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VERNISÁŽ V GALERII DOMOV

FILIP TOTH

Současný slovenský
sochař a výtvarník
žijící v Melbourne
Více se dozvíte uvnitř tohoto čísla Kvartu
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Úspešná vernisáž Filipa Tótha která se konala v červenci v galerii Domov
zkušenosti. Jak jsme absorbování prožitkem z jeho díla,
jsme také neúprosně vtahováni do procesu, který se
týká naší individuální zkušenosti promítající se v jeho
práci. To znamená, že formy evokují aspekty naší
minulosti v univerzálním smyslu, stejně jako tvůrce.
Henry Bergson, velký francouzský filozof, kdysi napsal:
„Vnímání znamená příležitost se rozpomenout.“ Tento
hluboký postřeh o nevyhnutelném vztahu mezi
současností a minulostí v lidské zkušenosti shrnuje, pro
mě, podstatu této výstavy.
Síla a přesvědčení Filipa Tótha jsou takové, že lze plně
rozpoznat budoucího ducha díla monumentálních
zakázek jak v Austrálii, tak v zámoří.
Vidíš nějaký rozdíl mezi existencí sochaře na
Slovensku a v Austrálii?

Filip Amantius Tóth
Filip Amantius Tóth se narodil 17. srpna 1969 v
Bratislavě kde také vystudoval uměleckoprůmyslovou
školu Sochař Filip A.Tóth je ve světě uznávaným
výtvarníkem. ale po ukončení studia se v rodném městě
dlouho nezdržel. Už pětadvacet let žije a tvoří v
Melbourne. Austrálie se mu stala druhým domovem.

Prežiť ako sochár v tejto krajine je ťažké, hlavne keď si
vlastne emigrant z inej zeme. Po založení rodiny som
bol nútený začať učiť na škole, čo je momentálne môj
hlavný zdroj financií. Jak všetci vieme, s umením to nie
je ľahké kdekoľvek na svete a najmä v Austrálii, kde tej
kultúry toľko nie je. Nikdy som neprestal tvoriť, ale už nie
s takým zápalom ako po dokončení štúdia. V
poslednom čase tiež experimentujem s nerezom. Moje
sochy sú vlastne malé makety na väčšie projekty, ktoré
sa ešte neuskutočnili. Dúfam, že jedného dňa…

Filip Tóth vystavuje díla zabývající se centrální lidskou
zkušeností s neustálým opakováním vzpomínek, které
jsou pro každého z nás unikátní. Je zvlášť citlivý na
jemné vyjadřování emocí a čelí výzvě zakódováním
svých vlastních zážitků do trvalé a dynamické
sochařské formy. Je inspirován rozsáhlou znalostí
světového sochařství, jeho představy a vjemy jsou
sochařskou analogií stavu mysli. Opírá se částečně o
monumentální modernismus s náročnou evokací
surrealismu, zkoumá tajemné významy, které přičítáme
nesčetným formám přírody.
Znovu objevuje a přetavuje archetypické formy jako
„Amaterasa“ a „Regina“ čerpající z hlubin světových
kultur. Morální úpadek „Herodes“ je znovu objeven v
náhodných přírodních formách a jen částečně
osvobozen z kamene. Tóthova radost z manipulace
základních vlastností kamene a bronzu je přímo
hmatatelná, což je jasným důkazem jeho technického
mistrovství. Kontrasty povrchové textury, barvy a
přirozených vlastností materiálu jsou použity k vytvoření
silného estetického zážitku. Navzdory skromnému
měřítku Tóthova díla naznačují nápady a vize velkých
monumentálních projektů. Zatímco estéti si je budou
cenit jako „objekty d‘art“, jeho sochy jsou v pravém slova
smyslu ekologické formy čerpající z obrovské rozlohy
Austrálie s nekonečnou ozvěnou přírody a lidské

Poděkování vedení Domova
Děkujeme vedení domova za umožnění vernisáže
Filipa Tótha v prostorách Galerie Domov. Jsme rádi že
jsme mohli prezentovat československou současnou
tvorbu našim krajanům a australské veřejnosti.
Doufáme že i v budoucnu bude váš přístup k podobným
akcím vstřícný a kladný jako při této vernisáži abychom
mohli představovat umění a dovednost našich krajanů
zde za oceánem.
Za Sokol, Michal

Contacts:
Věra Zlaty 0411 143 980
email: verazlaty@gmail.com
Vlasta Sustek 9551 0279

Sokol Melbourne Inc.
497 Queensberry Street
North Melbourne VIC 3051
ABN 91 413 889 508, A0030170P
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Z pera starostky
Dobry Den
I hope that you are all finding ways to stay warm. It is a
very cold time at the moment in Melbourne. Sokol has
had many well-attended functions in May, June and July
please look at the comments and photos in the following
pages. Team Budda with Pavel Sindelar as captain won
the trivia event. The food array was excellent and best
food prize went to the team with Marcy Taylor, they had
at least 10 various types of traditional Czech snacks.
Well-done ladies!!

OCTOBER 22 SUNDAY 3PM
CLASSICAL DVORAK AND MOZART CONCERT
ENTRANCE $15
Please try and attend some events in the next few
months. Everyone is welcome.
Regards
Vera
President Sokol Melb 2017

The Studio 4 musicians had all guests dancing the night
away to polkas, waltzes and tangos. The delighted
members enjoyed the happy atmosphere.

Svatováclavská pouť

The Vintage Blue band charmed the members with their
hits from the 60s and 70s.The elated members danced
and had a very enjoyable evening.

Se letos koná až v neděli. 8. Ř í j n a od 12 hod. je
slavnostní oběd.Mše svatá v Anglickém jazyce od 2
hodin odpoledne.
Kroje vítány.

Congratulations and gratitude to Alena and Vlasta who
cooked the Tuesday lunches in April, May June and July.
Everyone enjoyed the tasty meals. Thank you.
We have no one to do the cooking in AUGUST so
Tuesday lunches CANCELLED for that month. We hope
to have lunches START again in September.
There are may more activities coming up
ALL BOOKINGS 0411143980
FUNCTIONS AUGUST SEPTEMBER OCTOBER
AUGUST 6 SUNDAY 1PM PORK FEAST
SOUP, P0RK DARK AND LIGHT SAUSAGES,
SMOKED PORK, POTATO, SAUERKRAUT
DESSERT AND COFFEE
COST $25 PLEASE BOOK BY 3 AUGUST
SEPTEMBER 9 SATURDAY PORK FEAST
7.00PM DINNER ROAST CZECH DUCK CARRAWAY,
RED CABBAGE, POTATO DUMPLINGS, DESSERT,
COFFEE COST $20 BOOK BY 7 September
8PM BAND entrance $15
SEPTEMBER SUNDAY 17 START 3 PM TILL 630 PM
TRADITIONAL CZECH AND SLOVAK SINGALONG
REFRESHMENTS AVAILABLE TO PURCHASE
ENTRANCE $10
OCTOBER14 SPRING DANCE STUDIO 4
DINNER 7PM COST $20 SVICKOVA AND DESSERT
8PM BAND ENTRANCE $15 BOOK BY 12 OCTOBER

Finanční zpráva za měsíc červen
Na kontě Sokola částka 13,916.62 dolarů. Nejvyšší
přínos v tomto období přišel z Generálního Konsulátu
ˇCeské Republiky ve výší 2,138 dolarů. Obnos bude
použit částečně na vydávání časopisu Kvart a na
opravu vnitřního potrubí vodního svodu.
Děkujeme Konsulátu ale i dalším dárcům, kteří přispěli
na provoz našeho Sokola Melbourne.

Hledá se
Pan Roman Mikula z Prahy hledá synovce své
babičky pana Jana Ptáka narozeného nejspíše v r.
1950, který odešel z České republiky v roce 1967
do Itálie a odtud se v roce 1968 dostal do Austrálie do
přistěhovaleckého tábora Bonegilla u Wodongy.
Jakékoliv informace o panu Janu Ptákovi prosíme
volejte na telefonní číslo 02-62901386 nebo zasílejte
na e-mail Velvyslanectví ČR v Canbeře
canberra@embassy.mzv.cz. Děkujeme!
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UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY SOKOLA
JE ZAČÁTEK NOVÉHO FINANČNÍHO ROKU A ČAS NA PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKU

Obědy v Sokole
KAZDE DRUHE A POSLEDNI UTERY V MESICI VE 13.00

V SRPNU SE NEVAŘÍ
12.9. Polévka zeleninová, uzené, knedlík, zelí
26.9. Polévka kuřecí, guláš s bramborem
10.10. Polévka luštěninová, španělské ptáčky s rýží
24.10. Polévka bramborová, vepřové, knedlík, zelí
Jednotná cena 20.Booking: Vlasta 0408 088167
V ceně je dezert a káva
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JAK SE NÁM POVEDLA ZIMNÍ ZÁBAVA
Tak, kdy nám zase zahraje Přemek s jeho Vintage Blue... ptali se členové Sokola. Stačilo pár telefonátů a už
bylo ujednáno. Bude to první červenec, tedy v zimě. A
Vlasto, koupíš nám zas ty dobré párky? To víš, že jo a
ještě k tomu udělám ten můj bramborový salát.. a navíc
borůvkovou bublaninu..to vše v lidové ceně 10 dolarů.
Taky vstup bude pro členy a penzisty rovněž 10.
Parta sokolského výboru i hudebníci zavolali několika
známým a tak se nás sešlo asi čtyřicet. To už je v sále
znát. Stoly se zaplnily, parket měl plno tanečníků a u
nového baru bylo živo. Přestože renoivace barového
zákoutí skončily v únoru, dodnes je toto dílo našich
dobrovolných nadšenců Michala a Borise a jejich týmu
všemi zvučně vychvalováno. U zdi přibylo i úctyhodně
staré motokolo moped Stadion a na zdech se konečně
objevily i Muchovy zasklené plakáty.
Hlavní příčinou dobré pohody byla pěkná nálada,
povzbuzená výběrem oblíbených písní a v provedení
nižších decibelů ze zvukoaparátů.
..Dneska nám to dobře vyšlo, říkali jsme si v jednu
hodinu ráno po posledním doušku Becherovky a při
závěrečných zpívánkách. To už si Ivan a Přemek balili
instrumenty....Zahráli byste nám příště ty naše národní k
zazpívání?..ptá se pár nočních vytrvalců. Rádi..říkají a
taky Marcela se chce přidat. Domluvené datum už
máme. P R O T O.
V neděli 17. Září ve 3 hodiny odpoledne si s námi v
Sokole zazpívejte.
Ve vstupném 10 dolarů je zahrnut párek a kafe. Výnos
bude věnován Sokolu.
Těší se na vás sokolský tým z Melbourne.

srpen - září 2017

5

SOKOLSKÁ TRIVIA NIGHT 2017
V sobotu 20. Května jsme se zůčastnili naší již třetí Trivia
night v Sokole. Ty předcházející se nám moc líbily a tato
nás rozhodně nezklamala. Večer byl dobře připravený a
náš velký dík patří všem, kteří se podíleli na jeho
přípravě a organizaci, v čele s Věrou Zlatou. Otázky byly
rozmanité – od populárních pohádek, přes zeměpis,
dějiny, sport a umění v Čechách a na Slovensku.
Některé odpovědi byly pro nás zřejmé, některé obtížné
a některé docela nemožné. Všechny otázky však byly
zajímavé a rozhodně ne triviální. Já osobně jsem se
dozvěděl mnoho zajímavostí o obou zemích.Část
hodnocení týmu byly takégastronomické výplody, které
soutěžící přinesli. Kromě mnohých pochoutek na
našem stole,bych však udělil zlatoumedaili Pavlu
Šindelářovi za jeho herinkový salát.V našem týmu Chilli
Czechs bylo několik partnerů, kteří nemluví česky. Díky
dvojjazyčné prezentaci všech otázek se však nenudili a
jejich česky-mluvící partneři ocenili příležitost si
popovídat česky–tento večer v Sokole byl zábavný a
utekl nám velmi příjemně a až moc rychle. Procvičení
mozkových buňek, staří a noví přátelé, výborné jídlo a
české pivo – co bychom chtěli více – a tak se již těšíme
na sokolskou Trivia Night 2018!
RenéVodstrčil.
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Česká škola Melbourne
Slavnost Slabikáře a pasování čtenářů
Života základ škola, tam každý chodí rád,
když ráno volá, tak žádný nechce spát...
Pojďte se mnou děti do školy, i když už je po zvonění,
učení přece nebolí, řeknu vám, že těžké není.
Písničky jsou místo učebnic, úkoly jsou slova k notám...
Právě tento přístup k výuce jsme si osvojili v České
škole Melbourne a zároveň to jsou slova písniček, které
zazněly na letošní Slavnosti Slabikáře v neděli 28.
května, kdy generální konzulka ČR Hana Flanderová
pasovala deset našich školáků ve věku 5 až 9 let na
čtenáře a šest začátečníků na rytíře českého jazyka.
Sedm a půl let snažení a výsledků České školy
Melbourne bylo možno sledovat naživo na pódiu a také
na promítaných fotografiích v průběhu odpoledne.
Podobnou slávu jsme v Melbournezažilijiž jednou, před
třemi lety, kdy Česká škola Melbourne pasovala svých
prvních deset čtenářů. I letos byla Slavnost Slabikáře
vskutku velkolepá. Díky Vám všem, kteří jste zaplnili sál
Národního domu a vytvořili slavnostní atmosféru, a
dětem, které s radostí předvedly, co umí, a které si své
pasování vysloužily energickým vystoupením –
pásmempísniček, básniček, čtení a vyprávění.
Odpoledne zahájily nejmladší děti (3–5 let), které s paní
učitelkou Lucií nacvičily a zdramatizovaly pásmo
písniček a básniček. Programuvedlypísničkou Krávy,
krávy, jak si vlastně povídáte?. Třída začátečníků pod
vedením učitelky Martiny nacvičila vtipné pásmo s
názvem Česká romantická pohroma. Nutno
poznamenat, že jedinou pohromou byla zřícená pec v
písničce Pec nám spadla, vše ostatní si zasloužilo
potlesk a začátečníci byli pasováni na „rytíře českého
jazyka“, s nímž se děti úspěšně potýkají i bez meče.
Čtenáři předvedli, co vše se učí v prvouce, matematice,
hudební výchově a hlavně, jak hezky čtou ze slabikáře.
Jejich opravdovým testem bylo správně přečíst jedno z
českých přísloví, které si náhodně vylovili z klobouku
Boba a Bobka. Zpestřením programu bylo hostování
pěti našich nejstarších dívek, které byly pasovány na

čtenářky v roce 2014, a soutěž hostů, jež si vyzkoušeli,
jak obtížné je vyslovit některé české jazykolamy. Na
závěr jsme nakrájeli nádherně nazdobený dort –
Slabikář. Doufáme, že i Vy jste z něj kousek ochutnali,
abyste lépe porozuměli řeči české.
Základem výuky v České škole Melbourne je česká
písnička a aktivní zapojení rodičů ve škole a pomoc s
domácími úkoly doma. Dokončení Slabikáře je
důležitým mezníkem, kdy už mají děti napůl vyhráno, a
který je proto nutné náležitě oslavit.Děti mohou dále
rozvíjet své jazykové dovednosti čtením českých knih.
Velké poděkování patří naší oddané knihovnici Renatě
a týmu trpělivých a nápaditých učitelek – dobrovolnic z
řad maminek našich školáků – Petře, Lucii a naší
vášnivé pěstitelce výslovnosti a dikceMartině. Martina,
která jako jediná nemá ve škole svou ratolest, dva týdny
po Slavnosti Slabikáře porodila syna Tobiáše.
Gratulujeme a těšíme se na první setkání ve škole!
Děkujeme všem sponzorům a přátelům České školy
Melbourne za jejich podporu v průběhu sedmi a půl leta
ještě jednou děkujeme všem, kteří si v neděli odpoledne
udělali čas a přišli podpořit naše školáky a paní učitelky,
odměnit je potleskem a povzbudit je do dalšího učení a
objevování barvitosti krásné češtiny. Velmi si ceníme
Vaší podpory. Děkujeme Vám za slova uznání, Vaše
upřímné ústní a písemné gratulace, přání úspěchu a
povzbudivá slova do další práce. Zvláštní poděkování
posíláme do Sydney generální konzulce Haně
Flandové za to, že nás poctila svou návštěvou a
pasováním čtenářů dodala celé akci patřičnou
důstojnost.
Ukázku záznamu ze Slavnosti, výběr fotografií a
informace o České škole Melbourne naleznete na
webových stránkách naší školy:
www.czechschool.org.au
Děkujeme a těšíme se na Vás příště,
Zuzana Vasitch, ředitelka České školy Melbourne

Poděkování patří také maminkám, které dětem pomáhají s domácími úkoly a mluví s nimi stále česky
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Milí přátelé,
dovolte mi touto cestou velmi poděkovat Zuzaně Vasitch
a České škole Melbourne za pozvání na květnovou
Slavnost Slabikáře. Vím, že pro děti a všechny školáky
je tato akce jedním z vrcholů jejich snažení a dlouho se
na slavnost těšily a připravovaly. Setkání s vámi všemi
bylo pro mě neskutečným zážitkem. A možnost pasovat
děti na rytíře a čtenáře bylo pro mě velkou ctí. Program,
který děti s jejich úžasnými učitelkami nacvičily, byl
opravdu krásný; bylo vidět, že děti do školy chodí rády a
hlavně to, že návštěvy školy přinášejí krásné výsledky.
Tolik českých písniček v téměř profesionálním podání
českých herců jsem už dlouho neslyšela. Za ten rok, co
jsem se s dětmi neviděla, mnohé z nich nejen vyrostly,
ale v češtině opravdu velmi pokročily, a já doufám, že se
i nadále budou zlepšovat. Jak by ne, pod vedením
takových milých a nadšených maminek a učitelek.
Přeji všem hodně elánu a energie, dětem hodně zážitků
a moc se těším na další setkání s vámi všemi.
Srdečně,
Hanka Flanderová
Thank you for inviting me to come to the Reading
Graduation of the Czech School of Melbourne 2017. It
was wonderful to be able to join the Czech community
and congratulate and celebrate the amazing progress
made by the children in their excellent efforts to read,
sing and speak Czech so far from the Czech homeland. I
especially applaud the enthusiasm and passion shown
by the teachers and also the children's families who
support them. I thoroughly enjoyed the afternoon
performance, and the smiles on the children's faces as
they participated and received their awards. Please
thank all involved and for the delicious afternoon tea. I
l o o k
f o r w a r d
t o
2 0 1 8 .
Meredith
Učitelky, děti i rodiče byli všichni báječní. Představení se
skvěle povedlo a všichni vás moc chválili.
An enormous thank you to you all for your support,
encouragement and acceptance of all the children's
skills...The feedback from the people we brought along,
and others who came up to us was fabulous. You have
every right to be proud of your achievements!
Alice
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I continue to be amazed at how much our boys have
learnt in the one and a half years that we've been
coming. Their teacher is very patient and works with the
kids on every aspect of their performance to perfect it.
This not only improves their Czech, it helps them with
their performance skills in front of big crowds.
Linda
Foto: Pavel Šindelář

Generální konzulka ČR Hana Flanderová pasovala
děti na čtenáře obrovským mečem

Vystoupení rytířů – Česká romantická pohroma,
paní učitelka Martina doprovází děti na kytaru.

Na Slavnosti Slabikáře jsme byli poprvé a moc se nám
celá akce líbila. Máme dvě děti, které pilně cvičily básně,
písně a pohádky. Já osobně jsem na ně byla moc pyšná
a bez všech paní učitelek, které dobrovolně učí, bychom
určitě neměli takovou krásnou oslavu toho, co se
všechny děti v České Škole naučily. Moc děkujeme!
Inka
Děkujeme za skvěle připravenou a nacvičenou akci.
Josefínka si tu slávu užila a pohled na dětičky byl
opravdu roztomilý. Josefína dokonce vzala tašku s
českými suvenýry hned druhý den do školy, což mě u ní
mile překvapilo.
Julie

srpen - září 2017
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Velvyslanectví České republiky
8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

KVART
N.I.K.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

REFRIGERATION
SERVICE PTY.LTD.

AU 06014

COMERCIAL & DOMESTIC
REFRIGERATION SERVICE
Domestic Washer, Dishwasher & Dryer Service

DOMOV
507-511 Queensberry Street, North Melbourne

Call Ivo

0407 369 211
Ph: 03 9705 1929

nikrefrigeration@iinet.net.au

Domov je oáza klidu a pohody ve stáří. Občas můžeme
nabídnout unikátní dlouhodobé bydlení pro české seniory.
Domov se nachází v centru Melbourne, v bezprostřední
blízkosti Národního domu, od Errol Street, kde jsou
obchody, banky a tramvajová zastávka.Victoria Market je
jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamělým nebo osamělou, uvažte naprostou
změnu. Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich českých
sousedů.
Domov Management Pty Ltd
Telefon: (03) 9629 6196
Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Qatar letí přímo do Prahy

Jetway
Volejte Evu Jančík
372
372 Centre Rd, Bentleigh 3202
Tel: 03 9563 9122
Mob: 0413 499 321
Email: eva@bentleigh.net

Mgr. Petra Wiererova LLB
Miroslav Píša
Counsellor and Deputy Head of Mission

Embassy of Czech Republic
in Canberra

Lawyer
Czech & Australian Law
Wills & Probate Matters
Conveyancing
Property Law
Business Law
Family Law

Mob: 0402 525 625
email: wiererova70@gmail.com
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Bohemia Cakes
A TASTE OF EUROPE
Hanika & Martin Kopecky
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342 Highett Rdoad
North Melbourne
Highet Vic. 3190
Telephone 9553 6775

PO BOX 146
PRAHRAN VIC 3181 AUSTRALIA
MOBILE 0411 800 043
FAX + 613 8679 3386
STEVE@STEVEROSEARCHITECT.COM
STEVEROSEARCHITECT.COM

0

e

Fe

$1

.0
3
4

.

inc

T
S
G

STEVE
ROSE
ARCHITECT

10

Sokol Melbourne Inc.

KVART

srpen - září 2017

Jak jsem kupoval dámské intimní oblečení
Jak většina pánů bude jistě souhlasit, kupovat dárky svým
chotím nebo milenkám je velice nezáviděníhodná věc, která
člověka může připravit nejen o nervy, ale i o dlouholeté
manželství.
Jak dobře víme, ženy jsou marnotratná stvoření, která nelze
potěšit obyčejnými fuseklemi, žehličkou či kastrolem na
vaření. Spíše naopak. To vím z vlastní zkušenosti, když jsem
před lety, ve snaze udělat radost ženě Máně, neprozřetelně
koupil teflonovou vařečku. Nejen, že nic nedala na moje
úpěnlivé vysvětlování, že tento kuchyňský nástroj jí usnadní
práci, protože se na vařečku nic nepřilepí, ale se slzami
v očích mi řekla, že ke třicátému výročí svatby jsem si mohl
dát práci a koupit jí něco originálnějšího, načež drahou
vařečku o mne přerazila. Od té doby si dávám veliký pozor,
jaký dárek pro milou ženu k různým příležitostem koupit,
abych jí udělal radost.
Jak říkám, není to lehká záležitost. Vymýšlejte si, co kupovat
po čtyřiceti letech manželství, aby se žena neurazila a vaše
dlouhé hodiny, probenděné v obchodních centrech
vybíráním vhodného dárku, vám pak večer vynahradila
řízkem a bramborovým salátem. Věřte, že, když se s dárkem
netrefíte, nejenom, že to slíznete a budete si týden vařit a
prát sami, ale sami budete rovněž drahnou dobu vykonávat i
utužování manželstv.
Moje snaha oblažit Máňu je neuvěřitelně náročná záležitost.
Oproti většině jiných žen, které vás několik měsíců před
narozeninami vezmou na kafe, kde do vás začnou něžně
hučet, jakou byste jim udělal náramnou radost, kdybyste je
překvapil diamantovým švábem, žena Máňa mně nikdy
neřekne, co by jí potěšilo. „Znáš mě tolik let, tak bys měl
vědět, co mi udělá radost. Použij fantazii!“ obyčejně odpoví
Máňa, když se z ní pokouším vypáčit, co by chtěla. Moje
fantazie se rozjede na plné obrátky a stejně, ve většině
případů, na nic kloudného nepřijdu. Až nedávno, když jsem
horečně přemýšlel, co Máně koupit k výročí svatby. Po zralé
úvaze jsem zavrhl kapesníky s vyšitými sedmitečnými
sluníčky, rudou kabelku z umělé hmoty, bačkory z klokaní
kůže s rozkošnou bambulkou, elektrické natáčky na vlasy a
roli navoněného toaletního papíru, potištěnou lechtivými
vtipy. Hlavou mi projela ďábelská myšlenka koupit Máně
nějakou takovou hračku na baterky, co se dostane ve
speciálních obchodech pro dospělé, kam se chodí tajným
vchodem zezadu, ale představa Máni, jak by mě i s milým
robertkem šupem vyhodila z baráku, způsobila, že jsem od
tohoto plánu pěkně rychle upustil. Jakmile jsem zavrhl
myšlenku na hračku, dostal jsem jiný nápad, o kterém jsem
byl přesvědčen, že tentokráte uspěje. Koupím Máně krásně
jemné dámské prádélko, ve kterém bude vypadat o dvacet
let mladší, a které v ní třeba i probudí dávno zapomenuté
touhy po mně. V tu ránu mně spadl kámen ze srdce, že se již
více nemusím sužovat přemýšlením o tom, co koupit.
Jo, ono se řekne koupit prádélko, ale ví někdo z chlapů, jak
na to? To je, prosím, nejenom strašně trapná záležitost, ale
především musíte vědět jakou velikost těch věciček, které
jste se rozhodli koupit, nosí vaše žena. Té se zeptat v
žádném případě nemůžete, protože by tušila o co jde a
prozrazením tajemství by bylo po překvápku. Navíc si
dovedete představit, jak přísně by vám zakázala vůbec na
něco tak pitomého pomyslet. Takže zatnete zuby a vydáte
se na nákupy sám s tím, že vám jistě někdo v obchodě
poradí.
Okolo obchodu s dámským spodním prádlem jsem chodil
jako mlsný vlk a ostýchal jsem se vejít dovnitř zrovna tak,
jako se stydí mladý kluk jít do drogerie a u krásné
prodavačky si objednat krabici kondomů. Při letmém
pohledu do výlohy se mi rozbušilo srdce a zapotily dlaně.

Fotografie slavných modelek v nadživotní velikosti,
pózujících v nemravně miniaturních kalhotkách a
podprsenkách, plastické manekýnky oděné do prádélka, o
kterém se nezdá ani nejotrlejšímu námořníkovi, řady a řady
kusů prádla, kterému pouze ženy mohou rozumět…A uvnitř
obchodu ani jeden chlap! Ano, přiznám se, že se mi
roztřásla kolena, v krku mi nepříjemně vyschlo, ale nakonec
jsem sebral veškerou odvahu a vešel jsem.
“Co pro vás, pane, mohu udělat?” zašvitořila slečna. Já si
odkašlal a vysvětlil jí, že chci koupit ženě dárek. “Jestli
dovolíte, mohu se zeptat, kolik je vaší paní let?” zeptala se
slušně a hned vysvětlila, že nám tato informace pomůže k
výběru vhodného prádla. Suše jsem prodavačce oznámil,
že manželce je třicet, načež si mne slečna změřila
pohledem, ale nic neřekla, protože byla zřejmě zvyklá na
staré páprdy, vydržující si mladší ženy. A záhy na mne
vypálila otázku, které jsem se tolik obával: ”A jaké číslo
podprsenky nosí vaše paní?” zeptala se. Já polkl
naprázdno, ruměnec mi polil tvář a odvětil jsem, že,
bohužel, nevím. Pak jsem se podíval na hruď prodavačky,
které se z nízkého dekoltu drala povážlivě veliká ňadra
oděná v malilinkaté podprsence, a řekl jsem: ”No, asi je má
tak veliký jako Vy. Možná i krapátko větší. Asi takový.” A
snažil jsem se oběma rukama znázornit velikost Mániných
ňader. Prodavačka se jenom usmála a ujistila mě, že míra
se dá celkem lehce zjistit. Pak mě vzala k pultíku, na kterém
byly v mísách citróny, pomeranče, grapefruity a nakonec
melouny různých velikostí. Usměvavá slečna mne pobídla,
abych rukou zjistil, které ovoce má nejblíže k ženiným
prsům. Z legrace jsem ukázal na dva největší melouny, ale
nakonec jsem dospěl k závěru, že větší pomeranče lépe
odpovídají skutečnosti. Posléze mi slečna ukázala takové
množství podprsenek roztodivných tvarů, krajek a barev,
podprsenek s dráty a bez nich, se zapínáním vepředu,
vzadu a bez jakéhokoliv zapínání, že mi šla ze všeho hlava
kolem. Osobně bych býval Máně koupil podprsenku, která
na mne udělala nezapomenutelný dojem, protože
nezakrývala bradavky. Věděl jsem ale, že s takovou bych
dopadl jak sedláci u Chlumce a nechal jsem si nakonec
poradit od prodavačky, které jsem pak navrhl, že bych chtěl
tu samou, co má na sobě ona, jenom v jiné velikosti a v
červené barvě. Slečna s profesionálním úsměvem
vyhověla a když mi prozradila, kolik by stála souprava
podprsenky a kalhotek značky Hickory, vyrazil mi pot na
čele a řekl jsem jí, že na kaťata si bude muset žena,
bohužel, počkat. Navíc jsem si již vůbec nedovedl
představit, jaké pomůcky by prodavačka použila k
upřesnění velikosti kalhotek! Nad tím mi doopravdy zůstal
rozum stát.
Vyčerpán jsem vyklopýtal z obchodu, doma pak neobvyklý
dárek pečlivě zabalil do hedvábného papíru a později, při
příležitosti oslavy čtyřicátého výročí naší svatby, ho se
zatajeným dechem ženě Máně v čínské restauraci pod
stolem předal s tím, že ho za živého Boha nesmí nad
pekingskou kachnou rozbalit.
Máňa mě překvapila. Dárek se jí moc líbil, řekla, že novou
podprdu potřebovala jako sůl, a že jsem se se svojí
vynalézavostí tentokráte překonal. Ten večer, poté, co si
podprsenku vyměnila za větší, mi za odměnu přichystala
řízky s bramborovým salátem, co já mám tak rád…
Nakonec rada pánům, kteří dostanou podobně bláhový
nápad, koupit intimní oblečení. Buďto na to zapomeňte
nebo jděte na nákupy s někým, kdo těmto, pro nás
nepochopitelným věcem, rozumí.
Ivan Kolařík OAM

KVART
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PROGRAM NA SRPEN - ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2017
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
Každé druhé a
poslední úterý

OBĚD - tři chody - česká kuchyně
V srpnu se nevaří

$20

13.00

NEDĚLE
6. srpna

Vepřové hody

$25

13.00

SOBOTA
9. září

Taneční zábava a kachna - hraje new band

$15

19.00

NEDĚLE
17. září

Zpívání s Přemkem a pohoštění v ceně

$10

15.00

SOBOTA
14. října

Jarní zábava se Studiem 4 - večeře $20

$15

19.00

NEDĚLE
22. října

Klasický koncert s Ivanou Snajdr a 3 virtuozy
Výnos z koncertu bude jako dar Sokolu

$15

15.00

SOBOTA
14. října

Jarní zábava se Studiem 4

$15

19.00

SOBOTA
2. prosince

Mikulášská zábava se Studiem 4 a s dárky
Večeře $15

$15

19.00

Veškerou korespondenci, členské příspěvky, peněžní dary,
vaše návrhy a připomínky zasílejte na náš P.O.Box.

Czech and Slovak National House
Sokol Melbourne Inc.
P.O.Box 794
North Melbourne 3051
Prosíme nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručena.

DEAR READERS
Please cut out and send with your contribution
CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO:
SOKOL MELBOURNE INC:
KVART:
$....................
NATIONAL HOUSE:
$....................
MEMBERSHIP FEES: $....................

If you wish to make a bank
deposit you can do so at
Westpac Bank
Account name - Sokol Melbourne Inc.
BSB - 033 132 - ACCNo. - 290 864
Please make sure you put in reference
“ Kvart + your name” Thank you.
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SOKOL Melbourne vás zve na hudební odpoledne

Přijďte si zaspívat
české, moravské a slovenské lidové písně
v neděli 17. září v 15.30 v Národním domě

se skupinou

JÁ PÍSNIČKA

Ivana - zpěv
Marcela - housle
Přemek - kytara, zpěv

Vstupné $10, penzisté $5
Občerstvení dle denní nabídky
booking 0411143980
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