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POLITICI
Také máte své oblíbené? V době voleb a volebních
horeček na celém světě jsem se zamyslela nad tím,
co dělá dobrého politika, co se mi na politicích líbí
či nelíbí a zda vůbec mohou existovat kladní
a neomylní vůdcové, politici, kterých si vážíme
a které zhodnotí nejlépe čas a retrospektivní pohled
do dějin. V současné době se před námi rýsují
volby hlav států dvou zemí, ke kterým máme jako
Čechoaustralani osobní vztah. V Austrálii, podobně
jako je tomu v USA, máme výběr z jasných
kandidátů – ve Státech je výběr zpestřený možností
volby černého prezidenta nebo ženy prezidentky
poprvé v dějinách země. V České republice vzdor
skutečnosti, že se stát může prokázat celou řadou
velmi schopných občanů, je problémem nalézt
druhého kandidáta na úřad prezidenta natož pak
třetího.
Výběr mně osobně sympatických lídrů národů jsem
omezila na poslední uplynulé století a sestavila
malou koláž deseti, případně jedenácté. Koláž
oblíbených politiků. Ráda a často o nich přemýšlím.
Byl snad průměrný americký herec inspirován
filmovými hrdiny, které ztvárnil, - klaďasy, kteří
vyřeší každou situaci s nadhledem, bravurou
a velkým srdcem? Nebo věděl, že stejně tak jako
filmové, nevznikne ani žádné jiné dílo bez přičinění,
spolupráce a geniality ostatních? Jisté je,
že Ronald Reagan, (který – pro zajímavost –
nedostal roli ve filmu The Best Man, protože prý
„nevypadal jako prezident“) je dnes hodnocen jako
druhý nejlepší americký prezident hned
za Abrahamem Lincolnem. S tímto hodnocením
jako ostatně s každým se vede dlouhá polemika
a každý má nárok na svůj názor. Ten můj, osobní,
je zakořeněn v trvalém vděku za onu krásnou větu,„Mr. Gorbachev, tear that Wall down.
(Mr. Gorbachev, strhněte tu Zeď.)“, protože právě
strašná berlínská zeď byla úzce spjata s mou vlastní
emigrací a cestou za svobodou.
To, že někdo stejně silný na druhé straně v „říši
zla“ dokázal naslouchat, svědčí o velikosti mého
dalšího politického hrdiny, Michaila Gorbačova.
V osmdesátých letech jsem nebyla sama, lidé
„Gorbyho“ přímo milovali, Gorbačovovo zavedení
glasnosti přineslo především svobodu slova, což
byla zásadní změna v systému, v němž kontrola
projevu a hlavně kritiky režimu byla jednou
z hlavních zbraní mocenského aparátu. Roku 1987
Gorbačov přiznal, že na jeho liberální politiku
glasnosti a přestavby měl vliv Dubčekův
„socialismus s lidskou tváří“. Když se jej ptali
na rozdíl mezi Pražským jarem a jeho reformami,
odpověděl: „Devatenáct let.“
Třetím v mé koláži, se svým osobitým ‚Victory
pozdravem‘, je politik, který se celý život stavěl
kategoricky proti jakémukoliv tyranství, zejména
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jeho dvěma nejstrašnějším podobám - nacismu
a komunismu. Winston Churchill u příležitosti Mnichova
prý řekl,- „Británie a Francie měly na výběr mezi hanbou
a válkou, zvolily hanbu, budou mít válku“. Nacismus
vnímal jako nové, v západní civilizaci bezprecedentní
barbarství, totálně neslučitelné se vším, co bylo západní
tradicí civilizovanosti. Podobně se díval na komunismus.
Byl i přes své rozmary jedním z největších státníků
dvacátého století. Proti zlu bojoval nekompromisně jako
politik, voják, ale také jako spisovatel - po dokončení
šestisvazkového historického díla Druhá světová válka
mu byla roku 1953 udělena Nobelova cena za literaturu "za jeho mistrovství v historickém a biografickém líčení
i za jiskřivé umění řečnické, s nímž vystupoval jako
obránce vznešených lidských hodnot".
Charakterizuje jej mnoho jeho citátů, například– „Moral
of the work - In War: Resolution. In Defeat: Defiance.
In Victory: Magnanimity. In Peace: Goodwill. (Mravní
naučení - Ve válce: Rozhodnost. Po porážce: Vzdor.
Po vítězství: Velkomyslnost. V míru: Dobrá vůle.),
Socialism is a philosophy of failure, the creed
of ignorance, and the gospel of envy. (Socialismus je
filosofie neúspěchu, krédo nevědomosti a evangelium
závisti.), A pessimist sees the difficulty in every
opportunity; and optimist sees the opportunity in every
difficulty. (Pesimista vidí potíž v každé příležitosti;
optimista vidí příležitost v každé potíži.)“...
Můj další oblíbený Brit je naším současníkem, který
odstoupil ze svého vedoucího postu teprve nedávno.
Ačkoliv labourista, liberálovi Churchillovi není nepodoben
stanoviskem sumarizovaným Churchillovou větou – „It is
always wise to look ahead, but difficult to look further than
you can see. Je vždy moudré hledět dopředu, ale obtížné
dívat se dále než můžete dohlédnout.“ Dost možná
na základě této vize opustil Blair doktrínu levicového
socialismu a podpořil privatizaci britského průmyslu
a reformy posilňující tržní prostředí. V mezinárodní
politice působí Tony Blair jako politik zásadový
i ohleduplný, státník, který si získal respekt svým
nezaujatým a diplomatickým postojem při řešení
stěžejních politických situací.
Jako Češka nemohu do svého výčtu nezahrnout prvního
českého prezidenta – legendárního Tomáše Garrigua
Masaryka. Masaryk je vzorem toho nejlepšího
představitele našeho národa a proto je na místě si jej stále
připomínat, byť se jedná o sto let starou historii.
Vzhledem k aroganci tehdejší absolutistické moci – jejíž
poslední demonstrací bylo vojenské potlačení snahy
o sebeurčení Jihoslovanů, vedoucí k válce – zaujal
Masaryk již v rané době stanovisko nezávislosti národů
a národa českého a jeho vystoupení ze svazku RakouskaUherska. Ve své knize „Nová Evropa: Stanovisko
slovanské“ ospravedlnil boj proti monarchii, nutnost
lepšího státoprávního uspořádání ve východní Evropě
a navázal na tradici názorů o možných svazcích v Evropě
(z dnešního pohledu předjímající i některé aspekty
budoucí spolupráce mezi státy Evropy), ve formě federace
demokratických států. K dosažení politické samostatnosti
působil jako hlavní z těch, kteří pracovali na zviditelnění
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Našeho Howarda mám taky ráda. Podobně jako
českého národa. Během války přesvědčoval státníky
ostatní ve skupince mých favoritů má jednu důležitou
velmocí o potřebnosti a užitečnosti samostatného
kvalitu. Není v politice pro své vlastní zájmy, ale
českého státu. Ve vybudování silných zahraničních
pro zájmy své země. Takových politiků je málo.
jednotek budoucího státu viděl další prostředek k jeho
Velikány na titulní stránce tohoto vydání pojí pár
etablování. Dal rozhodující podnět k sestavení
společných zásadních atributů. V politice jsou pro lidi,
samostatných legií z českých a slovenských přeběhlíků,
nikoliv pro sebe, mají vizi zítřejšího světa, který vnímají
zajatců i Čechoslováků žijících na Rusi.
Když na jaře roku 1918 ještě v době svého exilu dorazil ve všech jeho barvách a odstínech a jdou životem jako
věční humanisté a filozofové s neutuchajícím nábojem
Masaryk do USA, byl přijat jásajícími davy, žádán
pozitivního optimismu. Ostatně, stačí se podívat
o projevy, zasypáván květinami v Chicagu a podobného
přijetí čtvrtmilionem krajanů se mu dostalo i v ulicích New na obrázek, - jejich úsměv či pohled napoví víc
než tisíc slov.
Yorku. V Americe zorganizoval velkou přesvědčovací
Politici. Také máte svého oblíbeného? Napište nám
kampaň mezi americkými Čechy a Slováky na podporu
samostatného státu. Ve Filadelfii byl zvolen prezidentem o něm...
demokratického sdružení malých středoevropských
Barbara Semenov
a jihoslovanských národů a u Zvonu svobody podepsal
a vyhlásil jejich deklaraci nezávislosti. Masaryk jednal
s diplomaty řady zemí, organizoval zpravodajství, psal
do novin, přednášel. Pro přesvědčení americké
veřejnosti a státníků o československé věci pomohly
i Masarykovy dobré styky s představiteli krajanů
a vlivnými osobnostmi z jeho předcházejících návštěv
u manželčiny americké rodiny a veřejných vystoupení.
Podařilo se mu dostat se k prezidentu Wilsonovi
a přesvědčit ho, že požadavky porobených národů
rakouské monarchie jsou oprávněné – v říjnu přispěl
Wilson k rozpadu v troskách ležícího RakouskaUherska, a podpořil tak i vznik Československa.
Masarykova Washingtonská deklarace se stala
v podstatě zákládající listinou nového demokratického
Když politika hřeje
Československého státu, Československé republiky.
Kolik toho je schopen jedinec udělat pro svou zemi?
Podobně působí osobnost Václava Havla. Samozřejmě,
že udělal chyby, jako každý smrtelník. Toho, co je
velkého a historicky zviditelňujícího naší republiku
v současném světě, udělal však víc než obyčejný
Z knihy „Pravdu, prosím!“ Jana Krause
smrtelník. Spisovatel, bohém, lidumil, pohodlný vězeň,
a Evy Holubové:buržoa, notorický kuřák – říkají jeho kritikové... Ale také
trvalý symbol boje proti totalitě a světově uznávaná
„... Václav Havel je pro normálního člověka
politická veličina. Ne nepodobný svou vírou v pravdu
jednoznačný
pojem. Ne tak samozřejmě
a dobro dalšímu vězni a bojovníkovi Nelsonu Mandelovi.
u
nás.
Chápu.
Pro mnoho lidí je nepříjemným
Ani Mandela nechtěl oplácet zlo zlem a nenávist
svědomím,
jiní
by
chtěli, když už byl tedy morální
nenávistí. A přestože se nám může zdát, že je v tomto
nebo jinak výjimečný, tak aby byl, kurva, aspoň
postupu kus naivity či neprozřetelnosti, je to i rys jistého
chudý. Nesplňuje žádný z masových požadavků
duchovna, které bylo vlastní Ghándímu v jeho
společnosti, která prožila většinu času ve zradě
monumentálním boji nenásilím proti násilí.
a marnosti. Přitom je plachý, uctivý, drobný. Ideální
Politici jsou jenom lidé. Pokud zůstávají jejich chyby
a omyly zanedbatelné v porovnání s celkovým výsledkem pro útok. Některé slabochy to jistě posiluje, zkusit se
trefit. Čím dál víc mám pocit, že Havel je ryzím
vykonaného, můžeme je stále považovat za přínos
opakem Klause. Dav má ovšem daleko blíž
lidstvu. Zde se hodí jmenovat charismatického Billa
ke Klausovi, ideálu měšťáků. Historie je, jsem
Clintona. Prezidenta, který byl s oblibou nazýván
přesvědčen, přehodí.
světovým bodyguardem - na rozdíl od současného
Baví mě to vysmívání části poškozené společnosti,
amerického prezidenta, který jím není, ba naopak
která
dodnes šílí ze sloganu z prezidentské
do světa dnes sám nevyrazí bez stovek bodyguardů.
kampaně
v pohnutých dobách - pravdy a lásky.
V Praze jich měl letos osmset, o Sydney ani nemluvě.
Je
víc
než
pravděpodobné, že to dráždí především
Bill Clinton místo toho jamoval v narvané pražské Redutě
tu
část
verbeže,
která hrdě, disciplinovaně
na saxík. I přes své malé hříchy byl dalším milovaným
prezidentem a zůstává dodnes populárním
ambasadorem své velké země.
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a „tradičně“ věří v pragmatickou lež a zášť.
Připomíná mi to období puberty, kdy jsme
se při slově „láska“ prohýbali do křečovitých
záklonů, zcela zmítání hormony dospívání
a pitomosti. Nepochybuji o tom,
že pro mnoho lidí je skutečně pojem pravdy
a lásky jenom abstrakcí. To je ale jejich
problém.
Já si Václava Havla vážím a mám k němu
úctu. A přes všechen výsměch není špatné
být spojován s pojmy jako je pravda
a láska. S jakými pojmy bude spojován
Klaus?
Vážím si pochopitelně i pana
Schwarzenberga, rytíře tradičního půvabu,
vzdělanosti, nadhledu a šarmu. A obdivuji
ho, jak zvládá správu „svých věcí“. Nelze
mu zapomenout ani jeho vlasteneckou
pomoc v době komunismu. S Formanem,
Havlem, Schwarzenbergem se můžete
bavit o pivě stejně jako o fotbale, ale také
o pravdě a o lásce. Nezmítají je mindráky,
netrpí zapšklostí v téhle krajině hojně
rozšířenou, nemají potřebu tahat triko
nad stůl. Ovšem přiznejme si, píšeme tady
o elitě. Ta je vždycky vysoko
nad průměrem...“
- Jan Kraus, herec, publicista, režisér,
autor, je v současné době moderátorem
nejoblíbenější televizní talkshow v České
republice „Uvolněte se, prosím“.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Ze stolu výboru Sokola
Sdělení výboru
Dne 18. 10. 2007 proběhlo soudní řízení u Melbourne
Magistrates Court. Obě strany (starý i nový výbor) měly
své právní zastoupení. Výsledkem soudního řízení
budou nové volby výboru Sokola Melbourne Inc.
na rok 2007/2008 a zároveň proběhne oficiální
ukončení agendy valné hromady 2007. Nové volby
se uskuteční za osobní účasti finančních členů nebo
formou proxy - zplnomocňujících hlasů.
Celý volební proces zajišťuje nezávislá společnost RGR
Election Services, aby výsledky voleb nemohly být
zpochybňovány. RGR Election Services byla
doporučena Victorian Electoral Commission.
Podrobné informace spolu s nominačními a proxy
formuláři obdrží všichni finanční členové poštou.
Správu Národního domu do nových voleb převzal
prozatímní výbor skládající se z osmi členů,
tj. 4 členové starého a 4 členové nového výboru.
Za akce probíhající v tomto mezidobí v Národním domě
odpovídá Markéta Lyell, starostka SMI. V prozatímním
výboru jsou Renata Capita Vaňkat, Lukáš Martin,
Zuzana Vasitch, Milena Petrová, Miloslav Hájek, Tibor
Horvat a Václav Ambrož.
Nové volby se budou konat v neděli 18. listopadu
2007 od 8 do 12 hodin v Národním domě (oficiální
pozvánku obdrží členové poštou). Výsledky nových
voleb budou vyhlášeny po uzavření volebního procesu
ve 12:30.

VTÍPKY O VOLBÁCH
A O POLITICÍCH Ronald Reagan se setkal s Gustavem
Husákem. Bylo to v době, kdy se jak
v USA, tak v Československu připravovaly
prezidentské volby. "Já vím, že asi patnáct
miliónů voličů bude proti mně," povídá
Reagan. "Ale i tak mě zvolí." "Zrovna jako
u nás!" zvolal Husák.
☺

Během volební kampaně v roce 1900 se
k mladému Churchillovi přiblížil člověk,
který vykřikl: "Volit vás? To bych raději
volil Ďábla!" Chápu to, řekl Churchill, "Ale
v případě, že váš přítel nebude kandidovat
- mohu počítat s vaší podporou?“

Vážení členové, apelujeme na vás, abyste se
všichni zúčastnili příštích voleb a svým hlasem
se tak podíleli na budoucnosti Sokola
Melbourne Inc.
Markéta Lyell a výbor SMI
Bohoslužby na Šumavě do konce roku
2007
se konají vždy první neděli v měsíci, tj.
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
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Poslední věci člověka
Zamyšlení k Dušičkám
a ke 14. výročí úmrtí Luby Šustka
Probírám se starými dopisy...
Jsou od blízkých z rodiny nebo od přátel. Dýchá z nich
jejich nátura; - přejícnost, svědomitost, hádavost, ocenění,
laskavost – jak kdo býval.
Teď jsou pryč. Zbyly po nich jen ty ručně psané dopisy rukou úhlednou nebo naškrábané. Ti lidé na chvilku v mé
mysli ožili. Vidím usměvavou tetu, bodrého Lubu, přísného
strýce, milou mámu.
Jak to asi bude po mně? Přečte si někdo znovu nějaký
ten dopis, článek nebo snad i básničku a vzpomene si?
A bude to asi to jediné, co tu po mně zbude?
Od malička mi bylo vštěpováno: Buď dobrá ke všem
a vždycky. Nikdy nepusť zlobu do svého srdce. A bude-li
někdo potřebovat teplo tvých dlaní, ochotně mu je poskytni.
Tak mě vedli moji rodiče.
Proto se mi často stává životní náplní právě ta pomoc
lidem kolem mě a zvláště jsou-li to lidé blízcí, ať již vlastní
děti a jejich batolata Tobík a Jiří, nebo staří známí, mezi
nimi Míla a Emil, pak kamarádi, nevidomí a několik
sousedů. Někdy si lidé o pomoc řeknou, někdy se jim
nabídne... To je snad lidské. Bez soucitu a ohledu by se
z nás stala zvířátka. Ta pak jedno na druhé jen vrčí
a štěkají. A ti zvrácenější si ještě přisolí pomluvou. Proč?
Shánějí tak popularitu, aby sami sebe dostali do popředí?
Ale držím se Lubova rčení: Pomáhej a když nemůžeš,
neubližuj. Tak jim přeji, aby jim Pán Bůh nadělil zdravý
rozum a nám kolem nadělil k tomu svatou trpělivost.
A až řeka života odnese všechen ten rmut a špínu, bude
tu moci po nás všech zbýt jen ta milá vzpomínka pěkných
společných chvil a dobrého konání.
A na závěr - vzpomínáme-li zesnulých, ráda bych
připomněla, že památku zakládajících členů našeho domu
by bylo vhodné uctít deskou - bylo jich sedm: Bratr Kugler,
Vozábal, Gráf, Šetek, Petráň, Drda a sestra Tůmová.
Tak by jejich památce byla opravdu vzdána čest. Zbyly
tu po nich dobré vzpomínky a to nejen na papíře...
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profesionálního života a které se staly neoddělitelnou
součástí životů našich.
Skvělého herce, barda a umělce doslova posedlého
Thálií, Josefa Vinkláře, jsem milovala odmalička od filmových pohádek Princezna se zlatou hvězdou
a Hrátky s čertem až po poslední mistrně zahranou roli
v Našich Furiantech na prknech Národního divadla.
Umělecká cesta Josefa Vinkláře vedla od začátků
u Voskovce a Wericha přes více než třicetileté angažmá
v bývalém Realistickém divadle v Praze až po pražské
Národní divadlo. Jeho členem byl od roku 1983 a od té
doby tam vytvořil na devadesát rolí. Vinklář patřil také
k vynikajícím filmovým a televizním hercům, jeho
psychologickému herectví slušela detailní hra na kameru.
Natočil kolem stovky filmů. Jeho umění na poli dabingu
bylo oceněno v roce 2000 Cenou Františka Filipovského
za celoživotní mistrovství. Nespočet inscenací a dalších
pořadů natočil v televizi a v rozhlasových studiích.
Do podvědomí široké veřejnosti se zapsal zejména
obdivuhodným ztvárněním nevděčné role
nesympatického doktora Cvacha v oblíbeném televizním
seriálu Nemocnice na kraji města.
V roce 2004 vyšly v rozšířené podobě jeho paměti
Pokus o kus pravdy, v nichž se vyznával z lásky k divadlu
i k ostatním uměním, zejména malířství. V současné
době, která se bohužel příliš často vyznačuje lidskou
závistí a přetvářkou, mi vedle vzpomínky na pana herce
utkvěla navždy v mysli jeho závěrečná slova –
"V životě jsem nikdy nikomu nezáviděl, spíš jsem
schopen velkého obdivu k výlučnosti a výjimečnosti.
Možná je to tím, že mám své kořeny na vesnici.
To vesnické klukovství strašně pomáhá nehrát si
na důstojnost. Neoblékat si ráno se sakem podobu
na celý den, protože stejně nakonec každý pozná,
že je to póza. Herec by měl být ve všedním životě svůj,
aby mu zbylo dost sil, až se večer rozevře opona.“
Rakovině plic podlehl Josef Vinklář, celoživotní
náruživý kuřák, 18. září ve věku 76 let. Čest jeho
herecké památce.
Barbara Semenov

Vlasta Šustková

STOPY A OTISKY
Stopy a otisky v našich pamětech nezanechávají pouze
lidé, kteří odešli z řad našich blízkých, přátel a známých.
Nesporně poznamenávají náš život také lidé, kteří,
ačkoliv jsme je nikdy osobně nepoznali, se nám stali
během života důvěrně známými. Jsou to umělci.
Dokonce by se dalo říci, že umělcovu osobnost si každý
z nás svým způsobem přivlastňuje a že nás může ten
který oblíbený umělec ovlivnit v myšlení, názorech,
jednání. Svérázně nás oslovují výtvarní tvůrci, hluboce
na nás působí spisovatelé a jedinečný dojem v nás
zanechávají herci. Nezapomenutelně se nám přiblíží
mnohými charaktery, které ztvárnili během svého

V minulých měsících nás opustili dva věrní členové
Sokola, přátelé a dobří krajané, paní Marie Tomanová
ve věku 96 let a pan Jan Šoltýs ve věku 94 let.
Zachováme jim světlou vzpomínku.

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Pod patronátem Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích byla v tropickém
pralese na Nové Guineji založena
biologická výzkumná stanice. V přítomné
době řeší otázku, jak se v této oblasti
na dvou vzdálených lokalitách liší hmyz.
Dozvěděli jsme se, že v září 2007 „bude probíhat první
český filmový festival v Austrálii“. Nevím, zda pisatele
tohoto sdělení potěším či zarmoutím, v Melbourne
v malém kině na Russell St. již český filmový festival
před mnoha lety probíhal. Letošní „český filmový festival“
byl na programu pod jinou firmou, a to „Senses
of Cinema“, jakýsi to klub náročného diváka zajímajícího
se o světovou kinematografii bez jakékoliv konotace
k české kultuře. Kromě tří krátkých snímků, které vznikly
před 25 lety se promítaly filmy natočené před 40 lety
na bolševickém Barrandově ke slávě totalitní
cenzurované socialistické kultury. Kdo se na tyto filmy
odvážil, kromě vstupného se musel stát členem
zmíněného klubu, což obnášelo navíc $20.
Lidové noviny oznamují, že česká sociální demokracie
je nejkapitalističtější stranou v Evropě. Před voliči ČSSD
propaguje sociální rovnost a milionářskou daň,
ale představitelé ČSSD, tak jako kdysi KSČ, žijí luxusním
životem. Komunisté milionářskou daň uvalili již po únoru
1948.
Nový český rekord! Matěj Ježek rozpoltil samurajským
mečem na náměstí v Postoloprtech pod dohledem
komisaře agentury Dobrý den na nahém břichu
dobrovolníka Martina Horáčka za tři minuty 81 jablek.
Účastníci této podívané také zhlédli a ovšem také
uslyšeli představení mistra světa v práskání bičem.
Ve Francii vyšel životopis barokního skladatele Jana
Dismase Zelenky (1679-1745) nazývaného „český Bach“.
Ve Francii byly v poslední době vydány publikace o Leoši
Se smutkem oznamujeme všem, že Milena Dubová
zemřela 12. října ve věku 84 let.
Michael Dub a rodina, Vašek, Zuzana a Monty Kubásek

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

Janáčkovi, Ant. Dvořákovi, B. Smetanovi
a B. Martinů. Zelenkovým přínosem se před časem
zabývala melbournská hudební badatelka, studovala
archívy drážďanského muzea. Říjen je správný měsíc
ke slavnostnímu koncertu české hudby, v Sydney
a na ABC FM jsme slyšeli pod taktovkou česky
mluvícího, v Londýně žijícího, v Austrálii narozeného
dirigenta světového jména Charlese Mackerrase
Smetanovu Vltavu, Dvořákovu Sedmou symfonii
a Janáčkovu Sinfoniettu, koncert byl ohlášen k oslavě
české nezávislosti. Na stejné rozhlasové stanici byl
zařazen tříhodinový přenos slavnostního koncertu
“London BBC Proms“ řízeného Jiřím Bělohlávkem,
který v pořadu uvedl také Dvořákovu předehru
Othello a Fučíkův Pochod gladiátorů. Při té příležitosti
i krátce česky pozdravil ty z nás, kteří poslouchali
roztroušeni po světě. Firma Deutche Grammophon
vydala disk „Terezín – Teresienstadt“, na kterém je
zachyceno 21 písní a jedna houslová sonáta v ČSR
žijících židovských, Terezínem prošlých skladatelů.
Zpívá mezzosopranistka Anne Sofie von Otter
a barytonista Christian Gerhaher.
Na pěti pražských plakátovacích plochách
probíhala výstava připomínající 70. výročí úmrtí
prvního československého prezidenta T.G.
Masaryka. Na uličních sloupech byly mapky a každý
mohl absolvovat výstavu sám, bez průvodce a bez
vstupného. Plakáty byly seřazeny chronologicky
a věnovány některému období Masarykova života –
od jeho dětství, přes studium, sňatek s Charlottou
Garrigue, rukopisné spory, hilsneriádu, rozhodující
podíl na formování československého státu,17 roků
na Hradě až po abdikaci.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Podle vládní komise bude muset ČR uvažovat o další
výstavbě atomové elektrárny. V anketě tento záměr
podpořilo 5882 hlasů, proti bylo 338 a jiné řešení
navrhovalo 414 osob. V Austrálii je zavedení nukleární
energie ve hvězdách, uklidňuje nás ale čtvrtletník
Australian Geographic, který nabídl přílohu k článku
o hvězdné obloze: otočnou tabulku konstelace, kterou
připravil Jan Tošovský http://nio.astronomy.cz/om/
V hornorakouských obchodech se objevily nápisy
„Češi nekraďte“. V Haidu u Lince uzmul nedávno
dvaatřicetiletý Čech v obchodním domě tři páry bot,
prodavačka ho uviděla a zalarmovala policii i se psy,
hasiče a vrtulník opatřený termovizí. Zloděj lup odhodil,
utekl do kukuřičného pole a po dvou hodinách byl
dopaden. Ve vozech pražské podzemní dráhy jsou
vylepena upozornění na okrádače a kapsáře. Nedávno
mne australská studentka požádala, abych pro zdejší
pojišťovnu přeložil zápis pražské policie, před orlojem
na Staroměstském náměstí ji někdo z ruksáčku
na zádech ukradl cenný digitální fotoaparát.
Čtrnáctiletá Adéla Králová z Opavy se stala v Norsku
na mistrovství světa šampionkou ve psím parkuru
(původně jezdecká dráha s překážkami). Vedla Baby,
svou šeltii (Shetland Sheepdog) podle předpisů
bez vodítka a bez dotýkání jen pomocí slov a posunků.
Koncem září prezident Václav Klaus před světovými
státníky na shromáždění OSN v Novém Yorku přednesl
svůj názor oponující Al Goremu o zvyšování globálních
teplot. Klaus tvrdí, že podíl člověka na oteplování není
katastrofální, jak nyní často slyšíme. Domnívá se,
že každá země by měla vytvořit svůj vlastní program,
jak se stavět k důsledkům případných klimatických
změn. Doporučuje, abychom věřili racionalitě člověka
více než politickému aktivismu.
Nejstarší figurální soška z pálené hlíny, 11,5 cm
vysoká “Věstonická Venuše“ nalezená v roce 1925
v sídlišti paleolitických lovců mamutů u Dolních
Věstonic, byla vystavena v Národním muzeu v Praze,
kde ji zhlédlo přes šest set tisíc návstěvníků. Česká
archeologie pokládá sošku za symbol plodnosti
pravěkých lidí. Na australské televizi jsem viděl
program, ve kterém byla Věstonická Venuše označena
za pornografickou figurku vytvořenou na Moravě
sídlícími lidmi před dvaceti tisíci lety.

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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V čele sokolských jednot tradičně stáli starostové,
nikoliv předsedové nebo dokonce prezidenti, pokud
se korespodence a titulování vede česky. Tyto jednoty
se řídily stanovami, nikoliv „rules“. Pamatuji si,
že hlasování na členských a zejména výročních schůzích
spočívalo ve sčítání vztyčených rukou (pro a proti)
přítomných bratrů a sester. Tajné hlasování nebývalo
mezi Sokoly nutné. Slovo “proxy“ se ve slovní zásobě
českého jazyka nevyskytuje. Čeština ovšem má pro tento
pojem několik výrazů: zastupování, zplnomocnění,
písemné zmocnění. Anglický termín “resolution“
by se neměl korupčně překládat do češtiny jako
“rezoluce“, jde o rozhodnutí, usnesení, předsevzetí.
Čeština je plně vyvinutý jazyk a nynější prznění
anglicismy, za bolševika rusismy a za císaře pána
germanismy naší mateřštině jen ubližuje.

IP

HODNOTY TVOŘÍ LIDÉ NIKOLIV POLITIKA
Glosa Miloše Ondráška
Když si koupím boty za sto dolarů, platí, že si cením
více tyto boty než sto dolarů. Kdybych těchto sto dolarů
neměl, boty bych nekupoval. Často slýchávám,
že světem vládne greed (chamtivost, nenasytnost,
chtivost, lakota), když obchodník vydělá, jiný musí
zákonitě prodělat, protože obchodník prodá dráž
než nakoupil.
Takový argument má trhlinu. Na dobrovolné směně
vydělají vždy obě strany. Obchod existuje na tom,
že se vyměňují méně chtěné věci za více chtěné, dnes
již nevyměňujeme jednu věc za druhou, používáme
univerzální směnný prostředek – peníze. Koupím-li si
boty za sto dolarů, stále platí, že si cením botů více
než té stovky. U obchodníka je to naopak, směna je tedy
oboustranně výhodná.
Obchodník ovšem koupí boty od obuvníka, ten materiál
od koželuha, výrobců textilní výstelky, gumové podrážky
a tkaniček, takže na tom vydělá řetez podnikatelů
a nakonec i já, nepodnikatel, co se týká obuvi. Zmínění
podnikatelé a následně obchodník si uvědomí,
že existuje na trhu mezera, tedy moje přání či nutnost
si koupit boty.
Co tedy tvoří důvod k dodání správného zboží
na správné místo ve správném čase? Je to hodnota
a nikoliv chamtivost.
V politice je to jinak. Když stát jednomu daněmi vezme
a druhému ať již jakýmkoliv přerozdělovacím
mechanismem dá, hodnota se nevytváří. To, co neplatí
pro trh, platí pro politiku: když si někdo prostřednictvím
státu polepší, druhý si pohorší. Na reformách tedy
nemohou vydělat všichni. Politika přesunem peněz
od jednoho k druhému hodnoty nevytváří.
Miloš Ondrášek
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

privatizací, ten tomu odmítá porozumět, protože má
vlastní podezřelé plány a úmysly.
Trust je pod přísným dohledem a kontrolou vládních
Národní dům a Trust (Opatrovnictví, Správa)
úřadů, spravovaný vedením, složeným ze členů
zúčastněných spolků, kteří musí dbát na dodržování
Budova Národního domu byla zakoupena před třiceti předem stanovených a dohodnutých podmínek správy
lety Sokolem s pomocí dalších skupin a jednotlivců.
a používání svěřeného majetku ve prospěch budovy,
Zaplacená, přestavěná a uvedena do dnešního stavu
tedy trustu a nikoliv jednotlivých spolků.
byla lidmi, kteří se považovali za Sokoly
Již jsem o tom psal před časem. Opakuji se, ale je
a Čechoslováky. Nebylo mezi nimi sporu, do svého
velmi důležité, aby každý rozuměl přesně a správně,
středu vždy vítali a přijímali každého, kdo byl připraven co to znamená. Zajistilo by to bezpečnou budoucnost
pomoci, měl zájem podílet se na spolkovém životě
našeho Domu a také pokoj a mír v naší komunitě.
a slušně se chovat, ať byl členem Sokola či ne. Celou Odstranilo by to důvody neshod a nesvárů mezi
tu dobu, až do dnešních dnů, budova nazvaná
jednotlivými osobami, složkami a skupinami naší
Národní Sokolský Dům, byla a je plně a legálně
společnosti. Umožnilo by to časté používání domu všemi
vlastněná Sokol Melbourne Inc. asociací. (dříve
zájemci za stejných podmínek. Každá organizace
Pty. Ltd.) A nikdo jiný na ni nemá nárok jenom proto,
by mohla pořádat své akce, zábavy, schůze, atd.,
že se narodil v Česku.
podle předem dohodnutého rozvrhu ve své režii,
Dnes se situace změnila. Již nežije mnoho
dle stanoveného poplatku za každé použití domu.
z bývalých budovatelů ani skutečných Sokolů. Je čas Každý by tím tak přispíval na údržbu, ale také by vydělal.
se s tím vyrovnat tak, aby Dům stále plnil svojí službu
Čím více by byl dům využíván, tím lépe a laciněji
a účel, a vyhovoval jak dnešní situaci tak
pro všechny.
i budoucnosti.
Budoucnost českého Národního domu by tím byla
Vzhledem k tomu, jaký je dnes názor českozajištěná, bez ohledu na to, který z našich spolků ještě
slovenské obce ve Viktorii, kde většina má postoj
existuje nebo ne, kdo jej vede a jak. Vždy by se našli
k Sokolu ne jako k tělocvičné organizaci, ale jako
zájemci o jeho použití i dávno po tom, kdyby zde třeba
ke krajanské organizaci, je nutné a žádoucí,
již naše spolky neexistovaly.
aby 1) právní struktura, vlastnictví a účel, a 2) správa
a použití budovy, byly vyjasněné a vymezené tak,
Miloslav Hajek
aby to vyhovovalo dnešnímu stavu. Především však,
aby budova dobře a bezpečně sloužila dále naší širší
komunitě, aniž by kdokoliv, jakákoliv skupina, mohla
Srdečně vás zveme na besedu a osobní
toto vlastnictví zneužíti ve svůj vlastní prospěch
setkání s autorkou knihy
a pro své osobní účely. Vyžaduje to závazné
„Austrálií s úsměvem aneb Ahoj klokani“,
rozhodnutí všech členů. Je to možné.
paní Martou Pelikánovou.
Je třeba odsouhlasit, aby byl umožněn volný přístup
Kdy?
V
pátek
9.11.
od 20,00 hodin — večeře,
k používání budovy za stejných podmínek širší
veřejností, aby nedocházelo k hádkám o to, kdo je
případně káva se zákuskem se podává od 19,00 hod.)
za budovu zodpovědný a komu patří. Z tohoto důvodu
a v úterý 13.11. od 14,00 hodin
by mělo být vlastnictví budovy převedeno
(oběd nebo jen káva
do nezávislého Trustu. Ten by budovu vlastnil,
se
zákuskem
se podává od 12,30 hodin)
spravoval a udržoval ve prospěch celé československé společnosti ve Viktorii. Kdo nazývá toto
Kde? V Národním domě v North Melbourne.
Informace a rezervace: - Milena 0432 920601

Z krajanského života...

CESTUJTE S

Earlybirds Specials na evropské léto 2008.
REZERVUJTE VČAS!
292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321
Email:- eva@bohemiatravel.com

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

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

9

V Domově

A pršelo, jen se lilo, na Šumavě se slavilo...

Při pořádání úterních obědů pro veřejnost v Národním
domě jsem se dozvěděl, že zde existuje pro české
a slovenské seniory speciální ubytování, které se
jmenuje DOMOV. Spojil jsem se s místním výborem
a po dvou týdnech jsem se bez problému přestěhoval
na adresu 609 Queensberry St, tedy do bezprostřední
blízkosti Sokola Melbourne.
Z celkem 10ti bytových jednotek, z nichž se toto
renovované zařízení skládá, byly již dvě obsazeny.
Jedná se v podstatě o byty typu garsoniér, které známe
z Evropy, o rozloze 25 m2 až 50 m2 obytné plochy.
Všechny jsou vybaveny kompletní kuchyňskou linkou
včetně lednice a plynového sporáku. Prostorné
koupelny i toilety jsou odděleny. Samozřejmě jsou zde
i vestavěné skříně, koberce, dlažba, obklady a plynové
topení. Vše čisté, nové a útulné. V prvním patře je
společná terasa s okrasnými květinami a stolky.
V přízemí pak velká společenská místnost pro nás
i pro návštěvníky - odhadem pro 20 osob. Místnost je
vybavena sedačkami, velkou televizí, knihovnou,
kuchyňkou a toiletou odděleně od společné prádelny
a výtahu do 1. patra. Ceny od $100 do $180 týdně
nepřesahují průměr zdejší lokality. Poplatky za elektřinu
jsou naopak výrazně nižší než v pronajatém domě,
což byl můj případ.
Jsem zde velmi spokojen, Viktor.
Další a podrobnější informace na 03 9502 0880.

Na oslavu Svatého Václava jsme jeli s obavou. Od rána
pršelo, foukal vítr a mraky hrozily dalším návalem deště.
Přišel. To ale neodradilo nával zájemců o dobrou pohodu,
slavnostní oběd byl ve vyleštěném sále (zapracoval zase
Petr P) a ozdobeném novými ubrusy (darovala je Helenka K).
Pak nás zvon pozval na Velkou mši pod borovicí v herně,
kterou ruce Drahušky Ž a dalších žen proměnily v kostelíček
s baldachýnem, květy a světlem.
Do něho se sešlo mnoho věřících a hostů. Mezi nimi byl
i pan Karel Pažourek, velvyslanec z Canberry. Oko se opět
mohlo potěšit pohledem na skupinu děvčat a chlapců
v nádherných krojích. Naškrobené rukávce svítily ( pečlivá
ruka Ivanky J) a výšivky ohnivě zářily z obleků kroje
piešťanského, domažlického, z Plzeňska, Veličky
a ta maličká byla z Břeclavy. Ještě štěstí, že se vykonal
tradiční průvod procesí k Jezulátku. Konečný chorál a hymnu
jsme již zpívali uvnitř. Vždyť by se nám ty krojové
drahocennosti, sbírané po roky, poničily. Za stara se nešilo
ze stálobarevného.
Slavnostní mši pro nás opět sloužil Otec A. Hrdina.
Nabádal nás k ukončení nesvorností, k úctě k sobě
a ke všemu, co ještě můžeme na této pozemské pouti
vykonat, dříve než se odebeřeme na pouť nebeskou,
k našemu Otci. V každém z nás, kdo má svědomí,
se pohnulo zrníčko sebekritiky a snahy k nápravě.
Také český státní zastupitel Karel Pažourek ocenil vliv
svatého Václava na sjednocení Čechů v dobách útisku
a mravní sílu, kterou mnozí cítí v blízkosti jeho slavné sochy
na Václavském náměstí v Praze. Náš kostelík byl sice
krásný, ale trochu studený. Proto jsme se vrátili do sálu
na další posilnění, tanec s tombolou, kávu s koláčem
a známou ryze krajanskou muziku, kterou již skoro padesát
let poskytuje pan Eda Zlatý se svým doprovodem. Lidé si ji
rádi poslechnou, jen s tím tancem to jde trochu na tenko.
U stolu české a slovenské mládeže se dali do debaty,
že by se snad mělo chodit společně tancovat a opět snad
i ty naše lidové tance a samozřejmě i disco. Dobrý nápad,
že? Hledají pro sebe vedoucího, dejte o sobě, prosím vás,
vedět. Mají-li zájem mladí, začneme opět na dobré cestě.
A zdá se, že už jsme začali.
Přes veškeré spory, neslavné volby a funkce, přes debaty
a různost názorů, přes rozdíl mezi původem slovenským,

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

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

S paní Jarmilou Adámkovou z Melbourne
by rády mluvily její přítelkyně Dr Milena Ostrovská v Sydney
(tel. 02 9601 1898, mob. 040 221 2629) a Dr Jana Mancalová,
bytem Havlíčkova 552, Kolín 1V 28002, Česká republika
(tel. 321 720 238, mob. 737 126 166).

za 3ÌÌÌ ceny
pro krajany z Austrálie ( od AU$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810
Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

páru konče.
Judith je oblíbená nejen pro svojí flexibilitu a ochotu,
s jakou vyjde vstříc jakémukoliv nápadu či představě
svých zákaznic, ale také proto, že se nechává ráda
inspirovat osobností té které ženy, pro kterou právě
navrhuje a šije. S oblibou říká, že „vnímá auru svých
klientek“, aby jí nechala co možná nejlépe vyzařovat
v šatech navržených pro jedinečnou událost,
v originalitě modelu, který je výsledným dílem každého
jejího tvůrčího úsilí.
Ze skromných počátků cílevědomé a pracovité
švadlenky v bývalém Československu se z Jitky Penak
BLACK ROSE na plese Sokola
stala díky neutuchajícímu nadšení a píli jedna z dnes
vyhledávaných melbournských návrhářek a dámských
Velký Ples Sokola v září byl obohacen
krejčových. Děkujeme Jitce za uspořádanou módní
o neobvyklý zážitek - módní přehlídku melbournského
přehlídku
v Národním domě a přejeme mnoho úspěchů
krejčovského salónu krajanky Jitky Penak, která se již
v dalším klání o nejlepší model letošní dostihové
víc jak dvacet let specializuje na svatební a večerní
sezóny.
dámské oblečení. V poslední době rozšířila tato
Závěrem malá hádanková soutěž pro naše čtenářky.
talentovaná módní návrhářka škálu svého krejčovského
Název Black Rose dala Jitka svému salónu podle
umění a zaměřila se také na populární melbournské
a/ černé růže, která se objevuje v designech salónu
dostihové události. Společně s místním
b/ pražské pasáže Černá Růže
kloboučníkovým guru Parisem Kynem slavila Judith
c/ jména své matky a dcery
Penak úspěch jako finalistka soutěže Race Wear
d/ oblíbené australské hudební skupiny
Designer of the Year uplynulé sezóny.
Na plese Sokola předvedly poslední výtvory Jitčina
Odpověď zasílejte na adresu salónu Black Rose, Bridal
malvernského obchodu Black Rose její stávající
and Formal Couture by Judith Penak, 1371 Malvern
zákaznice, které ukázaly nejen svatební róby, ale také
Road, Malvern, VIC 3126. Výherkyně vylosované
společenské plesové a večerní dámské toalety.
správné
odpovědi získá konzultaci s návrhem
Klientela Jitky Penak je vskutku široká, od šestnáctina
připadný
model zhotovený na zakázku salónem
letých dívek jako poupat až po zralé dámy, zručná
Black
Rose.
Více informací na www.blackrose.com.au
a nápaditá krejčová si dokáže poradit s celou svatební
nebo
na
telefonním
čísle 9824 6655
společností, nevěstou počínaje přes družičky
(sem)
i květinová děvčátka a oběma matkami oddávaného
polským, australským, dánským nebo českým, ztrávili
jsme společně a dobře pod velkou střechou velký
národní svátek.
Vedení Šumavy děkuje srdečně všem, kteří se podíleli
na přípravách a provozu kuchyně a rovněž i dalším
za pomoc při úklidu a údržbě zahrady a okolí.
Na Šumavě je každý vždy vítán. Za vaší stálou přízeň
a obětavost „Zaplať Pán Bůh“.
(šus)

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

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

„Politika je oblast lidské činnosti, která klade zvýšené nároky na mravní cit,
na schopnost kritické reflexe, na skutečnou odpovědnost, na vkus a takt,
na schopnost vcítění do duše druhých, na smysl pro míru, na pokoru.“ V. HAVEL

Z DENÍKU DŮCHODCE: O lásce k umění (3)
Rodiče mojí radost z reparátu nesdíleli se stejným
nadšením jako já. Teprve po rozhovoru s ředitelem
Horkým, který je ubezpečil, že jsem na všechno jiné
kromě humanitních předmětů naprostý lempl, se jejich
postoj změnil. Tatínek se smířil s tím, že místo
na hnojárnu chci jít mermomocí studovat na divadelní
fakultu. Maminka, s pomocí tety Fé, ho také dokázala
zvrtnout, když mu připomněla, že vlastně naše rodina
nikdy neměla k uměleckému projevu daleko. Tatínek
nakonec prohlásil, že než se přihlásím ke zkouškám
na DAMU, musím mít patřičnou přípravu od nějakého
slavného herce. A skutečně netrvalo dlouho, a dal mně
jméno a adresu herečky předválečných let, kterou
umluvil, aby mi dávala hodiny herectví.
Byl jsem tatínkovi moc vděčný, i když jsem neměl
tušení, co mě čeká.
Dveře bytu stařičkého oprýskaného činžáku mi
otevřela ještě starší dáma s přehnaně nalíčeným
obličejem a s tvářičkami jako poupátka. Já se slušně
představil, lehce uklonil a dal jí puget růží, jak mi nařídil
tatínek. Dáma mě pozvala do pokoje, kde na mne
dýchlo divadelní prostředí dvacátých let. Vázy ve stylu
art nuovo s umělými květinami, nábytek v podobném
stylu, desítky zarámovaných hnědých fotografií
z různých divadelních představení, šero a těžký vzduch
prosycený pudrem a líčidly. Slavná herečka, která
před dávnými lety působila v Národním divadle,
mi udělala čajíček, nabídla keksíček a pak dlouho
zasněně s hlasem chvějícím se emocemi vyprávěla
o divadle svého mládí. Teprve potom jsme se dali
do studia jevištní řeči.
Na hodiny herectví jsem k této přivětivé obstarožní
dámě chodil asi dva měsíce. Za tuto dobu jsem se sice
naučil správnou dikci, ale i patetický jevištní projev,
protože patos byl hereckým výrazovým prostředkem
poplatným době, kdy hrála moje učitelka. Týden před
mými prvními zkouškami na DAMU mi rozkošná dáma
popřála mnoho úspěchů. Lehce mě poplivala, jak se
mezi herci sluší a patří a řekla, že nemá obavy, že bych
zkoušky neudělal.
Obavy jsem však měl já, když jsem se ráno dostavil
na fakultu herectví, kde to štěbetalo vzrušenými hlasy
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desítek adeptů, hlavně krásných dívek, o kerých jsem
neměl pochyb, že musí uspět. Každý se v řečích
předháněl o tom, koho vlivného od divadla zná a jakou
má tlačenku. A navíc se ještě všichni tvářili, jako by
se nechumelilo a nikdo se nezdál tak nervózní jako já.
Ty mladé krasavice mi vzaly svými sebevědomými
řečičkami náladu, protože jsem si uvědomil, že oproti
nim nemám šanci. Každým rokem se do prvního
ročníku z několika stovek uchazečů bralo tak kolem
deseti. To jsem se dověděl až v den obávaných
zkoušek a v tu ránu představa zemědělské školy
nabyla velice realistické podoby.
Adepty plné sebedůvěry chichotání pěkně brzo
přešlo. Jeden po druhém pobledlí vyklopýtávali ze
zkušební místnosti a se slzami v očích se s ostatními,
kteří čekali až na ně příjde řada, podíleli o hrůzné
historky spojené se zkouškou. Hlavně se zkouškou
hlasovou a pěveckou. To jsem se vskutku polekal,
protože zpěv byla moje veliká slabina. Zpívat jsem
zkrátka neuměl, a když jsem se o to pokoušel, zpíval
jsem jako když tahají kočku za ocas. A tak jsem začal
vidět věci pěkně černě a návstěvy oné místnosti
nabyly na frekvenci.
“Další prosím, pan Ivan Kolařík,” ozvalo se
z pootevřených dveří, ze kterých právě vypadla
hystericky štkající adeptka, které po tvářích tekly
proudy černých slz. Mně se udělaly mžitky před očima
a nejistým krokem jsem nastoupil před porotu
skládající se z předních divadelních umělců. Porotě
předsedal známý umělec Otto Sklenčka, který se
zpoza brýlí sedících na špičce nosu usmál a zeptal se
mě, co jsem si na zkoušky připravil. Já křečovitě
opětoval jeho úsměv, uklonil se a porotě jsem celkem
pevným hlasem s notnou dávkou naučeného patosu
zadeklamoval bez jediného přeřeknutí oblíbenou
báseň ředitele Horkého “Na břehu řeky Svratky roste
rozrazil.” K mému úžasu však tentokráte nikdo neuronil
ani jednu slzu. Členové poroty si spíše vyměnili
významné pohledy a já neohroženě přikročil
k monologu Hamleta, který zrovna tak skončil
udivenými pohledy očividně znuděných profesorů
herectví. Mistr Sklenčka si odkašlal a vyzval mě, abych
něco zazpíval. Zhluboka jsem se nadýchnul a pustil
jsem se do vůbec jediné písničky, kterou jsem dovedl
jakž takž zazpívat. “Ach synku, synku, oral-li jsi,”
nevyžadovala přílišného hlasového rozsahu a já jí
porotě zazpíval celkem suveréně. Když jsem skončil,
jedna členka poroty se mě otázala, znám-li ještě
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„Politika, která se neobohacuje úvahami o osudu lidí... Je politika
nemorální a nezasluhuje úcty.“
MICHAIL GORBAČOV

nějakou jinou písničku, kterou bych mohl porotě
předvést. Musel jsem zklamat, protože nic jiného jsem
neznal. Předseda poroty si s úlevou oddechl, utřel si pot
z čela, slušně mně poděkoval a řekl, že výsledek
zkoušky se dovím odpoledne.
Z fakulty nás ten večer trpce zklamaných odcházely
desítky…
Trpce zklamáni byli také rodiče. Kdo by to býval řekl!
Tak dobře jsem recitoval ve škole a penzistům
v různých osvětových střediscích, lekce herectví jsem
dostal od slavné členky předválečného Národního
divadla, a stejně jsem nepochodil. Tatínek mě ale mile
překvapil. Místo spílání mně vysvětlil, že bez
houževnatosti to člověk v životě nikam nedotáhne. Řekl,
že se počátečním neúspěchem nesmím nechat odradit,
že musím zatnout zuby a na příští rok se připravit lépe.
A zdůraznil, že bez protekce to nejde. V tom jsem s ním
pro změnu také jednou souhlasil. Když ale slavnostně
prohlásil, že už pro mě našel jinou učitelku herectví,
dostal jsem pocit nejistoty.
Brzo po neúspěšných zkouškách jsem se pustil
do práce a začal se cílevědomě připravovat na příští
rok. S kyticí rudých růží jsem rozšafně zaklepal
na dveře luxusní vily herečky, vyhledané tatínkem.
Otevřít mi přišla elegantní dáma kolem čtyřicítky, kouřící
z ještě elegantnější dlouhé zlaté špičky. Afektovaně
otevřela náruč, vlepila mi několik pus, po kterých mně
na tvářích zbyla rtěnka, zamrkala předlouhými umělými
řasami, s lehkostí vypustila koutkem úst kroužek kouře
z cigarety značky Marlboro, vzala mě za ruku a vedla
do krásného, velikého pokoje. Místo čaje a keksů nalila
dvojitý koňak a bez otálení jsme se pustili do práce.
Byla to skutečně vynikající herečka, která při studiu
dialogů bez mrknutí uměla spustit hořké slzy, dělat
patřičné mimiky a požadoval-li to text, přitiskla mou
hlavu na bujná ňadra, kde s ní dokolečka mlela. Lekce
se mně přirozeně začínaly líbit čím dále tím více.
Hlavně když došlo k nacvičování scén milostných, kdy
se paní profesorka chovala tak věrohodně, že jsem
začal přemýšlet, nemá-li snad se mnou nějaké jiné,
krásné úmysly. Samozřejmě, že jsem toto pustil hned
z hlavy, ale její nevšední lekce pokračovaly tak
intenzívně, že já, devatenáctiletý hoch, jsem začal
přemýšlet, co by se asi stalo, kdybych se při jedné
z našich hraných milostných scének neovládnul
a na paní učitelku se skutečně vrhnul. Vzápětí jsem tuto

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

přitažlivou, leč bláhově necudnou myšlenku zahnal,
protože jsem si byl jistý, že by to skončilo trapasem
a stížností tatínkovi, že jsem nevychovaný kaňour.
A tak místo elegantní profesorky jsem se začal vrhat
na její krásnou dcerku, která mé projevy náklonosti
s vervou opětovala až do té doby, než nás načapala
maminka. Ta propadla teatrální panice, ale nakonec
projevila pochopení, zvláště když jsem jí ještě celý
udýchaný vysvětlil, že díky její přitažlivé dcerce jsem
již doopravdický chlap, a že se teď milostných scének
zhostím mnohem věrohodněji. Jako zralá žena to
pochopila a k mé úlevě z ničeho nevyvodila důsledky.
Zřejmě jako výraz vděku, že jsem se tak hezky
choval k její dceři, a že jsem byl snaživý student, mě
paní profesorka pozvala na oslavu Silvestra
na francouzské vyslanectví, kam byla sama pozvána.
Tam se však ukázala stinná stránka charakteru slavné
herečky. Někdy po půlnoci, když byla nálada v plném
proudu a hosté byli jaksepatří uvolněni nezměrným
požíváním francouzských veselých vodiček, mě opilá
profesorka pod stolem kopla, aby přilákala mojí
pozornost. Když jsem k ní zdvihnul ospalé oči, kopla
mě znovu a hlavou ukázala, abych se podíval pod stůl,
kde měla otevřenou kabelku, do které dávala právě
ukradené stříbrné příbory! Tenkrát se mi udělalo
nevolno. Ne však z přemíry francouzských koňaků.
Korunu všemu nasadil nějaký francouzský playboy,
kterému se podařilo, zatímco jsem si na minutku
odskočil, obratně odloudit mojí krásnou dívku, dcerku
profesorky.
Nedlouho potom jsem měl možnost dát řeč
s několika jejími studenty, kteří se bez obalu zeptali,
jestli jsem měl s paní profesorkou poměr. Když jsem
po pravdě odpověděl, že ne, nemohli uvěřit, protože
s ní se prý vyspala celá třída. Ale já, místo abych byl
smutný, že jsem promrhal jedinečnou příležitost, jsem
smutný nebyl. Spíše naopak.
Při první příležitosti jsem se elegantní profesorce
s pokřiveným charakterem vymluvil, že už nechci být
hercem, protože můj životní cíl je stát se zemědělcem.
A našel jsem si učitele sám. Byl to vynikající člen
Národního divadla, národní umělec Miloš Nedbal.
Ivan Kolařík, OAM
Pokračování...

N.I.K.
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

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

„Političtí vůdcové i vlády vděčí za své postavení zčásti prostě moci, zčásti tomu,
že si je lidé zvolili. Nelze je považovat za představitele duchovně a morálně
výše postavené části národa.“
ALBERT EINSTEIN

Lúčnica v Austrálii
Dalo by se předpokládat, že vystoupení nejlepšího
slovenského a možná i českého folklórního hudebního
a tanečního souboru Lúčnica na prknech největšího
melbournského divadla – koncertní haly ve světoznámém
Arts Centre, bude velkým svátkem a událostí pro Čechy
i Slováky žíjící v Austrálii. Domnívala jsem se, že se
v Hamer Hall sejde celá česko – slovenská komunita
Viktorie. A doufala, že obrovská hala o kapacitě 2 700
míst bude doslova praskat ve švech i díky zájmu
melbournského publika, které se tak rádo chlubí svou
kulturní angažovaností a rozhledem v porovnání
s ostatními australskými městy.
Jaké bylo mé zklamání, když jsem se usadila osmého
října v osm hodin v hledišti, které bylo z dobré třetiny
prázdné a v uších mi zněla slova pár známých i dalších
krajanů, že cena lístků je „nepřiměřeně vysoká“ a proto
se na Lúčnicu podívat nepůjdou. Cena se pohybovala
mezi šedesáti a osmdesáti dolary a byla pro Arts Centre
v naprostém normálu. Jak často chodí lidé do Arts
Centra a jak často sem přijede někdo takové umělecké
hodnoty jako je Lúčnica? A kde byli australští diváci?
Bylo postačující propagovat celou show jedním
obrázkem v novinách s popiskou „Lúčnica“? „- Lúsnajka
what?“ – tázali se ti z australských přátel, kterým jsem
obrázek ukázala a zatvářili se jako já při představě,
že by mne někdo pobízel jít se podívat na kazachské
kozáky či čínskou operu. Možná, kdyby viděli na ranních
a dopoledních televizních programech informace
o souboru, který právě ukončil své velké turné v Číně
a Hongkongu, byli by lépe motivováni k objevování
krásného slovenského folklóru.
Počáteční rozčarování z nezaplněného sálu zmizelo
s prvními tóny. Srdce se doslova zatetelilo nad zvukem
houslí, bylo to jako náhlé a překvapivé pohlazení duše
vzpomínkou na starou domovinu a vše milé, co si z ní
člověk bude navždy pamatovat. A pak už následoval
hodokvas pestré podívané, pastva pro oči, radost
pro srdce. Jeden tanec střidal druhý, každý nápaditější
než ten předchozí, taneční výkony čtyřiceti mladých
umělců byly dokonale precizní, předváděné s bravurou,
ale zároveň s iluzí neuvěřitelné lehkosti vycházející
z geniálně koncipované choreografie. Přehlídka
nádherných lidových krojů, výšivek, sukní, pentlí...
Tance se lišily výrazem a náladou, divák nevěděl čemu

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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se dřív podivovat, zda rytmům, ze kterých tryskala radost ze
života, poetice nebo vtipu předvedených čísel. Přistihla
jsem se, že se s dcerou neustále usmíváme.
„To je nádhera“, vydechla o přestávce, „je to úplně to
nejlepší, co jsem kdy v Arts Centre viděla.“ A že jí beru jistě
přes dobrých deset let na vesměs všechny zdejší premiéry.
Jen dvě sólové skladby přednesené bez tance šesti
muzikanty, doprovázejícími taneční soubor byly
plnohodnotnou satisfakcí za cenu osmdesátidolarového
lístku. A ještě bych jim přidala. Charismatický primáš
se svým houslovým sólem a cimbál doslova strhující
do transu stál opravdu, jak se říká, za všechny prachy.
Marně jsem pátrala, která z dívek v souboru mohla být
onou avízovanou Miss Slovenska, mohla jí být kterákoliv
z nich – všechny krasavice, plavovlásky, tmavovlásky,
s velikýma očima, širokými úsměvy a ďolíčky ve tvářích,
tancovaly, zpívaly a výskaly, že člověk až vykřiknul
nadšením s koncem každé písně. Já mám vždy slabost
na zbojnické skladby, verbuňky, tance s cepíky
a s valaškami, energie těchto mužských výstupů nemá
obdoby. Lúčnica skutečně patří na velká světová pódia.
Závěrem bylo jedno, že nebyla hala plná, potlesk, kterým
bouřila, se v ničem nelišil od nadšení vyprodaného hlediště.
„Standing ovation“ bylo jasným oceněním vděčných diváků.
A těch, kteří opět propásli šanci úžasného a neopakovatelného kulturního zážitku nám mohlo být jen líto.
Barbara Semenov

Mladý český pianista v Sydney Opera House!
Generální konzulát si dovoluje upozornit na koncerty
mladého českého pianisty Lukáše Vondráčka v Sydney
Opera house ve dnech 12. a 15. listopadu (19:00 a 13:30).
Pod taktovkou světoznámého dirigenta a bývalého
šéfdirigenta České filharmonie Vladimíra Aškenazyho
vystoupí v rámci Rachmaninova festivalu pořádaného
Sydney Symphony. Rezervace na tel. čísle 02 82154600
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„POLITICKÉ POMĚRY JSOU I V NEJMENŠÍ VESNIČCE.“
František VYMAZAL (český filolog a historik)

Děti, vzpomínáte na poslední tábor ENTENTÝKY ?
Kdo si ještě pamatuje celou básničku?
Přijďte nám ji zopakovat (o cenu) na společném odpoledni s táborákem na Šumavu
v sobotu, 10. listopadu od 3 hodin.
Soutěže o ceny, opečená klobása, limonády, čokoláda, zpívání a legrace bude dost.
Zveme i přátele dětí, Šumavy a lesa!
Tábor 2008 se bude konat od neděle 6. ledna do soboty 12. ledna 2008.
Přihlášky a podrobnosti osobně, písemně nebo telefonicky:P.O. Box 32, Bentleigh 3204
Tel: 0395510279 Mob: 0408 08 8167
03 9551 0279
Vlasta Šustková

Srdečně Vás zveme na KALEIDOSKOP komorní hudby, zpěvu
a loutek ze života a díla ANTONÍNA DVOŘÁKA.
Účinkují: Lenka Mucha – loutky, David Kastanek – klavír,
Ivana Snaidr – cello, Stephanie Andrews – flétna,
program uvede Kerry Ann Gaia
- 25. listopadu v 18 hodin v Národním domě
vstupné $20— občerstvení v ceně
rezervace 9432 8246

Ukážeme divákům
různé Homolkovi
Prahy ze čtyř odlišných úhlů.
Pavelčtyři
a Hana
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

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

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

KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně -$15

12:00

KAŽDÝ
KÁVA A ZÁKUSEK
ČTVRTEK

12:00

Pátek
Beseda s Martou Pelikánovou,
9. listopadu autorkou knihy “Austrálií s úsměvem aneb Ahoj klokani“

20:00

Večeře od 19:00, rezervace 0432 920 601

Sobota DOSTIHOVÁ ZÁBAVA—Studio 4
10. listopadu $25 s večeří od 19.00hod, rezervace tel. 94328246

20:00

Neděle Seriálové Odpoledne – Místo Nahoře
11. listopadu Pátá část promítání, vstupné + káva a zákusek $4.00

15:00

Úterý
Beseda s Martou Pelikánovou,
13. listopadu autorkou knihy “Austrálií s úsměvem aneb Ahoj klokani“

14:00

Pátek
Kino—“Zapomenuté světlo“ (1996)
16. listopadu Film zobrazuje absurditu a beznaděj totalitního režimu

20:00

Neděle NOVÉ VOLBY VÝBORU SMI
18. listopadu

8:00 13:00

Neděle
Sorelli – Klezmania
18. listopadu Rezervace tel. 0425 835 705

15:00

Neděle „Kaleidoskop“ – koncert hudby Ant. Dvořáka
25. listopadu - s loutkami

18:00

Oběd od 12:30, rezervace 0432 920 601

v kontrastu se silou ducha, moudra a lidské lásky
—v hl. roli Bolek Polívka a Veronika Žilková

Vstupné s občerstvením $20, rezervace tel. 94328246

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

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!

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

Silvestr se pomalu ale jistě blíží a s ním i naše tradiční
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA!
Hraje Studio 4, Vstupné včetně večře a obložených mís - 45 dolarů,
objednávky na tel. čísle: 9432 8246
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