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KVART na internetu: http://www.sokolmelbourne.com.au

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. dubna 1348
Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou té věci paměť.
Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost
a pozornost se stále obrací k tomu, aby naše české království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné,
ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se
staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako se řízením Božím raduje z přirozené
hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno
množstvím učených mužů.
A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích
zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená
vrozená bystrost a nad ni, stali poznáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat,
za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet, k cizím národům se obracet, nebo aby jejich dychtění bylo
ukojeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát
a účastny je činit té lahodné vůně a tak velikého vděku.
Protož, aby tak prospěšný a chvalitebný záměr naší mysli zrodil důstojné plody a aby vznešenost tohoto
království byla rozmnožena utěšenými prvotinami novoty, rozhodli jsme se po předchozí zralé úvaze zřídit,
vyzdvihnout a nově vytvořit obecné učení v našem metropolitním a zvláště půvabném městě pražském, které
je jak bohatstvím zemských plodin, tak příjemností místa, jelikož vším potřebným oplývá, nadmíru příhodné
a uzpůsobené k tak velikému úkolu.
Na tomto učení budou pak doktoři,
mistři a žáci všech fakult, jimž slibujeme
znamenité statky, a těm, které toho
hodné shledáme, udělíme královské
dary.
Doktory, mistry a žáky na kterékoliv
fakultě i mimo ní, všechny vespolek
a každého zvláště, ať přijdou odkudkoliv,
jak na cestě, tak při pobytu
i při návratu, chceme zachovat pod
zvláštní ochranou a záštitou našeho
majestátu, každému pevnou záruku
dávajíce, že všechna privilegia, výsady
a svobody, kterých z královské moci
užívají a kterým se těší doktoři a žáci jak
na učení pařížském, tak boloňském,
všem a jednomu každému, kdo by sem
chtěl přijít, laskavě udělíme a postaráme se o to, aby ty svobody byly ode
všech a každého jednoho neporušitelně
zachovávány.
Toho všeho na svědectví a pro bezpečnější jistotu dali jsme vyhotovit tuto listinu a kázali jsme ji
potvrdit pečetí našeho majestátu. Dáno v Praze léta Páně tisícího třístého čtyřicátého osmého, v prvé
indikci, sedmého dne měsíce dubna, druhého roku našich království.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

CESTY NAŠICH SNŮ
Byl jednou jeden král a ten měl před 660ti lety sen.
A protože byl nejen moudrý, ale také mocný a bohatý,
ten sen si splnil. Byl to král, který miloval svou zemi
a jeho láska je patrná oku českému i oku návštěvníka
naší matičky měst Prahy na každém kroku dodnes.
7. dubna si připomínáme 660 výročí založení slavné
Univerzity Karlovy a den je v českém kalendáři veden
jako Den vzdělanosti.
O Univerzitě Karlově bych mohla opět psát
donekonečna, o vzdělanosti též. Můj prostor a čas je
však omezen a tak se zaměřím na jednu část
vzdělanosti. A nebude jí právě studium, protože jak se
kdysi lapidárně vyjádřil Jan Werich:- „Vždycky bylo, je
a já se domnívám, že i bude na světě víc lidí hloupých
a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když
chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé.
Já znám mnoho vzdělaných hlupáků.“
Dubnový Kvart je o snech a o knihách, které nás
ke snům inspirují a vice versa o naplněných (i nenaplněných) snech, které nás inspirují knihy psát.
Během uplynulého půldruhého roku mi krajané pomalu,
postupně, ale s o to větší intenzitou začali psát o svých
vlastních zážitcích, které mnohdy vydají svým obsahem
na skutečný román, jaký nelze vymyslet ani v osvícení
tou nejbohatší fantazií.
Fascinují mne životní příběhy těch nejstarších, z první
vlny exilu v padesátých letech. Dnes je jim kolem
osmdesátky a žijí především ze vzpomínek. Mají více
času napsat mi do redakce Kvartu a jejich dopisy jsou
plné moudra a laskavosti. Někteří a některé popisují
neuvěřitelná dobrodružství, úskalí i naplnění, která jim
osud v emigraci nadělil. Pomalu se k reminiscencím
začínají připojovat uprchlíci druhé vlny nešťastného
osmašedesátého roku. Mezi nimi mám mnoho
dlouholetých přátel. Říkávají, že osmašedesátý rok
pro ně nebyl katastrofou, ale výzvou. Změnili zásadně
svůj život, vybrali si krásnou novou zemi a prožili zde
nakonec šťastný život. A přestože mnozí z nich dnes
rádi navštíví starou vlast, Austrálii by už opustit
nedokázali. Rozumím si dobře i s novousedlíky, kteří žijí
v Melbourne poměrně krátkou dobu. Melbourne je město
mladých, nezatížených příliš vzpomínkami na tradice
a kulturu českého národa. Já jsem ovšem pravým
opakem – zatížena velice.
A tak mé srdce pokaždé blaží, když vidím mlaďounkou
generaci našich dětí, které se v Austrálii narodily a které
mluví česky, znají české zvyky, písně, historii ba dokonce
měly možnost se podívat do země svých rodičů a poznat
odkud vlastně pocházejí. Svět se změnil, zglobalizoval
a naše děti nechápou přesně, protože naše vyprávění
a líčení událostí minulé doby je pro ně na hony vzdáleno
pochopení. A ve škole se o tom neučí. Ani v Austrálii ani
v Česku. Takže ani noví čeští kamarádi, které poznají při
své návštěvě republiky a kteří žijí dnes úplně stejně jako
mladí v Austrálii, jim toho moc nepoví. Dvacetiletí neví,
co byla heydrichiáda, lidové milice, spartakiáda, atd.,
neví ani kdo byl Jan Palach...

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
K prožité minulosti se vrací snad nejvíce právě
krajané. Minulost a tradice jsou jakoby opečovávány
ve všech národnostních komunitách, nejenom té
naší. Je to přirozený jev, pramenící z výjimečné
životní situace přesazení člověka, ať už z jakéhokoliv
důvodu, jeho touhy ujmout se na nové půdě, ale
zároveň touhy nezapomenout na své staré kořeny.
Možná, kdyby se svět občas zamýšlel nad minulým
tokem událostí tak, jako to činí mnozí krajané,
netočily by se dějiny se svými omyly
a chybami pořád dokola.
Barbara Semenov
V tomto vydání Kvartu se podíváme
na nejspolehlivější zdroj vzdělanosti, kterým je, byla
a bude kniha. V minulém roce jsme sledovali
se zájmem vyprávění Sokolky Oli Andělové, bývalé
„baťovky“, v ukázkách z její vzpomínkové knížky
„Kam až došlo děvče z Hané“. Další z krajanů –
Sokolů, který zvěčnil své neuvěřitelné životní zážitky
je Josef Kubík. V úvodu své půvabné knížečky
„Cesty snů“, ilustrované cennými fotografiemi
dokonale dokreslujícími poutavý životní příběh, píše
o svých klukovských začátcích – „Byl jsem ale snílek.
Cestopisné a dobrodružné knihy byly moje
nejoblíbenější a já snil o mořích, pouštích, stepích
a džunglích. Nevěděl jsem tehdy, že se moje sny
vyplní.“
Úryvek z této knihy najdete na straně 3 a 4
__________________________________________

Ze stolu výboru
Úterního obědu v ND 19. února 08 se zúčastnil
designovaný velvyslanec Juraj Chmiel. Jsme rádi, že
se nám přijel osobně představit a pohovořit s krajany
v Melbourne. Malé seznámení pana velvyslance
s Melbourne druhý den zajistil místostarosta Miloslav
Hájek s Vlastou Šustkovou.
Během úterního obědu 11. března 08 se přijela
osobně s krajany rozloučit i konzulka velvyslanectví
v Canbeře, paní Hana Flanderová, které pracovní
povinnosti v Austrálii končí.
Oběma zástupcům a představitelům ČR v Austrálii
za návštěvu děkujeme a přejeme hodně zdaru
a elánu v jejich činnosti.
V ND je možné si od 1. dubna 08 vypůjčit DVD
s českými filmy (k nabídce je přes 100 titulů).
Poplatek je $5/DVD na dva týdny + vratná záloha
$10.
DVD si můžete půjčit pokaždé, když je ND otevřen
(úterní obědy, čtvrteční posezení penzistů, akce přes
víkend). Kontaktní osobou jsou starostka Markéta
a Mirek Jelínek.
Prosíme všechny dobrovolníky o pomoc při úklidu
ND, který se bude konat v neděli 20. dubna 08 od
10 hodin dopoledne. Občerstvení bude zajištěno.

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
Všem účastníkům - pomocníkům předem moc děkujeme
a prosíme hlaste se starostce Markétě (tel. 0413 852
488).
Program HAAC (penzisté) připravuje celodenní výlet
ve středu 7. května 08 na Mornington Market. Bližší
informace a přihlášky u Elišky Batty (tel. 9397 2184).
Dalšími připravovanými akcemi ND, na které bychom
vás rádi upozornili s časovým předstihem jsou v neděli
11. května 08 sváteční oběd pro maminky a bleší trh.
Máte-li doma věci (knihy, časopisy, oblečení, hračky,
potřeby pro domácnost atd.), které již nepotřebujete nebo
chcete–li si naopak za dobrou cenu něco pořídit,
neváhejte a přijďte. Bleší trh proběhne v dolním sále
od 11 hodin. Zájemci o prodej volejte starostce Markétě.
Jak jsme se již zmínili v minulém čísle Kvartu, únorová
Švestková neděle proběhla velice úspěšně a čistý zisk
pro Sokol byl $1013.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, děkujeme!
Výbor SMI
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Obnovili jsme opět jako pobočka Sokola
Melbourne Kurzy českého jazyka
pro dospělé, mírně pokročilé. Každé úterý
večer od 6 do 8 v učebně Seminar room vision
Australia, 454 Glenferie Rd. Kooyong.
Informace Vlasta Šustková 0395510279
nebo email susvlas@hotmail.com
Generální konzulát České republiky v Sydney
si dovoluje opakovaně oznámit, že z důvodu snahy
pomoci těm z našich spoluobčanů, kteří bydlí ve větší
vzdálenosti od Sydney a mají problémy s návštěvou
našeho úřadu během pracovního týdne, byly
zavedeny úřední hodiny i v některé vybrané soboty
v měsíci.
V měsíci dubnu bude náš generální konzulát
otevřen pro veřejnost v sobotu dne 19.4.2008
od 09.00 do 11.30 hod.
Tyto soboty budou vždy s předstihem oznamovány

O táboráku v březnu a v dubnu

Josef Kubík: CESTY SNŮ

V sobotu 1. března odpoledne se sešlo opět téměř 50
dětí a dospělých na Šumavě v Belgrave. Byl to zdařilý
den – pro hry a táborák jako dělaný. Soutěž “Bystré
Oko” připravila paní V. Šebková s vnučkou Courtney.
Cestu za pokladem přichystaly a uskutečnily asistentky
Eleonor Smetana, Brook Sebek a Bronie Raftopoulos.
Dříví na táborák nasbírali muži pod vedením Milana
Soukupa. Hru házení na cíl vedla Maria Garland
za asistence Karen Širůčkové. Fotil Jiří Širůček
a Lenka Allen, která rovněž pomohla při vydávání
večeře. O klobásy na rožni se postaral Honza Smolík
(přestože byl po menším zranění). Manželé Smolíkovi
rovněž věnovali pro účastníky pečivo k večeři.
Děkujeme všem za zdárný a příjemný průběh dne,
rovněž i vedení Šumavy.

Odmalička jsem miloval přírodu. Jako malý venkovský
kluk jsem trávil mnoho času v lesích. Uměl jsem
stopovat zvěř. Poznal jsem, kde se ke stopám zajíce
přidaly stopy lišky, a došel jsem až tam, kde byl napaden.
Věděl jsem, kde najít velké hřiby pod mlázím a jak
bosýma nohama ucítit poddubáky pod mechem. Byl
jsem ale snílek. Cestopisné a dobrodružné knihy byly
moje nejoblíbenější a já snil o mořích, pouštích, stepích
a džunglích. Nevěděl jsem tehdy, že se moje sny vyplní.
Po studiích jsem byl poslán učit do pohraničí. Byl rok
1948. Národní výbor mně přidělil ubytování, které jsem
sdílel se dvěma muži. Oba ale byli součástí skupiny,
která pomáhala pronásledovaným lidem utíkat za hranice. Když byli prozrazeni, utekl jsem s nimi. Nechtělo
se mi trávit delší „dovolenou“ v jáchymovských dolech.
To byl začátek mého dobrodružství. První uprchlický
tábor v Západním Německu byl špinavý. K jídlu jsme
dostali jen zeleninovou polévku kolem poledne. Talíře
nebyly, tak jsme si museli najít starou plechovku na smetišti. Následoval útěk odtamtud, stopování přes celé
Německo bez halíře v kapse, bloudění v horách
Schwarzwaldu, pobyt ve francouzském táboře a návrat
do českého tábora. Zážitky byl všelijaké, některé
příjemné, jiné špatné. Byla to ale životní zkušenost
k nezaplacení. Vzpomínal jsem, jak nás v obecné škole
učili, že „co Čech, to poctivec“. Byli to také snílkové, ale
jiného druhu.
Později jsem byl přeložen do studentského
uprchlického tábora v Ludwigburgu, tam byly o trochu
lepší životní podmínky a také jsem tam mohl studovat
na Masarykově univerzitě v exilu.

Těšíme se zase na shledanou při podzimním
setkání u klobásy a táboráku se zpěvem 19. dubna
odpoledne od pěti hodin na Šumavě Belgrave informace 0408088167, 0395510279.
Odpoledne pro děti – POKLAD a soutěže o ceny
- 19. dubna ve 14:30.
Přijďte si užít krásy podzimní přírody na Šumavě
v Belgrave!
Za vedení Českého a slovenského sdružení rodičů
a přátel školy, Vlasta Šustková

začátek knihy
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Po patnácti měsících v táborech jsem byl přijat
do transportu do Austrálie. Následovaly přesuny
do lotyšského a polského tábora a pak na loď do Bremerhavenu. Šest týdnů jsem byl obklopen tím svým
vysněným mořem, které ale za tu dobu ztratilo romantiku.
Když nás chytila bouře v Biskajském zálivu, přidalo se
ještě moře zelených tváří. Ze dvou tisíc pasažérů
různých národností jsme se ke snídani dostavili jen dva.
Číšníci byli ve velké převaze a my jsme měli spoustu
jídla.
Port Said a Suezský průplav byly krásnou změnou, pak
už jen týdny slané vody. V Indickém oceánu do naší lodi
z boku narazila vlna tsunami a málem nás převrátila.
Právě jsme večeřeli u dlouhých stolů se zvýšenými okraji.
Po nárazu sjely všechny talíře a hrnky na protější konec
stolu a ty, co nespadly na zem, se poté zase vrátily
ke mně. Tak to šlo, dokud se loď neustálila. Seděl jsem
u okénka a tu obrovskou vlnu viděl, jak se přibližuje,
a divil se, proč kapitán neotočil loď přídí proti ní. Asi už
neměl čas.
Hrozivě vyhlížející strmé břehy Západní Austrálie
(na fotografii z roku 1950) jsem poprvé zahlédl v den
svých dvacátých narozenin. O pět dní později jsme
přistáli v Melbourne. Jaká to byla úleva, chodit zas
po pevné zemi! Následovala 300 kilometrů dlouhá cesta
vlakem do emigrantského tábora Bonegilla. Poprvé jsem
uviděl australské savany, zdály se být nekonečné.
Jediným zpestřením byl občasný houf klokanů a hejna
pestrobarevných papoušků.
Po roce zaměstnání v Melbourne dostal můj kamarád
nápad, jet střílet krokodýly na sever Austrálie. Byl jich
tam přebytek a jejich kůže měly velkou cenu. Koupili
jsem pušky a staré auto, jenže to se nám před odjezdem
rozsypalo. Plán se musel změnit a odjeli jsme do pouště
ve střední Austrálii, našetřit peníze na jiné. Ta naše
původní výprava se už ovšem neuskutečnila, snad pro
naše dobro. Neuvědomili jsme si, jak nebezpečný by byl
lov krokodýlů, zvlášť pro nezkušené lovce. V poušti mne
překvapilo, kolik zvěře žije v tak nehostinné krajině.
Hlavně klokani, místy i králíci a lišky. Hadů bylo též
habaděj, velkých a prudce jedovatých. Velké ještěrky
vypadaly nebezpečně a ještěři goanna byli až ke dvěma
metrům dlouzí. Museli se přizpůsobit jinému prostředí,
tak jako já.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Vedl jem skupinu pracovníků na stavbě
železničních mostů. Náš tábor se posunoval stále
dál a dál do středu Austrálie. Když práce skončila,
malá skupina nás Čechů pokračovala ve vyměřování
trati až do „horoucích pekel“. Teplota někdy až 50
stupňů ve stínu, byl ale zázrak ho najít. Barvou kůže
jsme se moc nelišili od tamních domorodců. Stovky
much nám přes den otravovaly život, zato ale večer,
při chladném nápoji, nám poušť předvedla krásné
představení. Západ slunce zbarvil krajinu do ruda
a člověk si připadal jako někde na Marsu. Když vyšel
měsíc, změnila se poušť v ryzí stříbro. Přes den se
nám občas zjevila fata morgána. Většinou jsme
viděli jezera, někdy i městečko, kde byl jen písek
a kamení. Jak naše oči přežily občasné prašné
bouře, to netuším. V jedné takové jsem málem vrazil
do velkého klokana a dodnes nevím, kdo z nás dvou
se více vylekal...

Josef Kubík se svou knížkou

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
poblíž Národního domu,
jen pár kroků od Errol Street,
kde jsou obchody, banky
a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte
na generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
DOPORUČUJI K ČETBĚ
Mezi knihy, které mne zaujaly, patří mimo jiné:1. Ayaan Hirsi Ali: INFIDEL. Autorka je Afričanka,
která se během svého zatím nedlouhého života stala
členkou Nizozemského parlamentu a nyní žije v USA.
Její životní příběh je strhující a její názory dávají naději,
že se mezi moderními muslimkami našla vzdělaná
autorka – feministka. Přečtěte si to a snad budete
se mnou souhlasit: jen houšť a větší kapky!
2. Po Putinově „parlamentním vítězství“ v Rusku stojí
za přečtení A RUSSIAN DIARY, autorka Anna
Politkovskaja. Kniha inspiruje čtenáře k mnoha
úvahám, neboť pravda je pro autorku svatá, ať padne
kamkoliv. Uvidíte, proč musela zemřít. - Jen to nečtěte
před spaním!
3. A i když nemáte už velký zájem o historii druhé
světové války, nijak vám neublíží kniha THE LAST
ESCAPE, autoři John Nichol a Tony Rennel. Přečtěte
si něco o úseku dějin posledních 12ti měsíců světové
války a o osudech válečných zajatců spojeneckých
armád - převážně sestřelených letců (Angličanů,
Američanů, Kanaďanů, Poláků, Čechoslováků a jiných),
kteří měli jen tu smůlu, že se do nich někdo netrefil,
v důsledku čehož se stali zajatci Němců. Stojí za to
zadumat se nad dobou, kdy lidé měli hlad a nedostatek
všedních věcí byl na denním pořádku a srovnat to
s dnešní dobou internetu a mobilu i v rukou robátek, která
bez toho nedovedou žít. Protože je to v angličtině,
nebudou mít vaše děti ani vnoučata důvod k tomu, aby si
to nepřečetli. – Představte si tu hrůzu: není tam nic
o sexu ani o emailech a přece je to napínavé čtení!
4. A ti z vás, kteří se pamatují na film Schindlerův
seznam si se zájmem přečtou knihu Toma Keneallyho
SEARCHING FOR SCHINDLER. Nebudete litovat.
5. Závěrem citát prezidenta Masaryka: „Mluvíme-li
vážně o demokracii, nemohu nevzpomenout jednoho
vážného faktu: máme u nás dvě veleobce, které
překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov
a Hulvátov. (Karel Čapek – HOVORY S T.G.
MASARYKEM, Československý spisovatel,1990, str.387)
Je to zajímavý postřeh filozofa, sociologa a prezidenta
a předcházejí ho některé poznámky v jeho dřívější práci
MODERNÍ ČLOVĚK A NÁBOŽENSTVÍ, které vyšlo
v omezeném vydání znovu v roce 2000. Jak by viděl
dnešní společnost nejenom v Ćeské republice nýbrž
i v celém západním světě?
Zdeněk Volek
Zdeněk Volek žijící v Queenslandu
je autorem obsáhlé demografické
a statistické teze „The Czechoslovak-born refugees
in Melbourne“, archivované v University of Queensland
a v pražském Klementinu.
Čechy v Austrálii se zabývá také kniha M. Ciglera
„The Czechs in Australia“.
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K ROZHOVORU
Glosa Miloše Ondráška
V minulém Kvartu redaktorka rozmlouvala
se senátorem Josefem Zoserem, předsedou Stálé
komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Kredit
dávám redaktorce, bylo to poprve co Kvart během 20ti let
existence přinesl přímý a nepřevzatý rozhovor
s člověkem, který je čelným mluvčím Čechů žijících mimo
republiku.
Senátor Zoser nejprve odpověděl, kdy a jak se dostal
do své dnešní funkce. Nezmínil se, že jeho předchůdkyně byla donucena z předsednictví odstoupit, když se
zjistilo za hlasitého odporu exulantů, že byla členkou
KSČ. Před několika roky navštívila Melbourne tříčlenná
skupina, dvě senátorky a senátor, členové Komise
pro krajany, vzali si sebou i tajemníka.
V Národním domě, mnozí si jistě vzpomenou, uspořádali
besedu, jedna senátorka se pochlubila, jak se jí vyvedly
děti a vnoučata, druhá nám zase sdělila, jak hezky má
zařízenou kancelář, o obou mám důvod nepochybovat
o jejich stranictví před rokem 1989. Senátor nás
informoval, že si za bolševika postavil vilu a ta mnohonásobně stoupla v ceně. Všichni tři se mylně domnívali,
že nás to zajímá, nic jiného jsme se v trapné a senátory
nepřipravené besedě vlastně nedozvěděli. Doufám, že
dnešní komise pro krajany již poněkud lépe rozumí
našemu antikomunismu a nebude k nám posílat lidi, kteří
v jednání s námi spěchají, aby se mohli nepochybně
na útraty českého poplatníka „podívat do Healesville
na zvířátka“.
Co nám vzkázal pan předseda Zoser? Musím přiznat,
že mi je, i když ho neznám, předem sympatický. Pokud
vím, do Senátu přišel ze severočeského městečka, které

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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patřilo téměř patnáct let do mého pracovního obvodu
v době před mým rozloučením se socialistickými
jistotami. Vysvětlil nám, jak to v komisi pro krajany běží
a jaký mají senátoři mandát. Ten jim ovšem dali
tuzemští voliči, nikoliv my bez volebního práva v České
republice. Po nás tedy mají mandát nulový, nová
čeština říká nulitní, aby mi všichni rozuměli. Pak jsem
se dozvěděl, že Stálá komise také přijímá t.j. pozve
na kafe “naše krajany“ při jejich cestě do republiky, již
se těším, jen nevím, zda můj příjezd zjistí sami anebo
komu mám vzkázat. Komise má 13 členů – senátorů
(uvažuji jakou měli a mají vazbu k exulantům, to je
klíčová otázka) a že v rámci této komise pracuje
konzultativní rada sestavená z 21 krajanů žijících
převážně mimo republiku. Ad 1/ škoda že nebyl připojen
seznam, je Austrálie zastoupena? Ad 2/ co znamená
“převážně“? Ad 3/ jestliže někteří členové žijí
v republice, jak to vyplývá, nazýváme je v této
souvislosti krajany? Ad 4/ a to hlavně - v čem zmíněná
konzultativní činnost spočívá? Od roku 1989 jsem se
zde nesetkal se “zpětnou vazbou“, kterou tato komise
a rada “obstarává společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR“ praví se v rozhovoru. Pak se ještě dovídáme, že existuje “podvýbor pro krajany v Poslanecké
sněmovně“, to mne velmi těší, jen bych rád věděl, čím
se zabývá kromě toho, vděčně podotýkám, že finančně
umožňuje vydávání Kvartu.
Korespondenční volby: Již jsem na toto téma psal,
domnívám se, že jde jen o jedno. Pokud Česká
republika to s námi myslí dobře, umožní nám volit. Byl
by to symbolický akt, mravně a politicky motivovaný
svazek lidí českého původu se zemí, s kterou jsou spjati
jazykem a hlubokými kořeny. Pokud někteří z nás toto
cítění nemají, ať nevolí. Republika podporuje velkými
částkami různé rozvojové země, pak by jí také mohlo
něco zůstat na volby krajanů, i když neodvádíme daně
českému ministerstvu financí.
Restituce: Ještě mnoho lidí v České republice se
domnívá, že jsme odešli do exilu jen z pekuniárních
důvodů a nahrabali si již dost. I ministr financi V. Klaus
to naznačil, když v roce 1991 navštívil Melbourne. Tak
jaképak fraky s odškodněním pro utečence, jak jsme
stále nazýváni.
Miloš Ondrášek, autor knihy „Mezi třemi oceány“,
je dlouholetým melbournským publicistou článků
s krajanskou tematikou, jeho příspěvky vycházely
v Hlasu domova, v Hlasech, v Panorámě a posledních
dvacet roků vedle dalších českých periodik také
v Kvartu.

Opticians &
Optometrists
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053

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

Rozdíl - vystěhovalec či exulant
Fejeton Vlasty Šustkové
Naše hranice nám hlídala pohraniční stráž již
odedávna. Ve středověku se stavěly strážní hrady
a později králové dávali tamnějším obyvatelům listinu
svobody od roboty - glejty, jak víme z knihy Psohlavci.
Hranice se tedy střežily pouze proti vpádu vetřelců.
Ale v únoru 1948 se karta na mnoho let obrátila.
Střežení hranic bylo postaveno i dovnitř. Prchání
s holýma rukama se trestalo nemilosrdně smrtí.
Pohraniční stráž byla poučena, že každý, kdo by chtěl
odejít, si neváží socialismu a je tedy třídním
nepřítelem... Zlikvidovat!
Těžko se tedy po létech poslouchá, že mezi
vystěhovalci a uprchlíky není rozdíl. Vystěhovalec
požádal, zabalil a s pozdravem odejel. Uprchlík věděl,
že se vrátit nemůže. Spadla za ním takzvaně klec. Je to
tvrdé rozhodnutí a věřte, že děsí. Stesk po domově vám
může i zkrátit život.
Měli jsme tu mezi námi exulanta pana Rudi Grisse.
Ten taky odešel před lety z republiky s malými synky
Karlem a Rudim na zádech přes kopečky za svobodou
a demokracií. Už skoro nemohl, ale jeho věrná žena
Julie Grissová ho povzbuzovala tak vytrvale a laskavě,
že přešli. Žil zde mnoho let spokojeně a dočkal se, že
oba synové vystudovali, stali se úspěšnými, oženili se
a dali mu vnoučata. Ale stesk po domově Rudiho Grisse
stále trápil. Rozjet se do vlasti nebylo možné. Zastavili
se tedy s manželkou pouze u závor na hranicích
Rakouska podívat se z dálky na Čechy a poplakat si.
Víc nemohli. Nakonec ho tento stesk stál v roce 1976
i život. Jak seděl u stolu a prohlížel si nostalgicky staré
české fotografie, chytil se za srdce a pana Grisse v pár
minutách nebylo. Byl to jeden z prvních pravých
uprchlíků – exulantů.
Takových bylo jistě více, a proto je dobré se o nich
na stránkách našeho měsíčníku Kvart více dozvědět.
Nemusí to být vždy jen o smutné části jejich života. Jistě
se s Vámi tito uprchlíci rádi podělí i o své osobní
úspěchy a překonávání překážek.
To ovšem nesetře vážnost rozdílů pojmů vystěhovalec
– uprchlík ani nepomůže smířit se s názory nových
vedoucích činitelů v naší republice, kteří rozdíly nedělají
a chtějí všem za hranicemi říkat vystěhovalci, čili
emigrace.
Doufám, že tento malý příběh pomůže zásadní rozdíly
těchto pojmů obrazněji vysvětlit.

3. února 2008 zemřel ve věku 91 let JAKUB RADA.
Rodák ze západních Čech, opustil Československo
v roce 1949 se ženou a s dvěma malými dcerami.
Po šestiletém pobytu v Queenslandu se vrátili
do Melbourne, kde žili posledních 50 let.
Vzpomeňte s námi. Rodina

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
ODTUD A ODJINUD
Australský rozhlas oznámil znovuzvolení Václava Klause prezidentem
včetně informace, že některým českým
poslancům bylo písemně či emailem
vyhrožováno, že budou fyzicky
zlikvidováni, pokud nebudou správně
volit, někteří dostali poštou jako vyhrůžku dva-tři
revolverové náboje. Předseda Slovenské národní rady
Ján Slota byl dotázán novináři, co si myslí o prezidentské volbě v České republice. Prohlásil, že neúspěšný
kandidát Jan Švejnar s dvojím občanstvím (ČR a USA)
je „přivandrovalec a hnůj“.
Řada akcí, kterými bylo v Praze připomenuto 60.
výročí komunistického převratu, byla zahájena mší
ve svatovítské katedrále celebrovaná bývalým
disidentem, dnes biskupem Václavem Malým.
Na shromáždění na Václavském náměstí poslanec Petr
Bratský upozornil na nereformovatelnost komunistické
strany a žádal, aby Češi měli otevřené oči a aby jako
protiústavní politická strana byla KSČM rozpuštěna. Bylo
toto neblahé výročí připomenuto pamětníky v Melbourne
a jejich názor tlumočen do Prahy?
Nedávno jsem se dozvěděl, že v Německu vyšla
na CD Dvořákova opera Král a uhlíř. Charles Mackerras
připravil před časem pro společnost Decca nepřekonatelné nastudování Rusalky. Tomu se přibližuje nyní
do prodejen přicházející australská nahrávka Rusalky
s vinětou firmy Chandos. Sólisty, sbor a orchestr Opera
Australia řídí R. Hickox. Národní divadlo v Praze
připomíná 130. výročí narození operní pěvkyně Emy
Destinové, pro kterou G. Puccini zkomponoval roli
Minnie, kterou zpívala po Carusově boku na světové
premiéře „Dívky ze zlatého západu“ v Metropolitní opeře
v Novém Yorku v roce 1910. Turné do Austrálie
Destinové zmařila australská diva Melba z ješitnosti
a obavy uměleckého zastínění.
Po roce čekání na příznivý vítr přeletěly v únoru čtyři
horkovzdušné balony Krkonoše. Odletěly ze Špindlerova
Mlýna, přes Sněžku se jim nepodařilo přeletět, snesly se
u polského městečka Kamiena Gora. Prvním
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vzduchoplavcem v Čechách byl student pražského
vysokého učení Tadeáš Haenke, vznesl se
nad Stromovku. Byl také prvním návštěvníkem Austrálie
z českých zemí, připlul sem v r.1793 jako přírodozpytec
na španělské korvetě.
Obě Škodovky, Octavie a Roomster, které se nedávno
dostaly na australský trh, jsou příznivě motoristickým
tiskem komentovány až na poměrně vysokou cenu
a “šokující“ vzhled modelu Roomster. V čtyřmilionovém
Melbourne se škodovky prodávají pouze v jedné agentuře.
Líbí se mi televizní reklama, Octavie je věrně uplácána
z písku za přitažlivého hudebního doprovodu. Tedy žádné
slečny, šílené rychlosti a parkování nad propastí.
Předseda české vlády Mirek Topolánek odletěl koncem
února do USA, byl přijat v Bílém domě prezidentem
Bushem. Jednalo se o umístění radarové stanice
v Brdech, přípravě summitu NATO v Bukurešti, středobodem ale bylo zrušení víz, které Američané prozatím
požadují na cestujících z České republiky. Topolánek
na českém velvyslanectví ve Washingtonu udělil čestnou
plaketu bratrům Ctiradu a Josefovi Mašínovým, kteří se
v roce 1953 se zbraní v ruce postavili proti komunismu
a pak se prostříleli přes východní Německo na západ.
Kdosi z Berouna již podal na premiéra trestní oznámení,
že se tak zastává trestného činu (uvažuji, zda tato osoba
žádala trest pro ty příslušníky Pohraniční stráže, kteří
zavraždili na hranici 374 lidí pokoušející se dostat
do svobodného světa anebo na soudce, kteří v letech
1949-53 odsoudili bezdůvodně k trestu smrti 30 generálů
čsl. armády).
V Americe došlo k udělování filmových Oscarů,
za nejlepší filmovou píseň jej dostali česká písničkářka
Markéta Irglová a irský muzikant Glen Hansard. Markéta
zpívala baladu Falling Slowly ve filmu Once, ve které také
hraje hlavní roli. Rakouský film Ďáblova dílna získal
Oscara za nejlepší zahraniční film, scénář byl připraven
podle české knihy Adolfa Bergera, který byl jako vězeň
v nacistickém koncentráku přinucen padělat britskou měnu
a různé doklady. Berger žije v Praze. Oscara
za animovaný film dostal snímek Ratatuille, na kterém
se podílel v USA žijící animátor Jan Pinkava.
Podle vzoru románů J. Vernea napsal třináctiletý Petr
Ginz v roce 1941 knihu “Návštěva z pravěku“ a sám ji
ilustroval. Pro svůj židovský původ byl z Prahy deportován

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.

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

5ti ÌÌÌÌÌ ubytování
ve 4ÌÌÌÌ hotelu
za 3ÌÌÌ ceny
pro krajany z Austrálie ( od AU$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810
Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

do koncentračního tábora, kde zahynul. Letos by mu
bylo 80 let. V terezínském Památníku jeho sestra,
která holocaust přežila a žije v Izraeli, rukopis našla
a nyní péčí pražského nakladatelství Franze Kafky
knižně vyšel v původním českém znění. V Praze
byla v roce 1990 otevřena iniciativou Jiřího
Gruntoráda knihovna Libri prohibiti, dostal jsem její
Zprávu za rok 2007: z českého semizdatového fondu
archivuje 13900 knihovních jednotek, z publikací
a periodik exilu 7050 jednotek, dále archivuje
časopisy 1. a 2. odboje, krajanský tisk, cizí exilové
monografie a jinou dokumentaci, celkem 27200 knih
a 2200 titulů periodik. Knihovna stále pátrá
po jakékoliv exilové dokumentaci. S cestopisy
zabývajícími se protinožci se roztrhl pytel. V severočeském Mostě vyšla právě nyní ilustrovaná kniha
Františka Dočekala “Touha jménem Austrálie anebo
český tramp v zemi daleké“.
V USA žijící Ross Hedvíček pilně publikuje tirády
proti České republice. Do Novin vycházejících
v Sydney, které tuto verbální enteritídu s oblibou
uveřejňují, napsala australská pisatelka dlouhý
článek s nadpisem „Přehedvíčkováno? Nemyslím“.
Česká verze Wikipedie se v zápětí ozvala:
„Emigrantský frustrující syndrom (nenávist ke své
domovině): výhody emigrace změnou režimu
pominuly a na návrat je již pozdě“.
Australská pošta vydala koncem ledna čtyřznámkovou sérii spolu s obálkami prvního dne
a pohlednicemi nazvanou „Australian Legends
of Philanthropy“. Na jedné známce je Frank Lowy,
druhý nejbohatší člověk Austrálie, nedávno věnoval
10 milionů dolarů ústavu pro výzkum rakoviny při
NSW univerzitě. Narodil se v Československu, přežil
holocaust, z ČSR v roce 1946 emigroval, v roce 1951
umýval nádobí v restauraci v Sydney. Na jiné známce
je Dame Elisabeth Murdoch, podporující 110
dobročinných organizací. Její zeť je generální konzul
ČR v Melbourne. Na další známce je Victor Smorgon
subvencující lékařský výzkum a Národní galerii
v Canbeře. Narodil se na Ukrajině, příležitostně jsem
ho potkával v rámci svého zaměstnání, k pobavení
jsme se zdravili rusky a vyměňovali protistalinské
vtipy. Na čtvrté známce je Lady Fairfax narozená
ve Varšavě. Málem jsem zapomněl, Frank Lowy je
předsedou australského svazu kopané, Středoevropan se nezapře.

IP

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

Z DENÍKU DŮCHODCE: O lásce k umění
(dokončení)
Vojna naštěstí ubíhala rychle a než jsem se nadál,
přišel čas na další, tentokráte třetí zkoušky na DAMU.
Věděl jsem, že to je moje poslední příležitost. Více než
tři pokusy se nepovolují. Proto jsem se na zkoušky
důkladně připravil. Zvláště jsem se připravil na zkoušku pěveckou, když jsem si s pomocí bývalé spolužačky
z gymnázia, hudebně nadané Majdy Štědré, nastudoval slavnou písničku jejího bratra Karla, “Mám malý
stan.” Tu jsem měl v zásobě, kdyby se porotě čirou
náhodou nelíbila moje úžasně podaná píseň
“Ach synku, synku”.
Porotě jsem se tentokráte představil ve vojenské
uniformě, domnívaje se, že to na členy udělá patřičný
dojem. Doufal jsem, že se jim vojáčka sželí, což
nemůže být na škodu. Mistr Sklenčka, který jako vždy
porotě předsedal, na mě spiklenecky mrknul a já se
rozjel jako namydlený blesk. Jelikož jsem byl
u zkoušek jako doma, cítil jsem se silný v kramflecích
a když přišlo na zpívání, podíval jsem se na Ottu
Sklenčku a šibalsky jsem se otázal, mohu-li zazpívat
“Ach synku synku.”
“No to nám přece Ivane neuděláte. Koukejte prosím
zazpívat něco jiného. Přece se nám nebudete snažit
namluvit, že jste se za tři roky jinou písničku nenaučil,”
řekl Otto Sklenčka.
“Naučil,” odvětil jsem pyšně a k příjemnému
překvapení poroty jsem celkem suverénně zazpíval
písničku Karla Štědrého. Členové pochvalně
pokyvovali hlavami a mně se zdálo, že mám tentokráte
vyhráno. A pak to přišlo!
“Pane Kolařík,” důležitě pronesla jedna členka
poroty. “Vy jste právě teďka ve službě a zazvoní
telefon, kde vám řeknou, že naše socialistická
republika byla napadena nepřítelem ze západu. Tak
nám laskavě zahrajte tuto etudu,” řekla členka
a podívala se vítězně kolem sebe, aby zaregistrovala,
jaký dopad bude mít její chytrý nápad na kolegy.
Já vypadl z místnosti jako cukrář. Uvolnil jsem si
kravatu, vtrhl jsem zpátky do zkušební místnosti
a z plného hrdla jsem začal řvát na členy poroty
nevybíravou, čistě vojenskou hantýrkou, aby ihned
opustili místnost, protože právě vypukla válka.
“Ale soudruhu, copak nám to tady prosím vás

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

vykládate. Vždyť vy přece jako obyčejný voják
nemůžete dávat rozkazy, co mají lidé dělat,” snažila se
mě zmást členka poroty. “Od toho jsou tady přece jiné
státní orgány,” dodala. Já však etudu prožíval a zmást
jsem se povadlou herečkou nenechal.
“Hele nekecej mi do toho, co můžu nebo nemůžu
dělat, seber si svejch pět švestek a padej!” “A neser!”
zaječel jsem na vrcholu hlasu. Porota propukla
ve smích a začala tleskat. Členka se nejdříve tvářila
nasupeně, ale nakonec se k potlesku také přidala. Já
vědel, že mám vyhráno...
Ve Viole mi vrchní Červenka sice s radostí
naservíroval vermoutek, ale prohlásil, že tentokráte to
nebude na něj, protože už mi platil několikrát před tím
a vždycky jsem ho nakonec zklamal.
Rodina, kromě zářící tety Fé, nevěděla jak reagovat,
protože s mými předešlými “úspěchy” měla smutné
zkušenosti. Tatínek tentokráte ani nezvedl hlavu
od milovaného “Rudého práva” a jen něco zahuhlal
o pošetilosti. Tetička ale nezklamala. Vroucně mě
obejmula a nefalšovanou rumunštinou zazpívala
nějakou hroznou árii z ještě hroznější rumunské opery,
za což jsem jí v duchu byl vděčný, protože rodičům
vyrazila dech a vzala jim vítr z plachet. Ti se nezmohli
na nic jiného než na obdivný potlesk, takže nedošlo
k obvyklé debatě o mojí budoucnosti.
Za několik dnů jsem byl pozván na pohovor
s mistrem Sklenčkou. Předseda poroty mi potřásl vřele
rukou, nabídl kafíčko, smutně se na mě podíval
a vypálil otázku: ”Ivane, jezdíte stále ještě na kole?”
“Nejezdím, mistře,” zalhal jsem.
“Ivane, co mi to tady vykládáte, vždyť já vás včera
málem přejel autem, když jste projížděl křižovatku
na červenou,” k mému zděšení konstatoval pan
Sklenčka.
“No jo, víte... znáte to...,” soukal jsem ze sebe
pomaloučku, vymýšleje si sto a jednu výmluvu.
Otto Sklenčka mi pak rozvážně položil ruku

na rameno a otcovsky mi promluvil do duše. To,
co řekl, dávalo hluboký smysl. ˇVysvětlil, že by
mě velice rád přivítal v prvním ročníku herectví,
protože jsem zkoušky tentokráte udělal. Nicméně
zdůraznil, že jak jistě dobře vím, mám chronickou
nedomykavost hlasivek - pro herce nejdůležitějšího orgánu. Cyklistika, se kterou jsem navzdory
dobře míněným radám nepřestal, hlasivkám
nepomohla. Spíše naopak.
“Představte si, Ivane, kdybyste kvůli hlasové
indispozici nemohl ve studiích na fakultě herectví
pokračovat. Představte si, jak veliké by bylo vaše
zklamání,” řekl mistr Sklenčka a dodal, že to si
na svědomí vzít nemůže. A já najednou se vším
souhlasil. Já totiž vždycky věděl o své hlasové
slabosti, o tom, že se mi hlas poměrně brzo
unaví. Při svém mládí a touze stát se hercem
jsem na budoucnost nemyslel, ani myslet nechtěl.
A tak jsem vřele mistru Sklenčkovi potřásl rukou,
za všechno poděkoval a rozešli jsme se téměř
jako staří přátelé. Dodnes jsem mu za jeho
rozhodnutí nepřijmout mě na fakultu vděčný.
Dodatek: láska k divadlu mě však nikdy
neopustila. V emigraci jsem společně s dalšími
milovníky poezie připravil několik úspěšných
programů pro naší komunitu. Hlas mi při těch
recitacích někdy “hapruje” a já vzpomínám na to,
jak bych býval nikdy hlasově na prknech, která
znamenají svět, neobstál. Moje cesta k divadlu
byla kus mého mládí a jako na takovou na ní rád
vzpomínám.
Moje další láska - cyklistika, mě rovněž drží.
Zruinovala mi sice hlas, ale možná, že se
zasloužila o to, že jako důchodce snad ještě
nevypadám tak zcela zchátrale...
Z knihy Ivana Kolaříka „Světácké
střípky smyslného seniora“

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN
ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály
i perlami.
Máme opravdu velký výběr. Také klenoty a
australské umělecké předměty pro každý
vkus i kapsu.

Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka
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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
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

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.
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
Paní Jiřina Karlíková hledá za účelem alumni srazu
bývalého spolužáka Karla Zimu, kterému je kolem 64
let a v roce 1966/67 promoval na Pedagické fakultě
Univerzity Karlovy, - ozvěte se na adresu Kvartu.
Hledám společníka/společnici – pečovatele pro staršího
pána v Hawthornu na pět hodin dvakrát týdně
– úterky a středy. Volejte prosím na 0419 394752

RECENZE KNIHY JIŘÍHO ŚULCE:
DVA PROTI ŘÍŠI (Knižní klub, 2007)
Titul historického románu (o 480 stránkách) o atentátu
na Reinharda Heydricha 27. května 1942 je poněkud
bombastický. Akce Josefa Gabčíka a Jana Kubiše sotva
mohla ohrozit Hitlerovu říši, dosahující v roce 1942
vrcholu válečné rozpínavosti. Autor (1969) přečetl hodně
dostupné literatury. Pochybuji však, že proseděl nějaký
čas v archivech. Zpracoval velmi obratně zveřejněná
fakta o činnosti zahraničního a domácího odboje
ve 2. světové válce. V nádherné osvěžující (zejména
pro člověka dlouho žijícího v cizině) češtině zobrazuje
hlavní postavy výjimečné události bez příkras a morálních zábran. Vylíčení intimních soustyků mezi
Gabčíkem, Kubišem a jejich milenkami nepřekračuje
hranici mezi erotismem a pornografií. Román byl
původně napsaný v angličtině. Dostal první cenu
12. ročníku Literární ceny Knižního klubu (Lidové noviny,
5. 9. 2007). Je to Śulcova prvotina, proto se nerozpakuji
vyslovit poklonu autorově spisovatelskému nadání.
Mnohý čtenář bude možná udivený, jak často vkládá
Šulc do úst gestapáků a atentátníků více než dva tucty
vulgárních výrazů, dokonce i v němčině, které nelze
slyšet ve slušné společnosti anebo číst na stránkách
klasického tragického románu. Hovorová i literární
čeština během 40ti letého komunistického režimu
očividně značně zhrubla. Na stránce 185 používá autor
nadávku „kurva“ čtyřikrát. Naplno. Nevytečkovanými
slovy je kniha zamořena víc než je zapotřebí.
Znehodnocují literární hodnotu zdařilého díla. DVA
PROTI ŘÍŠI je ve skutečnosti prvotřídní scénář, daleko
lepší než předvedl před mnoha léty Hollywood a nebo Jiří
Sequens. Zejména pokud jde o vztahy mezi pražskými
gestapáky, kteří měli na starosti odhalování činnosti
parašutistů a jejich domácích pomocníků. V tom je
Šulcův román unikátní. Velkou pozornost věnuje autor
Heinzovi Pannwitzovi, z jehož „krátké vzpomínky“
vyčerpal hodně informací, aniž by ji uvedl v pramenech
na konci knihy.
Šulc se dovede vžít do duševního rozpoložení
parašutistů. Nerozpakuje se naznačit pochopitelné
zklamání Gabčíka a Kubiše. Útok na Heydricha se
UkážemePavel
divákům
čtyři různé
Prahy ze čtyř
a Hana
Homolkovi
odlišných úhlů. Na ty další by jeden večer nestačil.
Michl zplodil v próze romantický skript pro mladou
studentku, milující poezii a s dojatým povzdechem
vzpomínající na první políbení na lavičce Petřínské
stráně. Mladičká Helena Talacková Michlův text
nejen dokonale a věrohodně interpretovala, ale tu a
tam
i vylepšila, zromantičtěla. Milovníci hudby, divadel
a pražského kulturního života si přišli na své, když je
Prahou prováděla podle Michlova skriptu mladá
herečka Dagmar Foukalová. Zavzpomínala
na hudební Pražská jara, prošla předúnorovým
repertoárem pražských divadel a divadélek,
od Národního až po Osvobozené, a povzdychla si
nakonec, jak tady postrádá kulturní život Prahy.

„Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží
náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.“ Jan Werich
oběma hrdinům nepodařil. Úkol nebyl splněn. Uvědomili
se, že operaci „zvorali a nezvládli“. Kdyby Kubiš
nezachoval chladnokrevnost a nehodil bombu
na Heydrichovu mercedesku, pokus o atentát by skončil
naprostým fiaskem. Střepina z karoserie prorazila
neopancéřové sedadlo a zasáhla Heydricha do zad.
Baktérie dokončily úspěšně Kubišovu poloúspěšnou akci.
Kdyby němečtí lékaři měli k dispozici penicilín, Heydrich
by přežil a pokračoval, ještě s větší zuřivostí a mstivostí,
v odporném katovském řemesle.
Šulc doplnil román Poznámkami autora a údaji
o hlavních postavách vyprávění. Bohužel neuvedl, buď
z neznalosti anebo z opatrnosti, některé skutečnosti
známé badatelům. Nejen Hana Krupková, ale také její
manžel Václav, pardubičtí spolupracovníci
s paraskupinou SILVER A, byli spolupracovníky Státní
bezpečnosti. Sokolský odbojář Ladislav Vaněk – Jindra
„muž s knírem“ nejenže po zatčení v září 1942
kolaboroval s gestapem, ale po únoru 1948 prokazatelně
spolupracoval s StB. Jeho jméno je právem v Cibulkově
– i v úředním – seznamu. Podle televizního
dokumentárního filmu Miroslava Ivanova byla Vaňkova
ilegální fotka z doby protektorátu zhotovena až po válce.
Knír přilepil pod Vaňkův nos maskér Národního divadla!
Mezi mnoha autory, kteří Vaňkovi sedli na lep, je nejen
Jiří Šulc, ale i moje maličkost. Shodou okolností byl
Vaněk v září a v říjnu 1941 mým profesorem chemie
na reálném gymnáziu v Brně Na Křenové. Nemohlo mne
ani při nejbujnější fantazii, v nepředstavitelných
přeludech snů, tehdy napadnout, že ho v předaleké
budoucnosti první veřejně odhalím jako spolupracovníka
gestapa a zrádce protinacistických bojovníků.
Stan Berton
Queensland
Z dopisu Stanislava Bertona, novináře, literáta
a badatele, oceněného Stříbrnou medailí MZV ČR
za dlouholetou činnost v krajanském hnutí a osobní
přínos při propagaci České republiky v zahraničí,
na adresu Kvartu:„Vaší esej o Boženě Němcové jsem přečetl jedním
dechem. Už dlouho jsem nečetl něco napsaného v tak
krásné češtině. Žiji v zahraničí od října 1947, tak jsem
neměl možnost vytříbit rodný jazyk, jak bych si přál.
V mé tvorbě proto převažují více fakta než okouzlující hra
se slovy. Esej připomněla nezapomenutelný zážitek
z roku 1942, brzo po atentátu na Heydricha. Jednoho
dne přišel do septimy češtinář, docent
dr. Vladimír Stupka. Postavil se před nás
a bez jakýchkoli poznámek přednesl životopis Jana
Amose Komenského. Všichni, dívky i hoši, jsme seděli,
ani jsme nedýchali, abychom nepřerušili jakoby
posvátnou hodinku. Všichni jsme snadno vytušili mezi
slovy, co nám chtěl náš profesor vzkázat, jak nás chtěl
povzbudit, že svoboda se navrátí do okupované země.“
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OZNÁMENÍ REDAKCE KVARTU
Výbor Sokola Melbourne Inc mne informoval,
že představy výboru a redakce o podobě Kvartu se
diametrálně liší. Výbor nesouhlasí s iniciativou rozšířit
původní podobu sokolského zpravodaje na krajanský list
a odmítá název Krajanský v podtitulu Melbournského
Kvartu. Část výboru (starostka Sokola sdělila, že Kvart
nečte) je toho názoru, že články jako Božena Němcová,
Politici, Rozhovor se senátorem jsou zbytečné či
nežádoucí. Výbor dále vyslovil svou nespokojenost
se řazením příspěvků a žádá prioritu pro zprávy o dění
v Národním domě před zpravodajstvím Odtud a Odjinud,
fejetony, glosami a dalšími krajanskými příspěvky. Výbor
zkracuje rozsah nově zavedených šestnácti stran
na původních dvanáct.
Můj záměr je naopak vytvořit ze zpravodaje časopis
pro českou a slovenskou komunitu v Austrálii
a oslovit svým obsahem nejen kolem dvě stě členů
sokolské organizace, ale zároveň i tisícovku těch,
na jejichž adresy je měsíčník zasílán. Krajané, ač plně
integrováni v Austrálii, mají větší nebo menší potřebu
sounáležitosti ke své komunitě a k českému původu.
Jako členka Sokola se domnívám, že posláním Sokola
by mělo být tuto sounáležitost k národu podporovat
a s tímto záměrem jsem se snažila vést českou
sokolskou tiskovinu.
Myslím si, že názorový rozdíl výboru a redakce se dá
pozitivně řešit vytvořením nového – krajanského listu
a ponecháním sokolského zpravodaje v kompetenci
výboru Sokola být tím, čím chce být, tedy výlučně
sokolským listem. V případě zájmu krajanů by bylo
možné založit krajanský časopis, který bude dále
informovat čtenáře o dění celé komunity, zveřejňovat
zasílané příspěvky a pokračovat v čechoaustralské
tematice i plánované letošní linii rozhovorů (například
s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem,
s bývalým prezidentem Václavem Havlem, s Janou
Wendt, Frankem Lowy, s dalšími významnými českými
krajany, držiteli OAM, atd.).
Zájem o takové periodikum je však nutné potvrdit tím,
že odstřihnete svoji adresu na zadní straně Kvartu
a zašlete v obálce obratem, nejpozději do konce měsíce
dubna, na adresu redakce Kvartu (nikoli Sokola) –
P. O. Box 1008, Hawksburn 3142. Vedle odběru
sokolského zpravodaje spravovaného výborem budete
pak informováni i o novém krajanském listu, jehož vznik
je ovšem podmíněn vaším projeveným zájmem.
U příležitosti odstoupení z pozice redaktorky Kvartu
děkuji z celého srdce všem laskavým čtenářům, kteří
si Kvart během půldruhého roku mého působení oblíbili.
Děkuji všem, kteří do listu přispívali a zejména děkuji
svým stálým spolupracovníkům (též dobrovolníkům) –
Blance Arnold, MVDr. Miloši Ondráškovi,
Vlastě Šustkové a Ivanu Kolaříkovi, OAM.
Barbara Semenov

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší,
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ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“
Jan Werich

NA KONCI TO CO NA ZAČÁTKU...
O snech a o knihách, o psaní a o životě
- „Ty máš stále o čem psát“, povzdychávali moji
spolužáci, „viděla’s tolik zajímavých věcí.“ Vracela jsem
se ráda k zážitkům z Indie, vzpomínkám na exotickou
zemi, kterou jsem měla možnost poznat tak záhy
ve svém životě. Její hluboké kontrasty bylo snazší
vnímat myslí dětskou než dospělou.
Byly to zvláštní dojmy - obrázky špinavých ulic Kalkaty
s davem neviditelných – polonahých kostlivců, žen
ověšených nemluvňaty, podvyživených, zbídačelých,
nejchudších z chudých, nastavujících své pahýly
a leprou proděravělé tváře. Zlato, slonovina, mramor,
drahocenné kameny oslňovaly v jasném rozporu
s bídou země jen o pár tisíc kilometrů dál, v městě
maharádžů – Jaipuru.
Mozaika drobných, ale křiklavých tržiští, nabízejících
na prodej nejrůznější výběr zvláštností, od živých
škorpionů po nejomamnější incense, svíčky, světla
a světýlka. Jednoho dne se všechna naráz rozsvítila
a zářila tisíci plaménky do dlouhé teplé noci, místní
amplióny naříkaly a jásaly v prapodivných zpěvných
tóninách a věškerá hmyzí havěť byla spalována
v chvějícím se žáru blikajících oharků. Byl Svátek
Světel – Diwali. A pak následoval další a pak ještě
další, zvláštní svátky zvláštní země.
Velký příběh lásky, o kterém vypráví dodnes Taj
Mahal, byl ale snadno v paměti odsunut do pozadí
ve chvíli, kdy jsem se ocitla na břehu řeky Gangy
v Benáresu. Ve svém mladém věku patnácti let jsem
vytušila, že právě tady se přímo před očima odehrává
ve zkratce celé drama lidského života. Pluli jsme
loďkou kalnými vodami posvátné řeky. V hnědé
mělčině se vesele cákaly a potápěly dovádějící děti.
Z blížící se bárky plné svatebčanů a hlasité hudby
vhazovala právě nevěsta a ženich voňavé květinové
věnce do tmavých vln Gangy. Na plochých kamenech
nastavovali starci své vrásčité tváře slunečním
paprskům pozdního odpoledne.
Náhle bylo ve vzduchu cítit podivně nasládlý zápach.
Výš nad břehem, ještě výš, na strmých schodech –
‚ghátách‘ hořela pomalu hranice ze santalového dřeva.
Jedna, druhá, další a další. Ztuhlá těla mrtvých čnící
jako přízrak z navršených dřev záhy zahalil milosrdný
dým.

Svaté město Varánasí bylo těžké ctít očima místních
věřících. Mladým očím a duši připadala člověčí
kastovaná víra a uctívání smutné a nedůstojné. V Indii
jsem však objevila jiný chrám. Místo, které nevytvořil
člověk pro svá omezená a pochybená náboženství.
Jen o pár dní a mílí putování směrem na sever se tyčil
v celé své majestátnosti – neuvěřitelné panoráma
nejvyšších vrcholků světa.
Bělostné štíty Kanchenjungy, mocné a nadpozemské
na pozadí růžového nebe, které zmírňovalo strohost
dominanty nad malou vesničkou Darjeeling, byly
největším majestátem, jaký kdy mohl vyzývat
obyčejného smrtelníka k posvátné úctě. Himaláje –
mistrovské dílo přírody, planety, Nejvyššího... Kamkoliv
se člověk v Darjeelingu vydal, byl chrám velehor
všudypřítomný.
Dost možná vlivem jeho trvalého odlesku byli místní
Tibeťané neustále usměvaví, vyrovnaní, přátelští.
Večery bývaly chladné a mrazivý vzduch Darjeelingu
hřála nostalgická vůně páleného dřeva, která se mísila
s věčně doutnající incensí. Blízkost nebes byla
zřejmá...
Umění psát je částečně dané vrozeným talentem,
částečně je třeba je vypěstovat a dále pak udržovat
a zdokonalovat. Mnohý z nás má v hlavě myšlenky,
příběhy, zážitky, zkušenosti, ale ne každý je dokáže,
dnes již obrazně řečeno, dát na papír. Na vlastním
psaní jsem začala pracovat před třiceti lety na fakultě
žurnalistiky Univerzity Karlovy. Po jejím absolvování
pro mne nebyl problém popsat cokoli – počínaje
nenaplněnou láskou v melancholickém podzimním dešti
pod nebem pražských střech až po výrobu pribináčků
a sýrů v mlékárenském závodě pro čtyřicetivteřinový
zpravodajský „šot“ do televizních novin. Protože právě
v televizních novinách jsem dostala své první
zaměstnání.
Jako každý „zelenáč“ čerstvý ze studií, začínala jsem
v redakci oblastek a to byla ona báječná léta pod psa.
Naš skromný štáb čítající kameramana, osvětlovače
a řidiče zažíval různá dobrodružství a já planula první
vášní zuřivého reportéra. Pamatuji si však i na nesmělé
první krůčky, kdy jsme se ocitli se štábem na placu –
v ředitelské kanceláři, ve fabrice, v lomu, v cirkuse
a v dalších pro mne tenkrát neobvyklých místech.
Myslím, že mnoho z mých tehdejších kolegů, bývalých
vysokoškolských spolužáků, bude dodnes vzpomínat

Bohemian Day Spa
Provádíme kosmetiku, masáže,
bahenní zábaly a parafín, horké
kameny, pedikůru a manikůru.
274 Inkerman street
St Kilda East 3183
Telefon:- 95278191 nebo 0407887140

800 Glenhuntly
Road

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

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

„Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete
záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je
to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“
Jan Werich
na to, jak leckdy v krušných chvilkách prvního otrkávání
vypomohl s rozhovorem zcela přirozeně a taktně řidič
Fousek. Robustní a přitom nenápadně vyhlížející muž
s tváří poďobanou od neštovic a vlasy ulíznutými
dozadu byl v pohodě v jakémkoli terénu, s kýmkoliv
osloveným a věděl pokaždé přesně ten správný dotaz,
na který občas trémou z míry vyvedený zelenáč
jednoduše zapomněl. Byl tenkrát pravděpodobně
daleko lepší učitel než někteří z profesorů
přednášejících komunistický balast na vysoké škole.
Kariéra v Ćeskoslovenské televizi pokračovala se
střídavým úspěchem závislým většinou nikoliv na mých
schopnostech, ale na schopnostech mých šéfů.
V té době jich byla většina na vedoucích postech díky
svým ryze politickým zásluhám a vedle profesní
neschopnosti se vyznačovali arogancí, vulgárností
a agresivitou, která zabíhala do sexuálního obtěžování,
jako bylo v případě obtloustlého a opileckého
šéfredaktora. Naštěstí jeho nadřízený, ústřední
náměstek ředitele, největší politické kápo v tehdejší
televizi, mi byl příznivě nakloněn. Atraktivní, urostlý,
s vojenskou šarží a velitelským chováním, Vladimír
Diviš byl nejmocnější autoritou, postrachem všech
zaměstnanců Československé televize včetně jejího
ředitele Zelenky. Bylo by bývalo slyšet pírko na zem
padnout v posvátném tichu, když soudruh náměstek
hřímal na obávaných poradách. Mně však v životě
neřekl křivé slovo, spíš naopak. Co naplat, křivé bylo
ale vedení, které reprezentoval, pověřen svým
ústředním výborem komunistické strany. Přestože mne
umístil do nejprestižnější – zahraniční redakce, nutil
mne svým zásadním politickým zaměřením
k žurnalismu výlučně propagandistickému a lživému.
Převážná většina této elitní redakce byla ochotna si
na tomto žurnalismu vybudovat kariéru vpravdě
velkolepou, završenou postem zahraničního
korespondenta. Korespondenta, který stál na Champs
Elysées pokud možno s náhodným žebrákem v záběru,
a který vyprávěl českému lidu báchorky o prohnilosti
kapitalismu a laskavosti socialismu. Dodnes se podivuji
tomu, že kolegové daleko chytřejší a schopnější než
jsem byla já, mohli přistoupit na tuto ponižující hru.
Pro mne se stala novinařina poplatná totalitnímu
režimu nepřijatelnou, jasně obnažila zvrácenost

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

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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politického systému, ve kterém jsem nemohla nejen
psát, ale ani žít. Jediné východisko z demagogického prostředí, ve kterém jsem se cítila jako v kleci,
byl útěk. Bylo mi dvacet sedm let, když jsem na jaře
v jednaosmdesátém sebrala jeden kufr a opustila
domov, abych se do budovy svých iluzí, nadějí, snů
a lží na Kavčích Horách už nikdy nevrátila.
Výkladní skříň Západu a současně největší
skutečný monument demokracie a totality zároveň,
v podobě svých čtyř částí, - Západní Berlín, byl
přímo symbolickým místem mého úniku.
V asylu čtyř národů – Němců, Francouzů, Angličanů
a Američanů jsem prožila dva nezapomenutelné
roky ve fascinujícím městě, obehnaném smrtící zdí.
Byli to však právě Američané, kteří mi vedle
almužny a výdělku nabídli i možnost dalšího růstu,
uplatnění se, rozletu. Pochopila jsem záhy, že
v Německu zůstanu navždy „auslander“, outsider,
cizák - geograficky, jazykem, kulturně, profesně,
citově.
Vzdálená Amerika našeptávala ale něco jiného.
V Americe jsou vesměs všichni obyvatelé
přivandrovalci. Amerika si schopných přivandrovalců váží, ctí je, přijímá je pod svou věčnou
ochranu, otevírá jim, zosobněná zoxidovanou
Sochou Svobody, svou vlídnou, trpělivou náruč.
Na jejím Ellis Island, kterým projdu ve stopách
statisíců nových Američanů, bude mé jméno vryto
navěky na čestné stěně imigrantů, kteří se, jak říká
dnes zarámovaný diplom na stěně mé pracovny –
„připojili k těm odvážným mužům a ženám,
příchozím do této země za svobodou, příležitostí
a budoucí nadějí pro sebe a pro své rodiny“.
Známí v Evropě mě zrazovali, - je to tak daleko,
neznámé, nemáš tam nikoho, nebojíš se? Ale
jakmile se člověk odváží jednou, podruhé se už
nebojí. Ví, že žádné místo není daleko a že všude
najde lidi, se kterými si bude rozumět a mezi nimi
i pár takových, které si bude moci zamilovat.
Z knihy Barbary Semenov „Mé labyrinty“

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

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

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196
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„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je,
tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“
Jan Werich

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.

Iva Bittová
vystoupí v Melbourne
23. května 2008 od 21:00
v Bennett's Lane Jazz Club (tel: 9663 2856)
LEARN TO MASSAGE - NAUČTE SE MASÁŽ
DISCOVER A NEW CAREER
or just learn a new skill

Come and try our 21hour Certified Course

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

(Accepted by M.A.A.)
Learn basic techniques
- Relaxation, Swedish, Indian Head Massage
Learn how to reduce stress, treating tension and muscular pain
WHERE - Sandybeach Centre, 2 Sims Street, Sandringham
Holmesglen Chadstone Campus,
Holmesglen Moorabbin Campus
www.learntomassage.com.au
or phone ALENA 9584 2248
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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 MĚSÍC DUBEN 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY - tři chody nejlepšího jídla české kuchyně — $15

KAŽDÝ
KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
ČTVRTEK
Pátek
4. dubna

12:00

Western Show s Janem Betlachem
Večeře od 18.00hod

12:00

19:30

Vstup zdarma

Pátek
Kino – Pupendo
11. dubna Večeře od 18.00hod

20:00

Sobota
Ptáš se jak mi dupou králíci – Jan Vodňanský
12. dubna Kabaret z Prahy $20.00 Vstupenky tel. 0413 852 488

19:30

Neděle
Argentine Tango
13. dubna Lekce od 17.30 hod. Social dancing od 19.00hod.

19:00

Sobota
Disco
26. dubna Dziupla - $15.00

$10

20:00
Rezervace tel. 9361 2051

REDAKCE KVARTU DOPORUČUJE

ČESKÝ DIALOG
- kvalitní český časopis Evy Střížovské, který spojuje Čechy doma a ve světě. V Austrálii
k objednání na adrese Jaroslav Zahrádka, 139 Oyster Bay Rd, Oyster Bay, N.S.W. 2225

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

V páteční podvečer 4. dubna 2008 vás srdečně zveme na
Western Show a osobní setkání
s předposledním českým kovbojem a mistrem světa
v kovbojských disciplínách laso a bič,
Janem Betlachem.
Show začíná v 19:30 hodin v Národním domě
Od 18ti hodin je možné dát si večeři
Vstup zdarma

Oznámení o bohoslužbách 2008 na Šumavě
V květnu se mše nekoná,
v dalších měsících se mše svaté konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 1. června,
6. července — od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J), tel.:9754 5159
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