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Stálá komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany v zahraničí je jedním
z partnerů druhého ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa,
který se koná v Praze ve dnech 25. února do 2. března 2008, tedy v době šedesátého výročí
komunistického puče v únoru 1948.
Festival, jehož název odkazuje na biblické „Mene, mene, tekel, ufarsin,“ slova o sečtění a zvážení
hříchů je věnován členům Konfederace politických vězňů ČR, ale zároveň i nejširší veřejnosti,
aby nezapomínala.
„Společnost nesmí zapomenout na své hrdiny a mučedníky, ani na příčiny, které zlo
a násilí podporují, z nichž se totalitní režimy rodí“ je motto tohoto festivalu, se kterým se
krajané žijící v zahraničí bezpochyb plně ztotožňují.
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Pro Melbournský Kvart a krajany žijící v zahraničí

ROZHOVOR
s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany
žijící v zahraničí, senátorem Josefem Zoserem,
místopředsedou výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost
K českému původu se v zahraničí hlásí téměř dva
miliony lidí - vztaženo na současný počet obyvatelstva
České republiky by to byla pětina národa. Mnozí z nich
již česky nemluví, ale uchovávají si povědomí
sounáležitosti s českým národem a s kulturou svých
předků.
Zahraniční Češi přispěli k provedení politických změn,
které odstranily komunistickou nadvládu v Česko
slovensku, a mají nezastupitelný podíl na začlenění
České republiky do NATO a EU i do širšího
společenství demokratických států. Česká republika si
váží jejich pomoci a usiluje o vedení smysluplného
a konstruktivního dialogu s těmi členy krajanských
komunit, kteří o něj mají zájem.
Zájem z české strany je potvrzen mj. usnesením vlády
č. 1622/2005 o programu podpory českého kulturního
dědictví v zahraničí na léta 2006-2010, který je vyčíslen
roční částkou převyšující 50 mil. Kč; v úhrnu za pět let
je to pak více než čtvrt miliardy Kč na realizaci
vzdělávacích, kulturních, rekonstrukčních a dalších
spolkových projektů a také na podporu činnosti lektorátů
českého jazyka a literatury v zahraničí.
Součástí tohoto zájmu a podpory krajanů ve světě je
i působení Stálé komise Senátu pro krajany žijící
v zahraničí. S jejím předsedou, senátorem Josefem
Zoserem jsem se sešla během své návštěvy v únorové
Praze.
1. Pane senátore, začněme základní informací - co
je konkrétně náplní činnosti Vaší Senátní komise
pro krajany žijící v zahraničí a na co se chce komise
soustředit v tomto roce?
V Senátu jsem šestým rokem, komise zde působí
však mnohem delší dobu, má v Senátu již svojí tradici.
V loňském roce se z různých důvodů netradičně
vyměnili tři předsedové naší komise, já byl zvolen
předsedou až v září tajnou volbou - od 61 senátorů
jsem dostal 60 hlasů. Funkční období předsedy i členů
komise je vždy pouze dvouleté, komisí máme v Senátu
osm a před další změnou funkcí ve všech výborech
a komisích dochází v pravidelných dvouletých
intervalech k volbě 1/3 Senátu. To znamená, že se
ve 27 obvodech ČR konají senátní volby, ve kterých
buď stávající senátoři obhajují svůj mandát nebo přijdou
noví. I z toho důvodu jsou plánované akce naší komise
počtem omezené a zaměřujeme se na vyřešení těch
nejdůležitějších úkolů či problémů. Jedná se především
o dlouhodobý problém, který je zmiňován při každé
návštěvě u krajanů v zahraničí. Jsou to korespon
denční volby a otázka dvojího občanství. Plán práce
komise na rok 2008 a nové informace o stavu
korespondenčních voleb budou projednány podrobně
na sedmé schůzi komise 7. února.
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V rámci našeho působení přebíráme také záštitu
nad mnohými akcemi - koncem minulého roku to bylo
například vyhodnocení „Významné české ženy
ve světě 2007“, jednou z oceněných byla i čtyřiadevadesátiletá choreografka a nositelka ceny Thálie
za celoživotní mistrovství v baletním umění Zora
Šemberová, která v 60. letech emigrovala do Austrálie.
Vedení Mezinárodního koordinačního výboru
zahraničních Čechů naznačilo, že mezi oceněnými
tohoto roku bude i Martina Navrátilová. Další akcí,
na které jsme se podíleli svou záštitou, byl první
krajanský folklórní festival, během kterého se do Prahy
sjelo téměř tři sta představitelů českých krajanských
komunit a soubory zejména z Východní Evropy.
Vedle přijímání zahraničních hostů a našich krajanů
vyjíždíme i my za krajany do zahraničí na návštěvy
různých krajanských komunit a spolků. Tento rok
máme v plánu navštívit Slovensko, Švédsko,
Chorvatsko, také vzdálenou Argentinu. Poznávání
života krajanů v jednotlivých komunitách je nesmírně
zajímavé, obzvlášť na nás často mocně zapůsobí
osobnosti, které bývají hnací silou té které komunity.
V Chicagu jsme loni navštívili 68. ročník největší
chicagské folklórní slavnosti Moravského dne.
Prezident Ústředny moravských spolků Josef Borýsek
byl úžasný, vesele plánoval, jak bude podobně
úspěšné akce plné krásného vlastenectví organizovat
ještě tak dalších pět let, než si dá oddech. Za tři
měsíce jsme dostali smutnou zprávu, že zemřel.
Myslím, že tato komunita bude jen stěží nahrazovat
takového „tahouna“.
Dojem zanechala i návštěva dalšího krajanského
spolku, který má sídlo v krajanském domě na hřbitově
-tedy na Českém národním hřbitově v Chicagu, kde je
pohrbeno 142 000 krajanů. Hřbitov je americkou
národní památkou.
2. Podle jednoho zákona není možné, aby krajané
žijící mimo republiku měli své zástupce
v zákonodárném sboru ČR. Některé státy je mají,
jednoho či dva poslance s nepatrným nebo spíše
žádným rozhodujícím vlivem pokud výjimečně
nejde o patové situace. Jde vice o projev uznání
a národnostního pouta mateřské země
s vystěhovalci. Čeští krajané zde mají tedy Stálou
komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí, jsou
ale ve Vaší komisi skutečně nějací krajané?
Nebylo by přínosem pro komisi mít takové členy,
kteří třeba žijí částečně zde a částečně
v zahraničí?
Komise má 13 členů - senátorů. V rámci komise
pracuje ale také konzultativní rada sestavená
z 21 krajanů žijících převážně mimo republiku.
Ti představují zároveň onu zpětnou vazbu, kterou
obstarávají společně s Ministerstvem zahraničních
věcí ČR.
3. Krajané na vzdálenějších kontinentech jako
je Austrálie, Severní a Jižní Amerika se často
setkávají s tím, že Česká republika je v zemích,
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kde žijí, stále ještě neznámý a velmi vzdálený
pojem. Přitom se domnívám, že právě krajanské
spolky ve světě by mohly být jedním z nejlepších
ambasadorů naší země, přibližovat značně světu
dnešní Českou republiku. Myslíte, že by Senátní
komise mohla podchytit tuto iniciativu krajanů
ve světě?
Jak by to bylo realizovatelné přes komisi, je těžko
představitelné, ta vazba je v ideálním případě
zajišťována přes velvyslanectví a konzuláty, kde by
měla aktivně působit právě oddělení pro krajanské
záležitosti - to zejména v případě těchto vzdálených
zemí. Vázne, i když se snažíme o změny, však i spolu
práce naší Senátní komise pro krajany s podvýborem
pro krajany v Poslanecké sněmovně. Důvodem je
skutečnost, že poslanci mají příliš mnoho výborů
a komisí, je jich sice dvě stě, ale zájem o práci
v komisích je různý. Senát má 81 členů a výborů
a komisí je zde méně, ovšem také s menšími počty
členů. Největší zájem senátorů je o práci v naší komisi
a v komisi pro rozvoj venkova, neboť mnozí z nás jsou
starostové a z venkovských oblastí.
4. Vraťme se ještě k Zákonu o korespondenčních
volbách. Jak jste se zmínil, krajané Vám často
vyčítají, že se nemohli v minulých volbách podílet
na budoucnosti země, ke které mají stále velký
vztah, prostřednictvím korespondenčních volebních
lístků, tak jak bývá praxí v jiných zemích. Jak
vypadá situace s přijetím zákona dnes?
Zákon o korespondenčních volbách byl Senátem
schválen a putoval do Poslanecké sněmovny již před
minulými volbami. Tam však neprošel díky debatě
vedené o návrhu procent potřebných pro přijetí
preferenčních hlasů a proto se Poslanecká sněmovna
rozhodla návrh Senátu o korespondenčních volbách
nepodpořit. Nyní čekáme na další vyjádření vlády
k zákonu. V případě, že nebude v této věci patrný
posun, by naše komise následně předložila již jednou
schválený a zpracovaný návrh, aby byla možnost
korespondenčních voleb zajištěna pro příští volby v roce
2010.
Není ovšem bez zajímavosti připomenout čerstvou
zkušenost ze Slovenska, kde byly korespondenční
volby umožněny. Optimisté u nás tvrdí, že se
diametrálně zvýši počet hlasů krajanů a lidí, kteří jsou
dlouhodobě zaměstnáni v zahraničí - zkušenost
Slováků byla však jiná. Ve skutečnosti nebyl nárůst
nikterak markantní.

(Kývám hlavou a trochu se červenám. Ruku na srdce kdoví, jaké by to bylo u nás v Austrálii. Našinci nejdou
ani volit do svého Sokola, k účasti na akcích komunity je
člověk kolikrát marně vyzývá. Kdo by si dal práci
vypisovat volební korespondák pro zemi vzdálenou?
Já a pár vlastenců... ?)
5. Minulý měsíc mi krajané přeposlali do redakce
našeho časopisu Petici členů S.O.S. (Sdružení
občanské sebeobrany) ve věci restitucí. Petice

se obrací na Senát jménem českých občanů včetně
exulantů, aby došlo ke spravedlivému odškodnění
těch, kteří byli postiženi ztrátou na majetku a jeho
ukradením bývalou Československou socialistickou
republikou. Tato petice pak pokračuje žádostí
o zákonnou reformu restitučního zákonodárství a tím
i celého českého soudnictví. Myslím, že by bylo dobré
konečně vysvětlit, jak vlastně restituce probíhaly,
proč se jejich procesy tak často komplikovaly
a zůstávaly nedořešeny.
Co se týče soudnictví - to Vám řeknu upřímně, čekáme
též na změny, neboť se současným stavem také nejsme
spokojeni.
V tomto případě zákon o restitucích ovšem říkal, že to
bude náprava některých křivd způsobených totalitním
režimem. Zákonodárci, kteří v těch devadesátých letech
připravovali tyto zákony, věděli o tom, že nelze vyřešit
všechny problémy s tím spojené. Jako příklad uvedu třeba
korespondenci naší komise, která začala tak před šesti,
sedmi lety-jedná se o mimosoudní rehabilitace krajana
z Izraele, který nám v současné době stále telefonuje
a žádá, abych já jako předseda komise navrhl změnu
Zákona o mimosoudních rehabilitacích, protože tyto
rehabilitace byly vyhlášeny jako platné jen na určitou dobu
- byla daná lhůta, do kdy se měli poškození hlásit. Ale
nikdo tady v republice po celou tu dobu ty lidi, kteří byli
rehabilitováni, po světě nesháněl. Zákon zněl, že je třeba
se do tří let přihlásit a pak možnost odškodnění propadá.
Já samozřejmě mohu jako předseda komise navrhnout
a připravit spolu se svým sekretariátem novelu zákona.
Pokud však uvedené neprojednáte v politických klubech
významných politických stran, jejichž členové poté
zvednou ruku pro takovouto novelu zákona, tak víceméně
nemá význam s tím jít do Výboru nebo do pléna Senátu.
Tak jsem nejprve obešel některé významné členy těchto
politických klubů s dotazem, zda je vůle těchto politických
stran znovu otevřít problematiku restitucí a je mi
sdělováno, že ta vůle není. Také jsem o tom hovořil
s naším bývalým kolegou - senátorem Stodůlkou, který je
nyní náměstkem ministra pro legislativu a on říká, že ani
vláda nemá zájem tuto věc znovu otevřít. Nicméně, když
se prý objeví „případ hodný zřetele“, tak už individuálně
vyřešili některé případy. My jsme panu náměstkovi
napsali dopis, zda námi prověřovaný případ je také hodný
zřetele. Případ člověka, který nevěděl, že je soudně
rehabilitován a jeho lhůta přihlášení se o odškodnění
vypršela před více jak 10 lety. Obdrželi jsme zamítavé
stanovisko. Každý občan žijící v republice nebo mimo ni
je povinen si platnost zákonů ohlídat sám.
6. Většina krajanů z řad bývalých emigrantů
se nemůže smířit s tím, že ačkoliv byla jejich rodná
země zbavena totalitního režimu, existuje v zemi stále
komunistická strana. Tato strana se ani nenamáhá
odsoudit svojí zločineckou minulost. V čem je jádro
problému? Jistě také v tom, že velká část národa tuto
stranu stále volí. Ale současně i v tom, že tato strana
má povoleno stále existovat. Přitom Senát projednává
nové a nové zákony, které potírají komunistická
provinění a zla, jako Zákon o Ústavu pro studium
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totalitních režimů nebo Zákon o účastnících
protikomunistického odboje a o účastnících odporu
proti komunismu. Jak Senát vysvětluje tuto
kontroverzní situaci?
Kolegové senátoři Mejstřík a Štětina se zabývají touto
tematikou, já si myslím, že už je hodně složité napra
vovat, to se mělo napravovat v letech 90 - 94. Myslím
si, že tito senátoři nemají v tom, co dělají, takovou
podporu, jakou by si zasloužili. Některé navrhované
zákony byly přijaty, u některých se schvalování
protahuje a dle prozatímního průběhu projednávání
budou asi těžko průchodné celým parlamentem.
My jsme na našem klubu měli minulý týden pana
prezidenta v souvislosti s blížícími se prezidentskými
volbami. Také jsme se ho na to ptali, jak tuto situaci
vnímá. On říká, že samozřejmě už se měla komunis
tická strana transformovat (zamaskovat) na nějakou
levicovou stranu dávno tak, jak se to stalo v mnoha
okolních státech. Bylo by to ideální, nicméně to hodnotil
tak, že v sousedních státech, kde se komunistická
strana transformovala, její členové jsou často ve vlá
dách. Tady se netransformovala a tudíž z komunistů
ve vládě nikdo není a ani od polistopadového období
nebyl. To je pozitivní zjištění, které mnozí ani nevní
máme. Oni se vlastně neschovali, vystupují pořád jako
komunisté a tím pádem je nikdo do vlády nechce, byť
minulý týden řekli, že budou podporovat jednoho z těch
dvou prezidentských kandidátů, pokud ten jim slíbí
účast ve vládě. A oba dva, jak pan Švejnar tak pan
Klaus, s nimi odmítli na toto téma hovořit. Samozřejmě
je to tady živé téma, pořád se diskutuje. Chápu některé
krajany, že se jim současná situace nelíbí, nicméně
s tím těžko něco udělají, když nejsme schopni s tím
udělat něco ani my. Neudělali to v minulosti ti před
námi, počínaje prezidentem Havlem, kdy možná bylo
snazší legislativně zakázat existenci komunistické
strany.
A donutit komunisty? Jak stranu donutíte? Jsme
demokratický stát, nelze donutit někoho, když změnu
názvu nechce, to bychom se zas vrátili k nějakým
praktikám, které jsme tomu minulému režimu vyčítali.
7. Rozumím, pane senátore. Ale právě ten
argument „Nejsme jako oni“ je v tomto kontextu
pro krajany a především pro politické emigranty
nepřijatelný. Oni dávají rovnítko mezi pojmy
nacismus a komunismus.
Ano, i tady u nás se vedou debaty v médiích, ale
i přímo na plénu Senátu o symbolech. Například, jestli
Slávisti - fotbalisté budou moci nosit hvězdu na triku,
jestli bude pěticípá hvězda postižitelná, když bude
černá a nikoli rudá, a co kříž, vždyť pod křížem se také
vraždili a upalovali lidi, tak kříž by se měl také
zavrhnout, když už se bude zavrhovat srp, kladivo
a svastika?

To se ovšem týká symboliky, která jistě přežije.
Nacismus a komunismus jsou ale doufám věcí
minulosti. Na americkém i australském kontinentě
jsou v podstatě tak chápány a doufám, že tak tomu
bude jednou v celé Evropě a také u nás v České
republice.
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V závěru otevřeného rozhovoru dostávám od pana
senátora Zosera a tajemnice komise Mgr. Bronislavy
Hegrové myslím uspokojivou odpověď- POZVÁNKU
VŠECH SLUŠNÝCH LIDÍ NA MENE TEKEL, druhý
ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a ná
silí, pro paměť národa. To je akce, nad kterou přebírá
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
záštitu spolu s předsedou Senátu Parlamentu ČR,
primátorem hlavního města Prahy, světícím biskupem
pražským, rektorem University Karlovy a celou řadou
významných českých institucí. Festival, jehož název
odkazuje na biblické „Mene, mene, tekel, ufarsin, “
slova o sečtění a zvážení hříchů je věnován členům
Konfederace politických vězňů ČR, ale zároveň i nej
širší veřejnosti, aby nezapomínala.
V Senátu ČR proběhne mezinárodní konference
o totalitě, bude se besedovat na kolokviích,
věnovaných politickým exulantům, statečným ženám,
jimž totalita vzala svobodu či jejich blízké, bude se
přemýšlet o lidech, kteří zradili sami sebe, o moci
propagandy a dezinformace...
„Společnost nesmí zapomenout na své hrdiny
a mučedníky, ani na příčiny, které zlo a násilí
podporují, z nichž se totalitní režimy rodí“ - to je
motto tohoto festivalu, se kterým se krajané žijící
v zahraničí bezpochyby plně ztotožňují.

Barbara Semenov

ČEŠI V ZAHRANIČÍ
České vystěhovalectví lze podle dominantních příčin
rozdělit do tří skupin - vystěhovalectví náboženské,
sociální a politické.
Nejstarší je emigrace náboženská, např. exil
katolického kléru z husitských Čech, pobělohorský exil
i následná protestantská emigrace v 18. století
do Saska a Pruska a v konečné fázi až do USA
(s výjimkou misionářů, jejichž odchod na nové
působiště se teprve ve svých důsledcích rovnal
trvalému vystěhovalectví), kde má dnes celosvětové
ústředí církev Moravských bratří (Moravian Brethren
Church).
Stěhování širších vrstev nebylo v důsledku
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nevolnictví až do 18. století prakticky možné. Teprve
po jeho zrušení začíná sociální vystěhovalectví, které
nabylo většího rozsahu na přelomu 18. a 19. století
osidlováním balkánského pohraničí rakouské monarchie
(Banát, Slavonie) a od poloviny 19. století pokračovalo
vystěhovalectvím do USA (do r. 1938 tam odešlo cca
400 tisíc osob československého původu), po r. 1867
i do Ruska a na Ukrajinu. Po uzavření USA vůči
imigrantům (1921-1924) počíná intenzivnější
vystěhovalectví z ČSR do Jižní Ameriky (Argentiny,
Brazílie aj.) a do západní Evropy (Francie).
Vlnu politické emigrace zahájili pronásledovaní
revolucionáři z r. 1848, následovali uprchlíci před
Hitlerem a sporadičtí emigranti po skončení druhé
světové války. Velmi výraznou vlnu představuje
poúnorová emigrace 1948, která jen během prvních
dvou let dosáhla počtu cca 100 tisíc osob. Odchod
v pozdějších letech byl již velmi obtížný a dodnes není
dostatečně statisticky ani demograficky zmapován či
zhodnocen. Tato emigrace směrovala do států západní
Evropy, USA, Kanady, méně do Austrálie či na Nový
Zéland. Po r. 1968 odešlo cca 250 tisíc osob (přesné
údaje opět chybí), a to do přibližně stejných zemí,
ke kterým přibyla Jižní Afrika a v menší míře i některé
jihoamerické státy (např. Venezuela). V některých
případech představovali Češi a Slováci hlavní imigrační
skupinu v dané zemi - např. v Kanadě, kam jen v roce
1969 imigrovalo 19 tisíc Čechů a Slováků, nebo
ve Švýcarsku, kde se 14,5 tisíce čs. exulantů stalo třetí
nejsilnější skupinou švýcarských imigrantů po roce
1945, hned po Tibeťanech a Maďarech.
Sociální a profesní struktura vln 1948 a 1968 se lišila
od předchozích emigrací větším podílem intelektuálů
a politicky prominentních osobností, z nichž mnozí byli
doma bezprostředně perzekvováni (hrozba vězení
apod.). Výrazně se lišil i mechanismus odchodu: většina
emigrantů prošla uprchlickými tábory v Německu
a Rakousku, odkud poté odjížděli do dalších států.
Současná migrace po r. 1989 není ještě zmapována,
nejsou k dispozici přesné číselné údaje. Odcházejí
vesměs lidé hledající přechodné pracovní uplatnění
v ekonomicky vyspělejších zemích - někteří po nabytí
zkušeností volí cestu zpět domů, jiní zakotvují v nových
domicilech natrvalo. Mnoho Čechů trvale pracuje
v nadnárodních společnostech a střídá destinace.
Novým fenoménem klasického vystěhovalectví se stává
Nový Zéland, kam nejčastěji směřují ekologicky a tech
nicky orientovaní absolventi českých vysokých škol,
cílem mnoha studentů je Austrálie. Významnou
destinací novodobé ekonomické emigrace jsou Spojené
státy, kde v současné době žijí a pracují tisíce českých
„ilegálů“. Výrazným katalyzátorem legální migrace
Čechů za prací se staly země EU, které neomezují příliv
pracovní síly z nových členských zemí - zejména Velká
Británie a Irsko.
www.senat.cz
www. czechembassy. org
www.krajane.net

DOPIS DESIGNOVANÉHO VELVYSLANCE
KRAJANŮM
Vážení krajané,
dříve než budeme mít možnost seznámit se osobně,
dovolte mi, abych vás krátce pozdravil po svém nedávném
příjezdu do Austrálie. Velmi si cením toho, že mám tu čest
reprezentovat Českou republiku v Austrálii, na Novém
Zélandu a v zemích pacifické oblasti, které spadají
do akreditace zastupitelského úřadu ČR v Canbeře.
Vzhledem k početné české krajanské komunitě zejména
v Austrálii a na Novém Zélandu bude jednou z priorit
našeho zastupitelského úřadu zintenzivnění spolupráce
s českými krajanskými spolky a kluby. Byl bych rád, aby
se nám podařilo zaujmout našimi příspěvky k jejich
činnosti mladou generaci Čechů.
Přál bych si proto, abychom společně prodiskutovali
případnou organizaci kulturních, obchodních a jiných akcí
pokud možno přímo v krajanských klubech v celé zemi promítání českých filmů, pořádání obchodních seminářů,
výstav, koncertů apod., které přispějí k oživení zájmu
o Českou republiku a přinesou nové impulsy pro její
objevování. Budeme se také snažit prezentovat Českou
republiku v rámci významných mezinárodních společen
ských akcí (kulturní festivaly, výstavy a veletrhy) a při
příležitosti významných výročí a svátků. Naší snahou bude
podpořit vzájemnou výměnu v oblasti vědy a výzkumu.
Za neméně důležité považuji podporu výuky českého
jazyka v Austrálii a na Novém Zélandu.
V prvním pololetí roku 2009 bude Česká republika
předsedat Evropské unii. Tento úkol bude po pracovní
stránce pro náš úřad velmi náročný; věřím ale, že se nám
podaří zajistit hladký průběh českého předsednictví
a Austrálii představíme Českou republiku jako
plnohodnotného a schopného člena Evropské unie
a zároveň zemi, která je nedílnou a aktivní součástí
mezinárodního společenství.
Byl bych rád, aby krajanská komunita cítila s naším
zastupitelským úřadem sounáležitost a s důvěrou se
na něj obracela. Proto rád uvítám vaše připomínky,
nápady a komentáře, které by mohly práci našeho úřadu
zefektivnit a zlepšit. O akcích velvyslanectví a novinkách,
které by mohly českou komunitu zajímat, budeme tak jako
doposud informovat na internetových stránkách
velvyslanectví ČR v Canbeře a generálního konzulátu ČR
v Sydney, v krajanském tisku a rozhlasových vysíláních.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo se
aktivně zapojujete do života klubů, organizujete jejich akce
a udržujete a šíříte tímto způsobem povědomí o České
republice nejen mezi českou komunitou, ale i občany
Austrálie, Nového Zélandu a celé pacifické oblasti.
Doufám, že budu mít možnost se s vámi v brzké
budoucnosti osobně setkat, poděkovat za vaši dosavadní
obětavou práci a projednat možnosti další vzájemné
spolupráce. Těším se na naše setkání na půdě
jednotlivých krajanských spolků, které navštívím
co nejdříve po předání pověřovacích listin.
S úctou

Juraj Chmiel, designovaný velvyslanec
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Iq stoQu vý6oi>k Sofyoéa

Velikonoční rozjímání

V únoru, po letních prázdninách, Národní dům opět ožil
a nabídl svým návštěvníkům bohatý program: začaly
pravidelné úterní obědy pod taktovkou manželů Zlatých
a hned od začátku s oslavou narozenin pana Edy
Zlatého. I my se s přáním všeho nejlepšího připojujeme.
Penzisté se i v tomto roce budou scházet v ND každý
čtvrtek a doufáme, že nám i letos, stejně jako
v minulých letech, budou aktivně pomáhat s distribucí
časopisu Kvart.
První taneční zábavu v roce 2008 zahájilo Studio 4
s kapelníkem Pavlem Tylem. Na tradiční tancovačky
vždy 1. sobotu v měsíci se můžete těšit i nadále,
informace o nich najdete vždy v programu ND, který je
vyvěšen na nástěnce ND a dále uveřejněn v Kvartu
a na webové stránce www.sokolmelbourne.com.au
Druhý pátek v měsíci je vyhrazen české kinematografii,
nabídku filmů sledujte opět v programu ND.
Mladší ročníky si přišly na své na sobotní diskotéce
polské Dziuply. Věříme, že i dubnová diskotéka bude
hojně navštívena, stejně jako tomu bylo teď v únoru.
Střední generaci nabízíme lekce společenského tance,
které jsou jednou měsíčně v neděli v podvečer.
V ND byla opět i v tomto roce zahájena výuka českého
jazyka začátečníků pod vedením Mileny Petrové.
Před nám je oblíbená Švestková neděle, o jejímž
průběhu vás budeme informovat v příštím čísle.
Rádi bychom vyzvali členy, ale i návštěvníky ND, aby
nám napsali svoje přání, návrhy a připomínky
k programu a činnosti ND. Chceme, abyste se tady
všichni cítili co nejlépe.
Zpráva finančníka bude přiložena také v příštím čísle,
vzhledem k tomu, že v lednu i dobrovolníci mají
dovolenou :-)

Fejeton Vlasty Šustkové

Výbor Sokola Melbourne Inc.

Začátkem února se nám australským
protinožcům těžko myslí na české jaro
a nastávající Velikonoce. Ale přece... V obchodech se
už objevují první čokoládová vajíčka a zajíčci
ve staniolu, tu a tam se zahlédnou první křížky
bochánků a od popeleční středy tedy od 6. února
máme půst. Ten křížek popelem má nám smrtelníkům
připomenout, že prach jsme byli a v prach se obrátíme.
Právě v této době s lítostí vzpomínáme odchodu Jardy
K a Mileny B z našich řad. V Evropě je v době půstu
mnohem více času na zamyšlení se nad životem
a smrtí. Tato křesťanská dlouholetá zvyklost pomáhala
nejenom očisťovat mysl, ale také více se upínat
k duchovním hodnotám života. V době předjarní
pomáhal půst dobrovolně se odříkat, aby se vydrželo
se ztenčeným živobytím do dalšího období. Jedlo se
méně masa nebo žádné, více luštěnin, nebyly tance
a tak se více četlo a hloubalo, lidé se drželi více v klidu,
omezovali rozjařilosti. Zkrátka šest neděl očisty. Jak
moudře se tu kloubila křesťanská tradice i potřeba
přežití s upínáním mysli výš. V této době se těšíváme
na první příznaky jara. V pupenech stromů a klíčících
květin nalézali v sobě lidé i novou sílu a víru, že vše se
vrátí do nádhery kvetoucích stromů a zeleně luk a že
chuť k životu zazní opět fanfárou silných citů všeho
tvorstva. Vzkřísí se nově elán, víra, život, činnost.
A lidé se budou mít zase více rádi.
Těžko se vmyslet do tohoto předjarního dychtění
uprostřed hýřícího léta a slunění na melbournských
MORAVEK & ASSOCIATES

Barristers & Solicitors
Petra Moravek BEc LLB
Česky mluvící právnická

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

FAMILY LAW
Divorce, Property and Children orders, Maintenance;
De-Facto relationship matters: Financial Agreements - Pre-nups';

Mediation, Court representation

WILLS AND PROBATE
Wills; Letters of Probate or Administration; Administration of Estates;
Power of Attorney - General / Medical / Financial / Guardianship /
Enduring

CIVIL LITIGATION
Debt collection.Trade and Building Disputes, Litigation & general
law

PROPERTY
Conveyancing - Purchase / Sale of residential or business property;
Auction and Sale of Land Contracts; Leases; Purchase / Sale of
Business

9363 0673
203 WESTWOOD DRIVE. BURNSIDE. 3023
Home visits and after hours appointments available*
^conditions apply

Vysielania v slovenskom jazyku su každú nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

plážích. Těžko si odpírat z bohatství nádherného ovoce
a prvotřídního masa, znalecky vystaveného, aby bylo
pastvou pro oči včetně dalších lahůdek a rybích
pochoutek. A přece... Je to zkouška silné vůle, i když neni
třeba živořit z nedostatku. Když dodržíme trochu
střídmosti po několik týdnu před Velikonocemi, vzkřísíme
tak v sobě možná i chuť vydržet v takovém stylu déle.
Zároveň se i lépe myslí a v duchovní stránce života
nacházíme opět silnou důležitost. Navíc nám tu v Austrálii
není zapotřebí vykrmovat si svá hříšná tílka v přípravě
na zimu jako kdysi doma. Skutečné zimy je jen chvilinka
a ještě jak víme bez mrazu.
Zkusme to tedy se střídmostí ať již z důvodu křesťan
ského, zdravotního či estetického. A protože Kvart je
časopis sokolský, berme na vědomí i složku pohybovou,
třebaže již hromadně necvičíme. Je to výzva ke každo
dennímu rozcvičení se v soukromí, chůzí, pohýbání si
tělem za hudby, u židle a tančení. Doufejme, že nám
výbor Sokola přichystá další bohatý program tanečních
večerů i když naše Studio 4 skončilo údajně
s pravidelnými zábavami. Ale je také na nás tyto večery
navštěvovat.
Blíží se Velikonoce, doba vzkříšení a obnovy života.
Je třeba křísit i v dobré vůli nový život mezi sebou
v Sokole. Po půstu obnovit a stále hledat nová vzájemná
spolusblížení všech, kteří se v minulosti jakkoliv odcizili,
či kriticky rozhorlili a jít tak společně dál. Sokol nás před
lety sdružil, jeho členové pro nás postavili, zaplatili
a vylepšili náš Dům. Naší povinností je udržovat nejen
jeho stěny, ale i oživovat naší zdravou, kulturní
a vlasteneckou pospolitost.

Velikonoce pro děti v Národním domě
Sobota 15. března 2008 od 10 hodin
Program: Barvení a zdobení vajíček
a jiné. S sebou přinést nůžky, vše
ostatní zajištěno. Vstupné: $ 5/dítě
Těší se na vás Milena
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Z dění v Národním domě
V sobotu 2.února 2008 se konala
Valentýnská zábava se Studiem 4.
K večeři byl španělský ptáček
s knedlíky a tradiční letní zákusek Pavlova, kterým
vyhlášená kuchařka Alena Špirochová udělala radost
nejen mně.
Pravidelní návštěvníci tanečních zábav, manželé
Jančářovi, Dymiánovi a Humphries z Geelongu
nezklamali a přišli i tentokrát. Sálem zněly hity jako
„Červená sukýnka“, „Bílé, mám tě rád“, „Cikánko ty
krásná“,... a návštěvníci sedět u stolu dlouho nevydrželi.
K příjemné atmosféře přispěla i kapelníkem vyhlášená
dámská volenka, ve které si paní Růženka a paní Eva
vytancovaly pro svůj stůl láhev červeného vína.
Se Studiem 4 se budeme setkávat v Národním domě
i nadále, i když již ne pravidelně. Hrají pro vás již 28 let,
v začátcích pod názvem „Vrabčáci“ a samozřejmě v jiné
sestavě. Pavel Tyl, Mirek Jakub, Palo Malik a Milan
Žoudlík měli původně v plánu hrát při odpoledních čajích,
ale tehdejší starosta Knop je požádal o pravidelné
večerní sobotní zábavy. Mirka později nahradil Rumun
Sam, který se musel naučit celý repertoár v češtině, Palu
vyměnil Vít Sklenář. A v tomto složení (P. Tyl - kapelník,
V. Sklenář - basa a zpěv, Sam - klávesy, M. Žoudlík bicí) hrají už 25 let. Na otázku, co nejraději hrají,
dostávám odpověď: „Vše, co lidi chtějí. Hlavně polky,
valčíky a tango.“
Ale zpátky k Valentýnské: Vítkův sametový hlas ve mně
vyvolává vzpomínky na babičku, která si vždy pouštěla
televizi a zpívala si s dechovkou. Pavel naopak burácí
v tónech rokenrolu, to by zase ocenila maminka. Jenže
tyhle písničky patří i mé generaci: povinné taneční,
prodloužené a plesy. Možná na některém z daších
setkání se Studiem 4 v ND se nás „třicátníků“ sejde více,
abychom to, co patří k „základnímu vzdělaní“
nezapomněli...
Děkuji Studiu 4 nejen za všechny odehrané sobotní
večery, ale i za to, že mi dovolili vrátit se na chvíli
do mých studentských let.

Milena Petrová

Hotel CORONET-nově otevřený hotel
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Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.
5ti ★★★★★ ubytování
ve

Earlybirds Specials na evropské léto
2008. REZERVUJTE VČAS!

hotelu

za

292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321
Email:- eva@bohemiatravel.com
.. ........... • ..

...

.....

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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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030

Ptám se jak ti dupou králíci
- akce v Národním domě
V sobotu 12. dubna mezi nás zavítá Jan Vodňanský a spol.
a pro návštěvníky Sokola mají připravenou ukázku součas
ného Aktuálního Kabaretu z Prahy.
Možná, že někteří z vás ještě máte dávné LP desky dvojice
Vodňanský & Skoumal. Někteří jste třeba na ně chodili
do Činoherního klubu v dramatickém období konce 60.
a počátku 70. let na představení S úsměvem idiota,
S úsměvem Donkichota a Hurá na Bastilu. Jan Vodňanský
tam tehdy zpíval svoje původní texty, přednášel básně,
povídky ale též i improvizované komentáře, které vyvolávaly
nečekané reakce diváku. Nejen kvůli nim byly programy
po několika letech (tehdejším) režimem zakázané. Všechny
uvedené žánry obsahuje i program, který si pro nás připravili
a který nese název “Ptám se jak ti dupou králíci".
Kromě některých známých písní z období dvojice V& S (Jak
mi dupou králíci, Maršálové, Vy české tajfuny) obsahuje
program též písně nové, které vznikly v posledních letech
ve spolupráci se skladatelem a hráčem na klávesové
nástroje Danielem Dobiášem. Je to právě on, kdo bude Jana
na plánovaném turné v Austrálii doprovázet. To je dobrá
zpráva pro ty z vás, kteří máte rádi žánr country music,
protože Daniel Dobiáš je autorem hudby k celé řadě
výrazných písní české country. Skládal i pro ikony tohoto
žánru - Michala Tučného, Rangers, Waldemara Matušku
a prakticky pro všechny pěvecké osobnosti československé
populární hudby.
Jejich program nabízí pestrý repertoár též v oblasti jazykové.
I když je většina v češtině, obsahuje též některé výrazné
písně ve slovenštině. Nebudou chybět ani “Priamé športové
prenosy“ jak je ona z gramodesek známa, “crazy reportáž
ze šachového finále“ a jiné, inspirované originální
slovenštinou nezapomenutelného reportéra Gábo Zelenaye.
Velkým přínosem jejich komplexní nabídky je i osobní účast
slavného slovenského undergroundového malíře a fotografa
Karola Benického, který představení doplní obrazy
a unikátními fotografiemi z právě vydané knihy Orbis Pictus.
Pokud pozvete též anglicky mluvící diváky, potěší je
i několika překlady písní a komentářů. Nenechte si tedy ujít
tuto jedinečnou příležitost a přijďte 12. dubna do Národního
domu. Bližší informace k celé akci najdete v příštím čísle
časopisu Kvart.
Všechny co nejsrdečněji zve Markéta Lyell

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

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Tábor- DĚTI A SVĚT 2008
O letošní letní tábor pro děti byl opět
velký zájem - jako obvykle. Co na něm
bylo neobvyklé bylo, že se ho zúčastnilo
hodně „předškolňátek“ (věk kolem pěti
let) - samozřejmě s rodiči a pak i větší počet
starších dospívajících starotáborníků, kteří už
mohli zastávat funkci vedoucích jako asistenti.
Byla to taková velká rodina. Kluci a holky si užívali
léta, her, češtiny a vody. V kuchyni to pod vedením
Hany a Heleny jen frčelo, za pomoci Marie, Táni,
Aleny a Rošti. Vedoucí - a těch bylo letos opravdu
hodně - se střídali u těch radostí i starostí.
Ti zkušenější, jako Martin, Bára, Jirka, Jarka a Dan
už věděli, o co jde. Ti noví - Majka, Lenka, Lidka
a Rosťa se rychle vpravovali a uplatňovali,
co znají. Zdravotnice Patricia lepila náplasti
a chladila horká, sluncem rozpálená čela. Úrazy
jsme bohudík neměli. Asi nám pomohlo, že jsme
úvodem tábora měli tříkrálovou mši, slouženou
Otcem A. Hrdinou a pak mnoho modlitbiček,
posílaných vroucně rodiči a přáteli.
Jménem svým i celého vedení rodičů děkuji
nejprve paní A. Semecké, že umožnila dětem
prožít krásný týden. Dík patří i všem ochotným
rodičům a přátelům, kteří jakkoliv vypomohli nebo
dokonce nezištně strávili opět celý týden na táboře
s dětmi. Zvlášť děkuji paní I. Jančářové, že přišla
s dětmi modelovat i přes zdravotní potíže a panu
Z. Procházkovi za večer učení uzlů. Na Rosťu B
juniora budeme vzpomínat nejen pro všestrannou
pomoc, ale i za to, že pro nás vyrobil krásný
elektrický táboráček - to pro ty občasné dny
zákazu ohně. Letos je třeba poděkovat Danovi S,
že obstaral pro tábor autobus a tím velice usnadnil
naše cestováni.
V závěru se zaslouží ocenit i slušné chování
dětí, které se snažily dodržovat táborová pravidla.
Pro takovou dobrou pohodovou partu je radostí
tábory připravovat.
Vlasta Šustková

České a slovenské sdružení rodičů a přátel školy
v Melbourne oznamuje...
Další odpoledne pro děti
se soutěžemi a večerním táborákem
v sobotu 1. března od 2 hodin
na Šumavě.
Na programu je hledání pokladu, - Bystré Oko a „mini olympiáda“ o ceny. Klobásy k dostání.
Účastníci tábora 2008 přineste také prosím ukázat
Vaše snímky.

Připravujeme výroční schůzi Sdružení na sobotu
19. dubna na Šumavě.

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni
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Český hudební tábor mládeže v Horní Jelení u Pardubic
12. sezóna českého hudebního tábora mládeže se uskuteční od 31.7.2008 do 16.8.2008 v Horním Jelení
na Pardubicku. Tohoto setkání, které propaguje myšlenku mezinárodního porozumění prostřednictvím
společného jazyka, kterým je hudba, se zúčastní více než 220 dětí a mládeže.
Během uplynulých 11 ročníků do tábora zavítali studenti z Čech, Slovenska, Německa, Francie, Velké
Británie, Polska, Srbska, Rumunska, Španělska, Kypru, Ukrajiny, USA, Turecka, Kostariky, Salvadoru a Číny.
Uzávěrka přihlášek je 31.5.2008, další informace o projektu naleznete na internetových stránkách www.chtm.cz.

i

Czech Music Camp for Youth in Horní Jelení near Pardubice
The 12th Czech Music Camp takes place from July 31, 2008 until August 16, 2008 in Horní Jelení near Pardubice.
Over 220 students aged 8-19 will participate in this unique event, which promotes the idea of international
understanding through universal language of music.
In the past, the camp hosted students from the Czech Republic, Slovakia, Germany, France, Great Britain, Poland,
Croatia, Serbia, Romania, Spain, Cyprus, Ukraine, the United States, Turkey, Costa Rica, El Salvador and China.
The deadline for the applications is May 31, 2008, more information on www.chtm.cz

Jak se každý z nás cítil na koncertě
paní Marty Kubišové?

DVOŘÁKŮV KALEIDOSKOP

Známé tváře přátel, úsměvy a pozdravy, skoro plný
sál. Bohatá hudba klavíristy Pavla Větrovce.
Příjemné provázení programem Milanem Heinem
a pak už paní Marta.
Její hlas stále drží tu známou barvu a podbarvu.
Texty tloukly přímo a silně na struny vzpomínek
z pražského mládi, ale současně vyzývaly právě nás
Melbournské, nedávno proživší rozkol kolem voleb „... zloba, závist, zášť ať už pominou...“ či lyrický text
o „lidech zvonkových“ - líbezných, jakoby zrozených,
- pro budoucí vnoučky (snad se jednou pani Marta
od své milé dcery Kačenky také dočká) a šansony
dlouhé i krátké s perfektní dikcí slov - s výzvou
a vzkazy.
To nebyl jen zpěv, to byl bohatý večer na otevíráni
myslí a srdcí. Všichni byli rádi, že se rozjeli
do divadla za Martou.
Za všechny Melbournské děkujeme.

SUVA

Ještě ke koncertu Marty Kubišové K našemu velkému zklamání jsme byli svědci
poměrně netaktního a těžko vysvětlitelného
jednání paní Kubišové. Přesto, že
na koncertě zpívala tři písničky od známeho
textaře Petra Rady, včetně Modlitby (Právě
ta udělala z Marty symbol!) nedala nedávno
zesnulému textaři vůbec žádný kredit.
Nevěřím, že paní Kubišová nevěděla, že Petr
tady mezi námi mnoho let žil. Byl velmi
dobrým básníkem i textařem a zasluhuje si
poctu nejen od nás, ale hlavně od těch, co se
jeho pomocí stali populárními symboly.

Pavel Tyl (Studio 4)

Koncem listopadu jsme již podruhé přivítali Lenku
Muchovou a její loutkové divadélko ze Sydney v Národním
domě v Melbourne. Tentokrát to bylo v představení o životě
a díle Antonína Dvořáka nazvané Dvořákův kaleidoskop.
Pořad jsem začala s Lenkou připravovat již za našeho
setkání v Praze v červnu minulého roku. Navštívili jsme vilu
Ameriku, Dvořákovo muzeum v Praze, hovořili s pražskými
muzikanty a přečetli si mnoho inspirujících dokumentů
o Mistrově životě. Pak nám zbyla již jen „jednoduchá práce“
napsat scénář, vybrat vhodnou hudbu, vyrobit loutky a kulisy,
vyhledat muzikanty - nejlépe české a poté vše zkloubit
do půldruhé hodiny dlouhého pásma. Velký potlesk a hřejivá
slova uznání melbournského obecenstva si Lenka a všichni,
kteří se na tomto pořadu podíleli, opravdu zasloužili.
Pro mne bylo obzvláště hezké poprvé spolupracovat
s novou generací mladých českých muzikantů: pianistou
Davidem Kaštánkem a flétnistkou Stephanie Andrews,
vnučkou manželů Bernáškových. Paní Růže Bernáškové
díky za její obětavou pomoc a Nadě Pospíchalové
za organizaci kávy a zákusků.
Nakonec bych ráda poděkovala Českému Konzulátu
v Sydney za finanční podporu, bez které by se tento
večer nemohl uskutečnit.

Ivana Snaidr, cellistka

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

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

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

= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Cechů po celém světě

přistěhovaleckém táboře. Karel Kapr nebyl ženatý, žil
mládenecký v jednom z těch malých domečků
stavěných v chudších předměstích před sto lety.
Glosa Miloše Ondráška
Jednoložnicový domek mu patřil, zařízení měl
základní a jednoduché, vždycky uklizeno. Žil
Můj australský pracovní program mne často zavedl
skromně, ale nebídačil, vařil si a nevegetoval
do míst, kde se zpracovávájí suroviny živočišného
na salámu nebo makarónech s kečupem. Na Vánoce
původu, abych se vyjádřil služebně. Rád jsem jezdil
si sám pro sebe pekl kachnu se vším všudy, zelím
na jedno takové pracoviště v západním předměstí
Melbourne, bylo velmi moderní, to znamená, že problémy a knedlíkem. Kde se to naučil nevím. Auto neměl, ani
telefon, když jatky, kde po desítiletí pracoval, byly
hygieny masa tam nebyly takové jako na provozovnách
zrušeny, šel na odpočinek, měl sociální starobní
postavených před sto lety. Nebyl jsem zaměstnancem
penzi. Zůstal jsem s ním však v kontaktu, mohl jsem
tohoto průmyslu, můj úřad mne ale pověřoval dozorem,
mu telefonovat, vždy večer do „pubu“, kam chodil
aby provoz vyhovoval zákonným předpisům.
denně
„na páru piv", jak říkával. Samozřejmě, měl
Na skopové porážce těchto jatek, měla kapacitu
tam
své
známé, byl členem rybářského klubu u moře,
zpracovat osm tisíc ovcí denně, pracoval jako “leading
o víkendech ulovené ryby pro své přátele rožnil.
hand“, neznám na toto pracovní zařazení české slovo,
Občas zavolal, abych k němu co nejdříve přijel,
Karel Kapr. Nenaháněl ovce na porážku, nepodřezával
to znamenalo buď měl nějaké ryby a chtěl se se
jim krky, nestahoval kůži a jeho práce nespočívala
mnou podělit, dokud byly „svěží“, jak je k mému
ve vyvržení vnitřností. Karel Kapr na ostatní řezníky
podivu označoval anebo chtěl poslat mé manželce,
nedohlížel, staral se, aby proces zpracování běžel
to zdůrazňoval, svěží zeleninu.
hladce. Byl to neobyčejně pracovitý, svědomitý a slušný
Za domečkem měl malou, pilně ošetřovanou
člověk. Poznal jsem to od mých prvních návštěv, i když
zahrádku v ryze českém stylu, pečlivě udržovaný
jsem nevěděl, kdo to je. Po kratší době mi vedoucí
zeleninový záhon vedle záhonu. To bylo království
provozu řekl, že mezi jateckými dělníky na skopové lince
Karla Kapra. Když jsem k němu přišel, měl
pracuje můj krajan, ukázal mi ho. Po seznámení mi Karel
na kuchyňském stole pro mne ráno natrhaná rajská
Kapr řekl, že o mně věděl, nehlásil se ke mně, prý jak
jablíčka, druh “ox heart“, fazolku, lusky hrášku,
bych se tvářil. Tak jsem mu hned vynadal, jaképak tvářil,
mladou cibuli a kytici jiřin. Chválil jsem, dělalo mu to
jsme oba jedné krve.
dobře
a čerstvá domácí zelenina a květiny paní
Byli jsme naladěni na stejné vlně přes hloupé formální
Ondráčkové také. Když mne Karel Kapr vedl
rozdíly, kterejsem nikdy neuznával. Vzájemně jsme se
do zahrádky, z velké klece na jejím konci se ozvalo
respektovali a abych to řekl přesně, měli jsme se rádi.
„hello Charli, how are you", zdravil Josef, kakadu
Vykali jsme si, ale oslovovali křestním jménem. Karel
žlutočečelatý. S ním Karel Kapr rozmlouval každý
Kapr měl uzavřenou povahu, aniž jsem se vyptával, bylo
den zajisté k oboustranné radosti. Jednou jsem chtěl
snadné vystopovat, že život se s ním nemazlil. Pocházel
papouška vyzkoušet, doplatil jsem na to. Na moje
z jakési západočeské vesnice, jméno jsem zapomněl,
„jak se máš“ briskně odpověděl „piss off“. Karel Kapr
dojížděl do práce v plzeňských železárnách. Během
se velmi omlouval, že to Josefa neučil, já se zase
války byl totálně nasazen v Německu. V roce 1948 se
omlouvám útlocitným čtenářkám, ale jak jinak bych
rozžehnal s domovem. Jeho čeština byla i po těch letech
mohl tuto grotesku vylíčit? Na Štědrý den jsem
překvapivě dobrá, řekl mi, že česky mluví jen se mnou,
jinak nemá příležitost. Sem tam vpletl do řeči polský nebo po řadu let vozil Karlovi i Josefovi krabici domácího
vánočního cukroví a malou vánočku a popřál zdraví
ukrajinský výraz, nikdy jsem se ho nezeptal proč,
do nového roku, za několik měsíců na to mu
pravděpodobně tato slova nachytal v uprchlickém nebo

VZPOMÍNKA

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

* ENGINES-

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE

PANELS

★ MECHANICAL PARTS
* FREE FAST DELIVERY
CHECK OUR SERVICE
&PRICES

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.

★ .'emb^rof
MELBOURNE HOT LINE
103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-Dandenong Road)

Těší se na Vás
(a novinky z domova)

Česko-Slovenská krajanská komunita v Austrálii bývá uváděna jako pátá
nejsilnější na světě (po krajanských komunitách v USA, na Slovensku,
v Kanadě a Chorvatsku).
manželka posílávala velikonočního beránka
s hrozinkami na místě očí a červenou mašličkou kolem
krku. Bydlíme na východním předměstí, kdysi k nám
Karel Kapr v černých nedělních šatech vlakem
a autobusem přijel, za téměř půl století života
v Melbourne na našem konci města nikdy nebyl. Čas
plynul, jednou se Karel Kapr dlouho neozýval, byl
v nemocnici a když jsem ho pak uviděl, hned jsem
věděl proč. Levou část obličeje měl silně znetvořenou
po resekci sarkomu, rakovinového procesu na čelisti,
kouřit ale nepřestal. Řekl mi, kdyby v třetím patře
nemocnice mohl otevřít okno, vyskočil by z něj.
Zahrádka začala chátrat. Krátce potom mi soused
Karla Kapra zatelefonoval, že mne zná z vyprávění,
našel moje číslo a adresu v notýsku Karla Kapra, který
právě zemřel. Požádal mne, zda bych se s ním
nerozloučil několika českými slovy. Nad rakví, ve které
ležel v černých nedělních šatech, jsem četl ze Zjevení
sv. Jana : „A viděl jsem nové nebe a novou zemi,
neboť první nebe a první země pominuly a moře již
vůbec nebylo“.
Proč vám to všechno vykládám? Karel Kapr měl
na polici v obývacím pokoji spojeném s kuchyní
několik starých časopisů včetně Kvartů, které jsem mu
předplácel a které četl od A do Z. Byla tam také jedna
jediná knížka, nikdy jsem seji neprohlížel, nestrkám
nos do věcí, do kterých mi nic není. Když jsem Karla
Kapra po operaci navštívil, vzal knihu z police, položil ji
přede mne, byla to Babička Boženy Němcové, vydání
z roku 1947, ukazovala, že byla často čtená. Řekl
„vemte si ji, maminka mi ji dala, když jsem odcházel
z domova, je to jediné, co mám“. Vyprávění ze Starého
bělidla provázelo Karla Kapra celým nelehkým
exilovým životem, bylo to jediné hmatatelné spojení
se zemí, z které odešel navždy, nikdy již nenavštívil
a kterou měl stále ve svém srdci . Babička zůstala
na stole, nemohl jsem ji od Karla Kapra odtrhnout.
Nestydím se přiznat, že při této vzpomínce mám vždy
plné oči slzí.

Hledám společníka/společnici - pečovatele pro staršího
pána v Hawthomu na pět hodin dvakrát týdně
- úterky a středy. Volejte prosím na 0419 394752

Oznámení o výuce češtiny pro děti

V minulém čísle Kvartu jsme vás informovali
o možnosti znovuotevření školičky s výukou
češtiny pro děti. Na základě vašich žádostí je
začátek výuky předběžně plánován na měsíc
duben/ květen. Další zájemci, prosíme,
kontaktujte Vlastu Šustkovou, tel. 0408 088 167
nebo Milenu Petrovou, tel. 0432 920 601.

x
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ODTUD A ODJINUD

Pražský tisk píše, že se „jasně ukazuje
zmatek kolem australské identity “, co tím
-- vševědové myslí již nebylo specifikováno.
Navíc nám radí, aby se Austrálie stala
republikou - ale až po smrti či abdikaci královny :
„Australané mají našlápnuto k republice“. S další
zprávou z českých medií již souhlasím, informuje,
že Charles, britský následník trůnu, vyhlásil kvůli Tibetu
bojkot olympiády v Číně a na zahájení 8. srpna t.r.
v Pekingu nepřijede. Čína odpovídá“ „Ukážeme vám,
co jsme zač“.
„Židé v boji a odboji“ je název sborníku, který nyní
přichází na knižní trh péčí Historického ústavu
Akademie věd České republiky. V lednu r. 1945 byl
osvobozen Osvětim a sborník tak připomíná oběti
holokaustu a nacistických zločinů proti lidskosti. Čeští
Židé byli aktivní součástí čsl. vojenských jednotek
na západní i východní frontě a podíleli se i na domácím
odboji.
Bývalý agent StB J. Minařík, který se vetřel do české
redakce Svobodné Evropy v Mnichově, je nyní
v republice majitelem exportního podniku. Stojí před
brněnským soudem, byl obžalován pro pojišťovací
podvod a hrozí mu 12 let vězení. Ve spolupráci s dvěma
bývalými agenty, kamarády za bolševika i dnes, prodal
do Ukrajiny optický kabel, který nebyl údajně adresátům
doručen, prý cestou shořel, nikdo neví kde. Minařík
žádá od pojišťovny Kooperativa náhradu ve výši 41
milionů Kč.
Za dva roky by měla stát nad Prešovem
na východním Slovensku 33metrová betonová socha
Krista, nejvyšši v Evropě (v Rio de Janeiro se vypíná
do výšky 39 metrů, socha Budhy v Číně 150m).
Památník M. R. Štefánika stával na náměstí L. Šťúra
v Bratislavě. Komunisté jej zničili, po 50 letech se
na Slovensko vrátí, přesnou kopii odlili slevači
v Blansku u Brna. Nová socha stojí 7 milionů
slovenských korun, bude umístěna na novém
bratislavském náměstí na břehu Dunaje.
Čeští jachtaři Lenka Šmídová, Lenka Mrzlíková,
Ondřej a Pavel Bobkoví se v Melbourne zúčastnili
kvalifikace na olympijské hry v Pekingu. 21 letý český
krasobruslař Tomáš Verner se stal v Záhřebu mistrem
Evropy. Na Světovém poháru v Itálii byla
rychlobruslařka Martina Sáblíková první v závodě
na 3000 m, na 1500 m skončila na druhém místě.
. . ....................... ............................................................... .

Bohemian Day Spa
Provádíme kosmetiku, masáže,
si» f bahenní zábaly a parafín, horké
pVM kamen7' pedikůru a manikúru.
274 Inkerman street
St Kilda East 3183
Telefon:- 95278191 nebo 0407887140
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„EMIGRACE není ani dobrá ani zlá, ani černá ani bílá, v emigraci jsou
zločinci a zloději a vrazi a podvodníci stejně jako jsou v ní dobří lidé, slušní,
malí, velcí, intrikáni, podnikavci, hlupáci i chytráci, všecko všecičko je
zastoupeno v té naší emigraci, protože emigrace je vzorek národa.

Průzkum veřejného mínění ukázal, že nejlepší
životní podmínky má v republice severočeský Liberec,
za ním se umístil Hradec Králové a následuje Praha.
Eurobarometr ukazuje, že s životními podmínkami
v ČR není spokojena třetina obyvatel. Co se týká
celého světa, vede v životní úrovni kanadský
Vancouver, následuje Melbourne (hurá) a za ním jsou
Ženeva a Vídeň. Na posledním 127 místě je Port
Moresby, škoda, žil jsem tam s rodinou v letech 197173 a bylo nám tam dobře.
Hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze oslavuje
padesát let své existence. Budova představuje příklad
konzervativní architektury tzv. pozdního socialismu.
Hotel nabízel od otevření přepychové ubytování pro
západní turisty, nějakou dobu tam bylo i velvyslanectví
Německé spolkové republiky. Samozřejmě hotel byl
otevřen i pohlavárům Východního bloku. Celá budova
byla a snad ještě je protkána odposlouchávacím
zařízením, receptory byly vmontovány i do soch
v průčelí. V druhém podzemním podlaží byl vybudován
protiatómový kryt s 3m silnými betonovými stěnami
pokrytými ocelovými pláty proti radioaktivnímu záření.
Pod krytem je údajně ještě nemocnice pro armádní
generální štáb, otvírání vchodu nezná ani ředitel
hotelu. V Dejvicích je hotel postavený ve stejné
obdobě a na rozdíl od Jalty je synonymem ohyzdnosti.
Podvod a krize hypotečního trhu v USA připravily
francouzskou finanční skupinu Société Génerale
o sedm miliard Euro, t.j. 8,2 bilionů australských
dolarů, zkuste to přepočíst na české koruny. Nepíši to
pronic zanic, Société Génerale je majitelem České
Komerční Banky.
V nakladatelství Karlovy univerzity vyšla publikace
Karla Pacnera Čeští vědci v exilu. Tragedie, kterou
nelze komunistům odpustit, je odchod desetisíců
Čechů a Slováků z totalitní republiky. Bylo mezi nimi
mnoho vědeckých pracovníků všech možných oborů.
Autor vybral třicet z nich, podle jakého klíče nevím,
představuje jejich práci, výsledky a uznání na pozadí
jejich osobních příběhů.
Česká vláda souhlasí s tím, aby církvím byla
vrácena třetina majetku, který jim byl násilně odebrán
komunistickým režimem a byla jim poskytnuta restituce
ve výši 267 miliard Kč. V Praze u kapucínů na Loretán
ském náměstí se konala konference za účasti všech
českých katolických biskupů. Tím začaly oslavy roku
připomínajícícho narození sv. Václava před 1100 roky.

Po 15ti letech sporů mezi státem a církví o vlastnictví
katedrály sv. Víta v Praze se obě strany dočasně
dohodly ‘‘na společném provozování katedrály“. Vždy
jsem se domníval, že v sídle českého primasa
a středisku duchovního života jde o něco více než
o “provoz“.
Webová stránka Českého rozhlasu přinesla medailon
o 84leté v Bavorsku stále žijící exulantce Gertrudě
Goepfertové Gruberové, malířce, spisovatelce
a básnířce. Její výtvarná práce, kterou si pamatuji
z někdejšího exilového tisku byla, řekl bych, „nedělní“
a stále mám její český betlém na vystřihování, který
přinesl dětem i dospělým radost i poučení. Její básně
jsme znali z Hlasu domova, který vycházel v Melbourne.
Český výtvarník a autor knih pro děti, exulant Petr Sis
získal v USA dvě prestižní ocenění obojí udělené knize
„Zeď“ (The Wall) americkou asociací knihovníků. Sis líčí
v této knize slovem i obrazem zážitky ze svého života
za Železnou oponou. V melbournských knihkupectvích
si můžete koupit román Belindy Alexander „Silver
Wattle“, nakl. Harper Collins, 2007, str. 486. Stříbrná
kapinice popisuje život české rodiny v Praze kolem roku
1920. Dvě osiřelá děvčátka, Adélka a Klárinka pak
odjedou za strýcem do Sydney, kde se následně rozvíjí
další děj. Stránky tohoto románu pro paní a dívky jsou
prošpikovány českými výrazy bez vysvětlení co
znamenají, zřejmě jde o úlitbu multikulturalismu. Jak to
australský čtenář, který neumí česky přijme, mi není
známo.
Před časem jsem se zúčastnil na prezidentské
pozvání slavnosti ve Španělském sále na pražském
Hradě. Jako občerstvení se tam podávaly preclíky
a čistá voda, to mi nevadilo, spíše naopak. Byl jsem
uchvácen začátečním malým koncertem. Na pódiu
sedělo Škampovo smyčcové kvarteto se sólistkou
na housle, která byla i autorkou hrané skladby
Quatuor pour Cora, k všeobecnému překvapení
současně i zpívala. Byla to Iva Bittová. V květnu
bude koncertovat v Melbourne, jak také uvádí Kvart.
Bittová je neobyčejně silná a nekonvenční osobnost
české kultury s fusí hudby klasické, jazzové
a slováckého folklóru. Mám dva kompaktní disky
s Bittovou a Škampovým kvartem,
více než sto třicet minut udivující
a uchvacující hudby.
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Jako když naberete vodu z rybníka, dole se vám usadí kal, pak voda světlí
a světlí, až je navrchu průzračná. To je emigrace, vzorek národa, kde je
zastoupeno všecko všecičko, co ten národ má.“
Zdena Salivarová (1933), česká spisovatelka, manželka Josefa Skvoreckého
lva Bittová vystoupí 23. května 2008 od 21:00
v Bennett's Lane Jazz Club v Melbourne.
Bittová o sobě:- „Narodila jsem se v roce 1958
do muzikantské rodiny na severní Moravě v Bruntále.
Maminka Ludmila, narozena ve slováckém kraji, byla
učitelkou v mateřské škole a svůj čas věnovala zejména
rodině a zpěvu. Tatínek Koloman Bitto, narozen na jižním
Slovensku, kde se v době jeho dětství mluvilo převážně
madárským jazykem, byl tělem i duší muzikant hrající
na mnoho nástrojů - nejvíce vsak na kontrabas a cimbál,
kytaru a trumpetu. Jeho povoláním byla hra na kontrabas
v divadelním orchestru v Opavě a později také
v Rozhlasovém orchestru lidových nástrojů v Brně.
Věnoval se klasické i lidové hudbě a v tomto duchu jsem
s mými dvěma sestrami vyrůstala. Starší sestra Ida se
věnuje zpěvu a vede mezinárodni školu hlasu v Bystré
u Poličky. Její workshopy získaly jméno v celé Evropě.
Založila také nadaci pro romské děti Miret. Mladší sestra
Regina vede dramatické kroužky v Luhačovicích.
Tatínkova nemoc v jeho padesátém roce života mu
zcela znemožnila pokračování v tvorbě a práci. Po jeho
předčasném odchodu jsem se rozhodla převzít po něm
muzikantskou štafetu a věnovat se naplno hudbě.
Po přípravě v lidové škole umění v oboru housle a balet
jsem byla přijata na Konzervatoř v Brně, kde jsem
studium ukončila maturitou v oboru hudebnědramatickém. Již od prvního ročníku se mi naskytla
příležitost působit jako herečka a zpěvačka v avant
gardním divadle Husa na provázku v Brně. Cením si této
velké zkušenosti, divadlo jezdilo se svým repertoárem
po celém světe. V době studií jsem získala několik
filmových rolí a některé velmi sporadicky přijímám
dodnes. Natočila jsem několik rozhlasových i televizních
snímků. Později, při práci v divadle a v době tatínkovy
nemoci, se mi vrátila touha hrát opět na housle, a proto
jsem navázala spolupráci s profesorem Rudolfem
Šťastným, který byl tehdy primarius Moravského kvarteta.
Do soukromých hodin docházím průběžně dodnes.
Housle se staly mým životním hnacím motorem a důle
žitým průvodcem mou cestou životem, neboť stejně jako
hra na tento úžasný nástroj vyžaduje přísný řád, tak i mé
hledání a přístup k práci vyžadují maximální píli.
Po 17 letech života v rodinném domě v Lelekovicích
u Brna, kde jsem osm let vedla dívčí pěvecký sbor Lelky,
jsem se rozhodla dočasně přestěhovat do Spojených
státu do údolí Hudson Valley ve státě New York, kde
uprostřed přírody vznikají nové hudební podněty. Mám

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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dva syny: Matouše (1982) a Antonína (1991). U mlad
šího z nich se rozvíjí hudební nadání, a tak již vzniklo
naše společné koncertní duo.
Prošla jsem mnoha hudebními žánry od alternativy
přes jazz, rock, klasickou hudbu včetně hostování
v opeře /role Dony Elviry W.A.Mozart/. Dodnes se hledá
pojmenování mého hudebního jazyka, který je pro mno
hé naprosto originální. Mé skladby a kompozice vznikají
z podnětu všedního života. Důležité je ticho a ničím
nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby vtiskne.
Housle mne provázejí a usměrňují celý můj život,
obtížná technická cvičení mi dodávají řád, jistotu,
a odhalují mé vnitřní pochybnosti. Jsou zrcadlem mých
vnitřních snů a představ, které nesnesou povrchnost. Má
komunikace je založena na vibraci a rezonanci zvuku
houslí a hlasu. Jejich souznění mne vede k dokonalosti,
i když vím, že cesta k ní je nekonečná. “

Z DENÍKU DŮCHODCE: O lásce k umění (6)
Na vojnu jsem narukoval s kolem a celé dva roky jsem
válčil po českých a evropských velodromech a silnicích.
Jelikož jsem však měl podle mínění papalášů vysoké
vzdělání - maturitu, udělali ze mě plukovního písaře.
Vykonávat službu písaře se mi velice zamlouvalo,
protože jsem pracoval ve vytopené kanceláři a moje
práce spočívala v psaní denních rozkazů, příjmu
a rozdávání pošty. Nejenomže se rozradostnění vojáci,
kteří dostali z domova balíčky plné uzenek a pálenek,
se mnou o obsah často podělili, ale jako písař jsem se
nemusel zúčastňovat stupidního vojenského výcviku
a zvláště v zimě jsem si v teploučku medii. Denní
tréning na kole a závody však měly za následek,
že jsem neustále trpěl hlady. Práce v kanceláři v tomto
případě přišla náramně vhod, neboť manželka
obtloustlého politruka, se kterým jsem kancelář sdílel,
pro svého miláčka obyčejně připravila chutnou
a vydatnou stravu, kterou já jsem majorovi potají kradl
a cpal jsem se, až se mi dělaly boule za ušima. A tak
se často stávalo, že když major dostal chuť na housku
se salámem, následovalo usilovné hledání ztracené
přesnídávky. “Písaři,” ustaraně se pokaždé na mě
otočil vyhládlý major. “Písaři, neviděl jste náhodou mojí
housku? Byla tady vedle mého psacího stroje. Již zde
není. Písaři, kde je moje houstička? Nevíte o tom
něco?”
“Nemám tušení, soudruhu majore," nevinně jsem
odvětil ještě s mastnou pusou. “Znáte to, furt si sem
někdo chodí pro poštu, tak je možný, že na ní nějakej
hladovej vojín dostal třeba chuť a snědl vám jí.”
“Že by? No, to ale není soudružské jednání,”
postěžoval si major.
“Ja vím, že není, ale říkejte to hladovýmu vojákovi
po výcviku.”
“Kdyby soudruh požádal, zajisté bych mu k snědku
něco dal, ale takhle mně sežrat jitrnici, nad tím by se
měl každý vojín správně zamyslet,” zamumlal major,
zatímco já, stěží zadržujíce smích, dělal jako když jsem
hrozně zaměstnán psaním denního rozkazu.
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Australské sčítání lidu v roce 2006 uvádělo 21.196 Čechů. Dle odhadu velvyslanectví
ČR je nutno k tomuto údaji připočíst cca 6.000 Čechů, kteří v Austrálii přechodně
studují (5.000) nebo dlouhodobě pracují (1.000).

Těch potravin jsem mu skutečně zkonzumoval
hodně. Nikdy na to nepřišel, jen se vždycky hrozně
připitoměle divil, kam se mu to jeho jídlo pořád ztrácí.
Jednoho dne, když jsem mu zrovna nic nesnědl a major
měl dobrou náladu, tak si mě vzal stranou a přátelsky
mi řekl: “Písaři, vy jste jeden z nás, vzdělanej člověk,
umíte číst a psát, děláte písaře. Proto vám navrhuji,
abyste dělal promítače v našem armádním kině a byl
takovým jako plukovním kultúrou. Je to ale funkce
náročná a znamenalo by to, že byste nemohl o sobo
tách a nedělích jezdit na tom vašem velocipédu, protože
byste musel vojákům promítat filmy.”
Vidina útulného kamrlíku v kině, jezdění do krajského
města, obstarávání a promítání filmů byla velice lákavá.
Láska k cyklistice přece však zvítězila a nabídku jsem
odmítnul. Tlustý politruk uraženě poznamenal, že jsem
nevděčník a že má stejně již delší dobu podezření, že
jsem mu ty mámininy pokroutky tajně jedl já. Tím také
brzo skončila moje důležitá práce písaře. A zbývaly
tvrdé denní tréningy za jakéhokoliv počasí. Úspěchy
na kole se střídaly s neúspěchy a hlasivky dostávaly
pěkně zabrat.
Dva roky na vojně mě ale nezbavily lásky k divadlu.
Zjistil jsem, že aktivní kulturní činností se mohu vyhnout
mnoha nepříjemným vojenským povinnostem. A tak
jsem houževnatě připravoval různé kulturní programy
pro osvětovou obrodu mužstva. S Hrubínovou
“Romancí pro křídlovku” jsem například jezdil po posád
kách a velice jsem si pochleboval jak mám lehkou
vojnu. Samozřejmě, že jsem se také zúčastňoval
armádních soutěží umělecké tvořivosti, které mně
zrovna tak poskytly příležitost opustit studená lounská
kasárna a jezdit po republice. Přednes mého
milovaného “Novoročního dárku sirotkům” od Arthura
Rimbauda, kterým jsem ozařoval poroty na DÁMU,
dovedl roztřást bradu nejednomu ukrutnému
papalášovi. S touto básní jsem dokonce vyhrál
celonárodní soutěž armádní umělecké tvořivosti.
K mému dojetí jsem za první místo dostal krásnou
knížku “Rudá záře nad Kladnem” od našeho dělnického
prezidenta Antonína Zápotockého, a týdenní
dovolenku...
František Hrubín mě však jednou přivedl do pěkné
“šlamastiky.” Na přeborech Československa v dráhové
cyklistice jsem měl celkem lehký pád, po kterém jsem
skončil ve Vojenské nemocnici v Praze, kde jsem
lékařský personál obalamutil fingováním natržené
ledviny. V nemocnici se mi podařilo zůstat plné dva
týdny. Dlouhé večery jsem trávil ve společnosti primáře,
rovněž náruživého cyklisty, se kterým jsem pil víno
z močových šampusek, vykládal mu historky ze závodů
a opravoval mu kolo. Podplukovník nebyl zelený mozek.
Věděl moc dobře, že jsem simulant, ale protože jsem
byl kolečkář, tak mně fandil. Sympatický urolog mi
dokonce předepsal Mariánské lázně a byl tak hodný,
že mi přikázal denní jízdu na kole!
Když jsem se ve vojenském léčebním ústavě
v Mariánských lázních objevil v civilu a s kolem, většině
důstojníků léčících se na důsledky nehorázného
požívání alkoholických nápojů, se zatmělo před očima.
Voják a v civilu! Nepřesvědčilo je moje vysvětlování,

že nemohu provozovat předepsanou léčbu jízdy
na kole v maskáčích či vycházkové uniformě. Zkrátka
jsem se jim stal trnem v oku. Hlavně ruský velitel lázní,
s těžkým přízvukem mluvící major Tomkov, si mě vzal
na mušku a čekal na příležitost aby mi ukázal, za co je
toho loket. To, že jsem lázeňským hostům připravil
výběr z poezie francouzských prokletých básníků
jenom utvrdilo Tomkovu touhu se mi pomstít. Za kolo,
civilní oděv a recitaci nějakých podezřelých
imperialistických básníků.
Příležitost se mu naskytla právě během mého
nacvičování dalšího pořadu poezie, “Romance pro kříd
lovku,” pro který jsem chtěl získat několik mladých
místních krasavic. Hledání vhodné postavy k “prsaté
Tonce s bílými stehny” mně zabralo několik příjemných
večerů, kdy jsem jen tak tak stihnul dostat se na pokoj
před večerkou. Avšak přišel osudný večer, kdy jsem
s prsatou Evičkou zkoušel romanci tak dlouho, že jsem
v návalu velikého citu zcela zapomněl na večerku
a vrátil se na ubikaci v ranních hodinách. Na toto malé
škobrtnutí však čekal ruský major, který na mě řval jako
pominutý a bez obalu mi řekl, že kdyby se to stalo
na frontě, že by mě bez milosti na místě zastřelil.
Takhle jsem se musel okamžitě zpakovat a bez prodle
ní se s dopisem od Tomkova žádajícím tvrdé
potrestání, vrátit ke svému útvaru do Loun.
Tenkrát mi to naštěstí v Lounech prošlo pouhým
udělením důtky. Asi proto, že jako vítěz armádní
soutěže umělecké tvořivosti jsem pluku udělal dobré
jméno a tak někdo “nahoře“ přihmouřil oko. V lochu
jsem nestrávil ani jeden den.

(dokončení příště)
Ivan Kolařík, OAM
Oznámení o bohoslužbách 2008 na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 2. března,
6. dubna... od 11.00 hodin '
Po mši následuje malé občerstvení.

Velikonoční bohoslužba na Šumavě
21. března - Velký pátek
Křížová cesta v 15.00 hodin 23. března
Hod boží velikonoční v 11.00
Oběd od 12.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J), tel.:9754 5159

S bolestí v srdci oznamujeme, že 3. prosince 2007
ve věku 94 let zesnula Julie Grissová, žena Rudolfa
Václava (zem. 1976), matka Rudolfa a Karla a jejich
chotí Joan a Angely, babička Tomáše (a Marion), Pavla
(a Michelle), Viktora, Davida (a Christiny), Jacqueline
(a Terry) a Michaela, prababička Madelaine, Charlie,
Avy, Laury, Anny a Riley. Kdyby bylo více lidí jako byla
naše maminka, tak by byl svět lepší. Zase spolu
s tátou... Děkujeme za projevy soustrasti.
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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!

PROGRAM NA MESIC BREZEN 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK
Sobota
1. března

OBEDY- tři chody nejlepšího jídla české kuchyně -$15

12:00

KÁVA A ZÁKUSEK- Penzisti

12:00

Sorelli — Tzigani

20:30

Koncert evropské cikánské hudby $20/$18

Rezervace tel. 0425 835 705

Sobota
8. března

Česká Taneční Zábava

Neděle
2. března

Argentine Tango

Pátek
14. března

Kino - „Postřižiny“

20:00

K poslechu a tanci hraje skupina Hub-Club
$25 s večeří od 19.00hod
Rezervace tel. 9807 2326

19:00

Lekce od 17.30 hod Social dancing od 19.00hod $10

Film Jiřího Menzela z roku 1980
Večeře - Španělské ptáčky s rýží - od 18.00hod

10:00

Velikonoce pro děti
Sobota
15. března Barvení a zdobení vajíček $5
Neděle
16. března

20:00

11:00

Million Puppet Project
výroba loutek (pro děti) $12 Rezervace tel. 0419 125 328

---------------------------------- -

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

;
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REFRIGERATION SERVICES

REFRIGERATION P/L

OPRAVY A PRODEJ

Opravy, konstrukce,
prodej chladících

Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

N.I.K.

COOL ZONE

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

7o''Í7oní
zar 6 ;

Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9537 3754

|

'

(
.

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

I __________________ I

j

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
I Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC,
I Sokolský list: $.........................
I Národní dům: $.........................
j Členské příspěvky: $.....................
I Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně
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Recenze hry ROCK?N‘ROLL byla zveřejněna v srpnovém Kvartu 07

Rack 'n'Roll

by Tom Stoppard
Prague 1968. A country
was tearing itself apart to
a really good soundtrack.
The Arts Centre Playhouse
23 February to 29 March
Bookings Ticketmaster
1300 723 038 or www.mtc.com.au
With Chloe Armstrong, Christopher Brown,

Melinda Bind, Grant Cartwright, Danielle Cormack,
Alex Menglet, Matthew Newton. Genevieve Picot,
Richard Sydenluun. William Zappa
Director Simon PhiHijis
Set Designer Stephen Curtis
Costume Designer Tracy Grant Lord
Lighting Designer Mail Scott
Pn x.iih.iion Partner

MTC is a department of the University of Melbourne
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