, když je
různě zdvíhali nad hlavu a pak zase spouštěli na zem.
Netrvalo dlouho a dospěl jsem k názoru, že stěží
existuje jiný druh lidské aktivity, která by způsobila
neskonalou závist kamarádů. Otevřeně jsem se svěřil
rodičům se svým plánem stát se baleťákem.
Maminka se na mě trochu útrpně podívala
a prohlásila, že bych se měl raději soustředit na učení
a pustit z hlavy pitomosti. Ostřílená divadelnice teta Fé
však pravila, že se maminka mýlí, protože balet je
krásné umění a dostanu-li se k němu, upletu rodině
i přátelům mnoho párů ponožek, protože baleťáci mají
k tomu sklony a ve volných chvílích jen tak posedávají
a pletou, až se z nich kouří. Navíc vyslovila naději,
že bych si u baletu jistě našel nějakého slušného
a pohledného chlapce pro cestu životem. Tatínek zvedl
oči od Rudého práva a napomenul tetičku, která to
se mnou dobře myslela, aby mi nemátla hlavu, protože
už pro mě sehnal tlačenku, abych se dostal

Vyučujeme
hře na klavír

na zemědělskou školu.
Tetiččina poznámka o štrykování a radostném životě
v objetí nějakého chlapce od baletu však způsobila,
že jsem se polekal a pustil myšlenku stát se baleťákem
velice rychle k vodě. Zato jsem si ještě pevněji
předsevzal, že přeci jenom půjdu k divadlu. Rodiče
moje nadšení nesdíleli. Hlavně se báli, že být
komediantem není žadné kloudné zaměstnání, kterým
lze uživit rodinu. Našel jsem však nečekaného
spojence...
Ředitel gymnázia, literát Horký, nám vštěpoval lásku
k české literatuře a oblíbil si mé nadšení, se kterým
jsem rozechvělým hlasem napodobujícím slavného
mistra Zdeňka Štěpánka deklamoval básně, které nám
pravidelně zadával jako domácí úkol k naučení. Trvalé
sympatie vzdělaného pedagoga jsem si získal recitací
jeho nejoblíbenější básně ”Na břehu řeky Svratky kvete
rozrazil,” při které to pan ředitel s měkkým srdcem
nervově nevydržel. Obrátil se ke třídě zády, zasněně
koukal z okna někam do neznáma a hořce plakal.
Od té doby spolužáci věděli, že k tabuli přednášet
básničky nikdy říďou vytaženi nebudou, protože on
vždycky vyžadoval, abych recitoval já. Spokojenost byla
na všech stranách. Spolužáci si oddechli, že se
nemusejí doma šprtat jim nicneříkající básničky,
zatímco já se je učil milerád, pan ředitel dojetím
pofňukával, utíral si slzy do rukávu černého pláště
a promíjel mi všelijaké vylomeniny. Ředitel Horký
mi také dal dobré rady do života, jako že bych se neměl
snažit být někým, kým nejsem a abych konečně Zdeňka
Štěpánka pustil z hlavy.
Což jsem udělal. Mnohem těžší však pro mne bylo
pustit z mladé hlavy moje dvě nové lásky, především
krásně zaoblenou byť uhrovitou spolužačku Kamilku
Mrázkovou a cyklistiku. Těmto nově nalezeným láskám
jsem začal věnovat více času než bylo záhodno, čehož
si ředitel Horký všimnul a pozval si mě do ředitelny,
kde mi vysvětlil, že jestli chci něco u divadla dosáhnout,
tak bych měl na holky zapomenout a kolo prodat.

Hotel CORONET- nově otevřený hotel

děti od pěti let i dospělé.

Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

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.

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

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

„LIDÉ pracují jistě především proto, aby dostali za práci zaplaceno a mohli žít.
Současně však, ti lepší z nich, nesou v sobě zbytky dělnosti z doby, kdy práce nebyla
odcizená, kdy se dalo dílo prohlédnout spokojeným pohledem jako rovná brázda
za pluhem nebo ručně ušité boty.“ M. Šimečka (slovenský filozof a spisovatel)

Roky na gymnáziu jsem trávil vším jiným než solidní
přípravou na maturitu. V té době jsem se také
od starších a zkušenějších kamarádů dozvěděl,
že požívání alkoholických nápojů, zejména piva
a kořalky, přináší zaručený úspěch v náručích žen,
kdy alkohol z mátohy udělá chlapáka jaksepatří, pakliže
se ovšem neopije jako zvíře a tvrdě neusne. Proto jsem
také návštěvy zakouřených pohostinství čtvrté cenové
skupiny zařadil mezi tak důležitou aktivitu jako návštěvy
Národního divadla. Kromě ředitele Horkého, který
rovněž holdoval zlatému moku, mi začali ostatní
profesoři předvídat smutnou budoucnost. Trošku jsem
si je udobřil tím, že jsem se během představení úžasné
hry Maxima Gorkého “Na dně,” pěstmi vrhnul
na spolužáky, kteří si dlouhou chvíli krátili tím,
že bezohledně na herce stříleli prakem skobičky
a hlučně se chechtali, když se jim podařilo zasáhnout cíl
jako například hercovu zadnici. Ale i tak se rodiče
ze třídních schůzek vraceli se zarudlýma očima a dělali
si velké starosti, co ze mne bude.
Já jsem to však vědel moc dobře a s budoucností
jsem si nikterak nelámal hlavu. Zůčastnil jsem se
konkurzu na film s pracovním názvem “Zákopy”
a k mé neuvěřitelné radosti jsem konkurz v maturitním
ročníku udělal. Nezbývalo nic jiného, než uposlechnout
nařízení pana produkčního, sbalit se a odjet na čtrnáct
dní mimo Prahu filmovat. Což jsem učinil milerád
a nemohl jsem uvěřit svému štěstí, když jsem se ocitl
ve společnosti opravdických herců, které jsem znal
jenom ze stříbrného plátna a z divadla. Hruď se mi
dmula pýchou a už jsem se viděl jak zaměním obludnou
Kamilku za uhrančivě krásnou Věrku Poledníkovou,
která doposud o mé tokání neměla zájem. Kdo by však
teď mohl odmítnout filmového herce jako jsem já!
Bohužel moje radost neměla dlouhého trvání.
Jednoho krásného dne mě produkční vážným hlasem
oznámil, že mu telefonovali ze školy, kam se musím
bez prodlení vrátit. Vysvětlil, že jsem se dostal
do průšvihu, protože jsem si v maturitním ročníku dovolil
bez povolení opustit Prahu, což učitelský sbor pokládá
za vrchol drzosti a nezodpovědnosti. S těžkým srdcem
jsem se vrátil do Prahy, kterou jsem náhle nenáviděl...
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Po mém návratu nabyla situace ve škole tragikomického
rázu. S výjimkou mně nakloněného ředitele se mnou
pedagogové přestali jakkoliv komunikovat. Tato patetická
situace trvala až do maturity, kde jsem na svojí drzost
těžce doplatil. Kromě vyborné z literatury, jsem propadl
z matematiky, z ruštiny jsem uhájil čtyřku a jen tak tak
prolez ze zeměpisu. A navíc jsem slízl trojku z mravů!
Výsledky jsem nebyl zdrcen jenom já. Ředitel Horký
se mi po straně za dětinské chování svých kolegů omluvil
a řekl, že doufá, že udělám reparát z matematiky a nic
mi nebude stát v cestě zajímat se o přijetí na divadelní
fakultu.
Tatínek vzal maturitní výsledky ještě hůř než já.
Zbrunátněl, uprostřed čela mu naběhla temná žíla, jakou
jsem tam nikdy předtím neviděl, zamumlal něco
o prašivým kole, sebral odněkud sekyrku a běžel moje
milované kolečko rozmlátit. Zachytil jsem ho v posledním
okamžiku, ještě než jeho pádná ruka dopadla na rám kola.
Od zničení mě zachránilo jen to, že jsem se před
zvednutou sekyrou vrhnul na kolena a tatínkovi
odpřísáhnul, že po celou dobu až do reparátu budu pilně
studovat a na kolo se ani úkosem nepodívám.
Slib jsem dodržel, i když se zatnutými zuby. Maturitu
jsem na druhý pokus přece jenom udělal. Jen tak tak.
Ředitel Horký promluvil do duše přísnému matikáři
Novákovi, aby pochopil, že matematiku jako herec nikdy
potřebovat nebudu, tak ať přihmouří oko, neničí mi život
a dá mi to za čtyři. Což se také stalo. Glejtem, na kterém
se skvěla jedna jednička a tři čtyřky, jsem radostně mával
nad hlavou věříc, že se mi nyní otevírá cesta
do budoucna. A začal jsem se houževnatě připravovat
na zkoušky na DAMU.
V té době mi bylo osmnáct let...
Ivan Kolařík, OAM
Pokračování...

N.I.K.

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

REFRIGERATION SERVICES

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

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

800 Glenhuntly
Road

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

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au
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„LIDÉ pro nás stromy sázeli, sázejme my též.“
České přísloví

Tančit budeme v tomto i dalších měsících nejen 8. října s Lúčnicou v melbournském Arts Centre,
ale také na tradičních tanečních zábavách v Národním domě.
Už v sobotu 6. října nás čeká MAŠKARNÍ PLES s večeří a taneční hudbou oblíbeného Studia 4.
V listopadu budeme druhou sobotu v měsíci oslavovat společně s naším městem jarní dostihovou
sezonu. DOSTIHOVOU ZÁBAVOU navážeme na Melbourne Cup Day. Soutěž o nejlepší klobouk
nebude chybět ani na této společenské akci...

Mikulášská taneční zábava pro dospělé bude v sobotu 1. 12. 2007 od 20:00
Na programu je večeře od sedmé hodiny, tombola a příchod Mikuláše (přinesete-li si nadílku, čitelně ji označte jménem a příjmením).
Na taneční parket vás zve kapelník Studia 4 Pavel Tyl.
Cena: vstupné $10, večeře $15
Místa si rezervujte na tel. č.: 9432 8246

Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší,
bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás letos máš?
Zveme malé i velké do Národního domu na dětskou Mikulášskou nadílku,
která se bude konat v neděli 2. 12. 2007 od 15:00 hodin
Čeká vás soutěž v kreslení, zpívání vánočních koled a malé překvapení.
Vstupné pro rodinu je $10, v ceně je nadílka pro každé dítě.
Pokud přinesete ještě vlastní nadílku, čitelně ji označte jménem a příjmením dítěte.
Občerstvení bude možné koupit na baru. Těšíme se na vás i vaše děti!

Lúčnica soutěž Lúčnica soutěž Lúčnica
Vylosovaní výherci soutěže Lúčnica o DVD jsou
paní Katarína Manczal ze Sunbury, Victoria
a paní Petra Gracíková z Brna.
Blahopřejeme!
Lúčnica soutěž Lúčnica soutěž Lúčnica

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!

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 ŘÍJEN 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

Čtvrtek
4. října

Fringe Festival

Sobota
6. října

Studio 4 – Maškarní Ples

20:30

The Needle And The Damage Done – Extended Remix

$25 s večeří od 19.00hod

20:00

Rezervace tel. 94328246

Čtvrtek
11. října

Fringe Festival

Neděle
14. října

Seriálové Odpoledne – „Místo Nahoře“

Pátek
19. října

Kino

Neděle
28. října

17:00

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

20:30

The Needle And The Damage Done – Extended Remix

15:00

Čtvrtá část promítání - díl 7 + 8 - $4.00

20:00

Večeře od 18:00

Sorelli – Dodo Sosoka Česko-Slovenské Jazz Trio
Rezervace tel. 0425 835 705

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

17:00

Vážení a milí čtenáři,
Jak jsem předeslala ve svém říjnovém komentáři k volbám sokolské organizace „SOKOL
MELBOURNE INC. s otazníkem“, domnívám se, že s novým volebním obdobím nadešel
i čas na změnu statusu časopisu KVART z dosud pouze sokolského listu na list krajanský.
Věřím, že nově zvolený výbor tuto iniciativu podpoří. Bude mi velkým potěšením přinášet
Vám dále Vaše krajanské čtení a rozšiřovat spektrum českého periodika v Austrálii
i v dalších světových končinách, kde je o ně zájem.
Novému výboru přeji hodně zdaru v nadcházejícím období, starému děkuji za vykonanou práci.
Jsem vděčna všem našim dosavadním přispěvatelům, kteří se zasloužili o vzestupnou úroveň
Kvartu během uplynulého roku – MVDr Miloši Ondráškovi, Ivanu Kolaříkovi OAM,
Vlastě Šustkové, Mgr Mileně Petrové, JUDr Anthony Schottovi, Oli Andělové a mnoha dalším,
kteří obohatili svými články náš měsíčník. Také Blance Arnold, která vzorně zajišťuje grafickou
a technickou stránku vydání a seniorům Sokola za nepostradatelnou pomoc při distribuci Kvartu.
Dík patří též Velvyslanectví České republiky v Canbeře a generálnímu konzulátu v Sydney
za jejich laskavou podporu.
V neposlední řadě děkuji za krásné dopisy, na které jsem Vám již osobně odpověděla.
Doufám, že Vám budu moci přinášet i v budoucnu novou podobu nezávislého Kvartu.
S úctou,
Barbara Semenov, PhDr

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