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60 LET VÝROC Í ŠUMAVY
My mladší ani nevíme, kolik ochotných rukou a chytrých hlav toto nádherné místo pod vedením
Důstojného Otce Josefa Peksy zbudovalo a udržovalo. Ale svědčí o tom řada destiček se jmény
zesnulých pomocníků, které byly takto trvale uloženy do Šumavské zvonice Matky Boží.
Bůh jim žehnej.

Šumava – Prostřednice a její budoucnost

Katolické pobožnosti na Šumavě

Šumava – Prostřednice a její budoucnost
V dobré náboženské obci jsou si lidé blízcí a celé
farnosti a knězi jsou nápomocni, přestože kněz nikde
faru, její pole a statky nevlastní. Tak to bývalo u nás a tak
to je i zde. Naši dobrou obec vytvořil zde Důstojný Otec
Josef Peksa. Lidé se scházeli, aby se potěšili ve
vzdálené osamělosti od české vlasti, aby se pomodlili v
rodném jazyce, vyslechli Slovo Boží a aby si společně
vybudovali středisko k nedělnímu odpočinku na
zdravém vzduchu. Byla to Šumava. Přišla jsem do této
obce po deseti letech jejího založení a po dvaceti letech
od příchodu jejích zakladatelů do Melbourne. Tito
uprchlíci věřili, že se brzy opět vrátí domů do vlasti. Ale
po deseti letech od těžké politické změny v roce 1958
pochopili, že se tak nestane. Proto tehdy hledali cestu k
sobě a našli ji prostřednictvím našeho kněze Josefa a
prostřednicí Šumavou. Po 33 letech existence Šumavy
odešel náš Páter Peksa zpět do vlasti. Jako kněz musel
odevzdat usedlost do vlastnictví církve, ale jako
Duchovní Otec odkázal nám P É Č I o tento zvelebený
kus země v našem Českém duchu.
Je smutné, že za těch posledních 25 let od jeho smrti
ztenčily se řady pomocníků natolik, že ti zbývající
nemohou či nechtějí pod jhem zodpovědnosti dále sami
pokračovat. Ale Šumava se lidem líbí a rádi tam dojdou.
Vzbuďme se, přátelé. Šumava se sama neposeká,
neumeje, nenatře a nevyklestí. Chceme-li si ji pro sebe
zachovat, je třeba i bez duchovního Otce přijít a trvale
vypomáhat. Jen tak bude tato Šumava nadále N A Š E.

Katolické pobožnosti na Šumavě
Málokdo ví, že se již po osm let scházíme na Šumavě k
měsíčním katolickým pobožnostem v Českém a
Slovenském jazyce většinou třetí neděli v měsíci v
prostoru budovy Šumavy vždy od jedenácti hodin. V
tomto roce začneme 24. února a po té 17. března.
Dubnová pobožnost se bude konat pouze po dohodě,
protože v tomto týdnu je Křížová Cesta. Tuto bohulibou
činnost pro krajany zavedl a podporoval nyní již zesnulý
Otec Aurel Hrdina. Ke konci svého života, když již
nemohl na Šumavu docházet, připravoval texty a
modlitby a předával mi je, abychom si pobožnost
uspořádali sami a důrazně mě vyzýval, abychom dále
pokračovali v našich setkáních. Rovněž nás tak nabádal
k této činnosti D. O. Biskup Václav Malý – světící biskup
z Pražského Arcibiskupství. Po zralé úvaze, na jejich
výzvu a popud, a z vnitřní víry jsem přestoupila v roce
2011 na víru katolickou v kostele Svatého Petra v East
Bentleigh, kde jsem byla konfirmována Otcem
Michalem Sierakovski dne 13. dubna na Bílou Sobotu
před celou kongregací. Po té jsem si zvolila studium
teologie na universitě Divinity v Box Hill, kde jsem
absolovovala řadu předmětů a disciplin a studuji zde
dodnes.
Naše pobožnosti v Českém jazyce jsou konány na
posilu naší víry čtením příslušných textů z Kancionálu,
zpěvem církevních písní a českými modlitbami.
Připravená kázání jsou ze sbírek českých kněží a
rovněž je použit i český překlad příslušné homilie
Svatého Otce Františka.
Setkání v dubnu se bude konat již na Velký Pátek 19.
dubna v 10 hodin ráno. Australsko-česká Křížová cesta
bude opět vedena D. O. Jeffrey a budou zpívány české
pašije.
Věřím, že vás víra přivede na Šumavu nejen pro své
krásné prostředí, ale rovněž i pro vaše přiznání se ke
křesťanskému životu. Proto se spolu s ostatními těším
na vaši účast.
Vaše Vlasta Šustková
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Vlasta Šustek 0408 088 167

Vážení čtenáři.
Výbor Sokola považuje za slušnost a povinnost vás
informovat o zásadním dění, rozhodnutích a plánech ve
prospěch nás členů a Sokola.
Již delší dobu podstatnou část příjmů Sokola je tvořen z
pronájmu prostor pro taneční skupiny a jiné akce cizích
organizací. Lidem se naše prostory jednoduše líbí.
Bohužel k relativní dokonalosti chyběla klimatizace a
úprava osvětlení sálu. Nejideálnější řešení klimatizace
je poněkud nemožné z důvodu azbestové střechy
Sokola. Každá firma odmítla možnost opravy nebo
výměnu původního klimatizačního zařízení který je
umístěn na střeše a napojen na rozvody v sále a prvním
patře. Sokol nedisponuje částkou, 60 000 dolarů pouze
na výměnu střechy. Protože v minulosti bylo
investováno do provizorních rešení bez uspokojivého
efektu, bylo rozhodnuto nainstalovat nový klimatizační
systém pro sál v hodnotě 20 000 dolarů. Práci provedla
fundovaná firma s ohledem na požadavky kterým musí
systém vyhovovat i se zárukou na naše požadavky.
Konečně budeme mít v létě chladno a v zimě teplo ať se
děje co se děje.
K velkému potěšení se Michal Hančin s Borisem pustili
do instlace hlavního osvetlení sálu. Konečně když bude
potřeba, budeme vidět. Ivan Hejl slíbil že plně zprovozní
elektronické ovládání osvětlení jeviště a pomocných

estetických světel v sále.
Tímto by asi skončil náš úkol plně vybavit náš sál vším
nezbytným a potřebným k uspokojení pronájemců a nás
členů pri pořádání společných akcí.
Už nám chybí pouze inovovat zastaralé zvukové
vybavení. Doufám že se na únorové schůzi výboru
rozhodneme pro nejschůdnější řešení tohoto problému.
Budeme projednávat i budoucnost prvního patra, což je
jídelna a knihovna. Tyto prostory si přímo žádají o
renovaci.
Za výbor
Michal Krejčí

$

Finanční zpráva
Po zaplacení klimatizace má Sokol na kontě
$16 799.10

Snímky z instalace klimatizace

4

Sokol Melbourne Inc.

KVART

únor - březen 2019

kanceláře Smith & Emmerton, kde se po krátké době
dosáhl pozice partnera. Začátkem osmdesátých let se
osamostatnil a otevřel si svoji vlastní advokátní praxi.
Milan měl řadu osobních přátel kolem redakce Hlasu
domova, z počátku se ale veřejně na krajanském a
exilovém dění nepodílel. Přesto, kdykoliv bylo potřeba,
pomáhal legálně a jazykově a při zajišťování zaměstnání
nově příchozím. Na př. v roce 1967 byl ustaven z iniciativy
Josefa Kopeckého Czechoslovak Relief Fund na pomoc
sociálně potřebným emigrantům. Fond byl založen
Františkem Váňou a Milanem Kantorem, kteří měli správu
a dispoziční právo. Pomoc byla poskytována na základě
návrhů krajanských spolků a organizací. Činnost
Czechoslovak Relief Fund byla srpnovou invazí a
potřebami nově přicházejícími československými
uprchlíky značně oživena a fond poskytnul pomoc celé
řadě nových emigrantů.

JUDr. Milan Kantor OAM
27.2.1925 - 6.1.2019
Poprvé jsem Milana potkal někdy v polovině roku 1969 v
redakci Hlasu domova. „Tohle je Milan Kantor a přivezl z
republiky několik gramofonových desek protest songů,“
řekl František Váňa a jen tak mimochodem dodal, „Možná
o těch zpěvácích něco víš, měla by se udělat veřejná
přehrávka.“ Pamětníci vědí, že František dokázal jemně
naznačit nápad, který bylo těžké odmítnout. Milan mně
bez řečí předal hromádku LP, zorganizoval místnost a za
několik týdnů se veřejná přehrávka skutečně konala.
Od té doby jsem Milana v kruhu přátel kolem Hlasu
domova potkával téměř pravidelně. Blízkými přáteli jsme
se ale stali, až když okruh známých a kamarádů kolem
nás začal řídnout.
Milan se narodil v Rakousku do rodiny, která by dnes
patrně byla označena jako „multi-kulturní“. Jeho český
otec měl právnickou praxi ve Vídni a jeho matka byla
srbská dívka, kterou otec poznal jako důstojník rakouskouherské armády během první světové války. Mezi
válkami, za práci pro krajanské organizace ve Vídni, jako
byl školský spolek Komenský, Sokol a další, byl jeho otec
vyznamenán prezidentem T.G. Masarykem řádem Bílého
Lva.
Po obsazení Rakouska Hitlerem se celá rodina
odstěhovala do Prahy. Ve svých devatenácti letech se
Milan zapojil do domácího odboje a byl zařazen do
zpravodajské brigády. Po osvobození začal studovat
práva na Karlově Universitě a svým původem a znalostí
několika jazyků se zdál být osudem „předurčen“ patřit k
vzdělané nastupující mladé generaci svobodné republiky.
Únor 48 změnil životy mnoha lidí. Po ukončení studia v
roce 1949 Milan odešel do exilu nejen pro nesouhlas s
komunistickým režimem, ale jak sám řekl, i z touhy poznat
svět. Skončil v Austrálii, kam ho posléze následovala celá
jeho rodina. Podle tehdejších australských předpisů si
Milan musel zopakovat na Melbournské univerzitě
studium práv od samého začátku. V roce 1956 studia
ukončil. Byl přijat u přední melbournské advokátní

Po srpnové invazi v roce 1968 se poprvé Milan angažuje i
veřejně. Několik dní po invazi se dostal při televizní
diskusi na Channel 7 do konfliktu s vídeňským Čechem P.
Morawtzem, který tehdy invazi nepřímo obhajoval. V roce
1991 byl Milan jmenován ministerstvem zahraničí
honorárním generálním konzulem České republiky v
Melbourne a nezávisle začal podporovat činnost Sokola
Melbourne a Národního domu.
Milan po sobě zanechává nejen svou rodinu a přátele, ale
i budovu, která by bez jeho aktívní účasti nikdy nemohla
být prakticky postavena - „Domov“ pro české a slovenské
důchodce.
Nápad o „Vesničce / Domovu“ pro důchodce vznikl
potom, kdy byla z iniciativy výboru a starosty Sokola
vypracována a publikována „1994 Study of needs of
Czech and Slovak disabled and frail eldery“. Vznikla řada
svépomocných akcí nejen jak pomoci potřebným
důchodcům, ale také pro získání prostředků a podpor
vlád či jiných podobných organizací k výstavbě.
V roce 1999, z iniciativy tehdejšího starosty Sokola Pavla
Pospíchala, založil Milan Kantor dobročinný fond Sokol
Special Accommodation Fund, určený k získání
prostředků pro výstavbu „Domova“, bytových jednotek
pro starší a osamělé občany českého původu.
Po delším hledání vhodné budovy, se v roce 2001 Pavlovi
Pospíchalovi podařilo zajistit budovu vedle Národního
domu. Do té doby se na kontě fondu, díky různým
příspěvkům, sešlo něco přes 10% potřebné částky pro
koupi a přestavbu budovy. Ostatní výdaje byly kryty
Milanem a jeho rodinou. Mimo toho, v roce 1999 založil
Milan dobročinný kulturní fond Sokol Arts Fund, na
podporu kulturní činnosti Národního domu. Do
počátečního vkladu vedle šesti dárců také přispěla
podstatnou částkou Milanova rodina.
Milanova činnost byla oceněna australskou vládou
vyznamenáním Order of Australia Medal, a českou
vládou cenou Jana Masaryka - Gratias Agit 2002.
Čeští a Slovenští krajané by měli, při nejmenším, ocenit
jeho zásluhy pojmenováním „Domova“ jeho jménem.
Zamřel přítel a bude mi chybět. Vím, že nejsem sám.
Aleš Nebeský
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Tábor 2019 s Krtkem

Letošní tábor na Šumavě měl zajímavé účastníky. Za
prvé to bylo šest dětí z okolí Geelongu z českých rodin,
ale bez znalosti jazyka. K tomu se přidali ještě další dva
kamarádi starších táborníků – taky bez češtiny. Ale
kupodivu! Nejen, že se učení s námi nebránili – oni se za
těch pár dní opravdu leccos naučili. Vesele si opisovali
spolu s ostatními česká slova a jejich překlad, písničky,
básničky, kreslili naši vlajku a zpívali nebo hráli české
hry.
Ti zkušenější češtináři si dokonce venku četli pohádky a
slabikáře pod vedením Helenky V. A Julie Š. Paráda!
Ve středu se k nám přidružili čtyři mladí čeští učitelé
Inga, Natálka a jejich dva kamarádi. Zazpívali jsme si s
nimi u táboráku s kytarou a posílali odtud do tmy
„hrdiny“, kteří šli na stezku odvahy. Skoro všichni to
dokázali – podepsat se u kapličky a potmě si najít pod
stromem svoji uloženou věc. Den nato nám tahle
učitelská čtveřice připravila po ranním vyučování bezva
hry a soutěže s překážkami a štafetou. Pak se šlo po
obědě na veledůležitou vycházku s cílem Milk Bar –
zásobovat se na večerní karneval a páteční noc ve
stanech po posledním táboráku.
Na našem čtvrtečním karnevalu přibylo pár hostů v
maskách – Renata s dětmi, Shady a k tomu sedm
trpaslíků na penzi se Sněhurkou – seniorkou. Všichni se
představili ve známé pohádce. Zrcadlo mluvilo, zlá
královna to prohrála a puklo jí srdce a Sněhurku V.
vysvobodil švarný princ Marty s Kokrhelem svým
vášnivým polibkem, až z toho ta naše černovláska s
mašlí zkoprněla.
V pátek odpoledne bylo moc horko a tak jsme se po
ranní Olympádě jeli vykoupat. Mimo jiné – tu Olympiádu,
ale i průběh karnevalu, uspořádání noční hry a
závěrečné sobotní shromáždění si vzali na starost
mladší vedoucí Katka, Marek, Julie a Daniela za pomoci
Lenky. Zvládli to moc dobře a navíc uchystali krásné
překvapení pro dobrovolný personál v podobě kytic pro
zdravotnici Jitku, kuchařky Helu, Jarku a Marii a rovněž
pro Vlastu.
Také děti si odnášely kromě pěkných vzpomínek a nové
slovní české zásoby další pamětní diplom, čokoládu a
plyšáka – krtka nebo jeho kamaráda. Tak se taky náš
tábor jmenoval.
K R T E K A J E H O KAMAR Á D I
Byl to vlastně prima kamarádský tábor. Před rozchodem
si děti vzájemně vyměňovaly telefony, přicházely se
rozloučit, poděkovat a žadonily, aby byl za rok tábor
další.
Přestože jsme si s Helenkou K. říkaly, že je to asi náš
poslední, pomýšlíme přece jen na pokračování.
Chceme věřit, že to půjde a že průpovídky o odevzdání
katolické Šumavy zpět do rukou arcibiskupství zatím
nehrozí. Záleží také dost na ochotě všech příznivců
nabídnout své ruce k trvalé údržbě. Je to totiž trochu
mnoho na Helenu K. a Frantu V. neúnavně dojíždět
alespoň jednou za týden na Šumavu a tu rozsáhlou
usedlost udržovat. Každá pomoc je vítaná, tak prosíme
– zavolejte a dojděte. Budoucnost táborů, mší, májek,
zábav, táboráků a jarmarků závisí hodně na nás všech.
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Zavolejte si na Šumavu o sobotách – Tel 975 45159 a
zanechejte zprávu se svým jménem a číslem.
Pokud se vše podaří, uchystáme opět další tábor v roce
2020 a to ve dnech 5 až 11 ledna. Uložte si tento termín
do svého kalendáře.
Do té doby se jistě ještě mnohokrát potkáme na
Šumavě - u práce i legrace!
Zdraví vás vaše zatím zdravá Vlasta.
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Žalov
Pan Milan Soukup.
Se zármutkem oznamujeme, že nás dne 17.
prosince 2018 ve věku 74 let opustil náš
milovaný tatínek, dědeček, manžel a tchán.
Zesnulý pan Milan Soukup se velmi dobře
postaral o svoji rodinu, která byla hlavní náplní
jeho života. Nezapomeneme.

Pan Václav Šindler
Narozen 30. listopadu 1945 ve Vysoké na
Moravě
Zemřel 2. ledna 2019 po zhoubné nemoci v
Parkdale Hospice.Vřelou vzpomínku zasílají
jeho příbuzní z Netvořic a rovněž i zdejší přátelé
a známí.

POZOR ZMĚNA!
Vaření s Alenou Špiroch v Sokole
Od Nového roku 2019 budou podávány obědy
vždy ve 12.00 první neděli v měsící.
Výjimku tvoří Švestková Neděle dne 17. února.

Poté budou obědy v těchto dnech
Obědy v Sokole
Lunches in Sokol
3. března Vepřová pečeně, knedlik, zelí
7. dubna Hovězí svíčková s knedlíkem
5. května Kuřecí řízky s bramborovým salátem
2. června Uzené, bramborový knedlík, zelí
Jednotná cena 22.Zamluvte u Vlasty: 0408 088 167
V ceně je dezert a káva

Sokol Melbourne Inc.

KVART

Česká škola Melbourne
za podpory MZV ČR
začíná 10.rok výuky

9. února 2019
v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.
v Sokole Melbourne + v Galerii
497 / 511 Queesberry St, Nth Melb.
Nabízíme interakční výuku
pro děti od 1 do 14 let
Rozdělení do tříd
podle věku a jazykové úrovně:
Zpívání a hry
Předškolní výuka
Začínající čtenáři
Školáci 2. – 5. třída
Začátečníci
Celodenní tematické workshopy
Mimoškolní akce

30.- 31.března Noc s Andersenem

– čtení, stanování, Pohádkový les
Info: Zuzana Vasitch, tel: 0413 032 366
email: zuzana@czechschool.org.au
web: www.czechschool.org.au

únor - březen 2019
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Tradiční Křížová cesta
Se bude konat na Šumavě na Velký Pátek dne 19.
Dubna v 10 hodin ráno. Procesí bude vedeno Otcem
Jeffrey z Belgrave v českém a anglickém jazyce. Přijďte,
prosíme, ve velkém počtu posílit zpěv našich českých
pašijí.

STUDIO 4

Taneční zábava
Sobota 16.3.
večeře 19.30
hudba 15.00

vstupné s večeří $25
bez očerstvení $15

ČEPOVANÝ BUDVAR
Bookings Vlasta
0408 088 167
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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

RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ
A UMĚLECKÝCH PRACÍ NA PAPÍŘE
Mr Martin
Mnoho z nás zdědilo
nebo Pohl
si přivezlo
Counsellor and Deputy Head of Mission
rodinné obrazy do Austrálie.
Bohužel časem a věkem se obrazy
of Czech Republic
potřebujíEmbassy
regenerovat-obnovit
Canberra
doinpůvodní
krásy.
Pro bližší informace volejte Ludmila Christoff
Dip App Arts and Conservation, Dip.ed.MA Fine Arts

Mob.0412 455 226

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
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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pa nt spot
Phone 9563 5666
carnegie@paintspot.com.au

Paint Spot Carnegie

Fax 9563 5777

www.paintspot.com.au
Sustek Holdings Pty Ltd

1066 Dandenong Rd. Carnegie, VIC 3163

Stockdale
Lego
Manningham
Milan Kinda
Judith
Wright

Sales Manager - 0439 821 044
Judith Wright Manningham Stockdale & Leggo
288 Blackburn Road, Doncaster East VIC 3109
Ph: 9842 8000 Fax: 9842 9328
Email: milan.kinda@stockdaleleggo.com.au
stockdaleleggo.com.au/manningham

PO BOX 146
PRAHRAN VIC 3181 AUSTRALIA
MOBILE 0411 800 043
FAX + 613 8679 3386
STEVE@STEVEROSEARCHITECT.COM
STEVEROSEARCHITECT.COM
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Pokračování - Klystýr a konec jedné velké lásky
Ošklivý pád z kola mě dostal do vojenské nemocnice,
kde jsem se léčil s fingovaně natrženou ledvinou na
urologickém oddělení. V nemocnici jsem si medil,
protože jsem nemusel na manévry Vltava a dlouhou
chvíli jsem si zkracoval opravou kola pana primáře,
pitím vína ze šampusek na moč v jeho kamrlíku a
četbou. A náhle se přede mnou objevila víla v
naškrobené uniformě sestřičky, slovenská černovláska
Zlatka. Srdce mně zabušilo vzrušením, v tu ránu jsem
zapomněl na starosti spojené s vojnou a hluboce jsem
se zamiloval. Sestřička byla nejenom krásná, ale i
chytrá a vlídná. Našel jsem sto a jednu výmluvu, jen
abych jí přiměl přijít za mnou do pokoje, kde jsem zjihlým
zrakem pozoroval každý její pohyb. Zlatka byla pro mne
ztělesněním krásy. Její měkká slovenština mne
okouzlovalo zrovna tak jako její černé oči a snědá tvář.
Suverenita, se kterou jsem obvykle jednal se ženami,
mě najednou přešla, když se v pokoji objevila Zlatka v
bílém čepci. Měl jsem červené uši a blekotal jsem
nesmysly. Prostě jsem se vážně zamiloval. Abych na
Zlatku učinil potřebný dojem, nejenom že jsem před ní
zahloubaně četl Ludovíta Štúra, Jána Kollára a Pavla
Országha Hviezdoslava, ale dokonce jsem se
nazpaměť naučil z jejich děl stěžejní pasáže, které jsem
potom jakoby ve spánku, když byla Zlatka v pokoji,
deklamoval. Jestli jsem zapůsobil, ovšem nevím. Zlatka
se ke mně chovala profesionálně jako ke všem
pacientům, což mně drásalo srdce. Nicméně jsem si
umínil, že seberu odvahu a jakmile to bude možné, že ji
pozvu do divadla, potom na večeři, doufaje, že
skončíme u nás doma, kde jí vyznám lásku, kterou
potom zpečetíme tak, jak se sluší a patří na mém
pohodlném kanapíčku.Stalo se však něco tak
neočekávaného a hrozného, že bych to nepřál nikomu
zažít.
Právě v ten den, kdy jsem se odhodlal Zlatku oslovit,
objevila se ve dveřích pokoje a s milým, odzbrojujícím
úsměvem mi sdělila, abych se za čtvrt hodinky připravil,
neboť urologické vyšetření vyžaduje dokonalé
vyprázdnění střev, které umožní pouze strašně potupná
a všemi obávaná procedura zvaná klystýr. Krve by se ve
mně nedořezali, když jsem si uvědomil, co bude za chvíli
následovat.
Zlatka se zanedlouho objevila s obrovskou nádobou a
gumovou hadicí, pohled na kterou mně vyrazil dech. To,
co následovalo potom, nelze popsat. Moje krásná
Zlatka do mě vazelínou potřenou hadicí obratně nalila
asi tři litry bílé tekutiny, při čemž se mně protočily
panenky a vypoulil jsem oči. Když své dílo dokončila,
apelovala na mě jako na ostříleného vojáčka a cyklistu,
abych vydržel. Co jiného zde mohu říci než to, že jsem
zklamal na celé čáře. Nejen že jsem ten strašný tlak ve
střevech nevydržel, ale i neudržel. Neuvěřitelné se stalo
skutkem a to přímo takovým způsobem, že i Zlatka
vyděšeně vykřikla a jen tak tak se jí podařilo uskočit. Já
se ještě pomalými krůčky dobelhal na toaletu, kde jsem
dílo ukončil a rozbrečel jsem se jako malý kluk.
To, že jsem se Zlatce vůbec nemohl podívat studem do

očí, nemusím zdůrazňovat. K mé nesmírné úlevě krátce
potom odešla na dovolenou a já byl z nemocnice
propuštěn. Strašná procedura zavinila, že jsem přišel o
velkou lásku…
Můj ošetřující urolog plukovník B. věděl, jak bídně jsem
dopadl. Snažil se mne upokojit řečmi o tom, že se to
stává mnoha pacientům. Jako doktor z toho nedělal
žádnou velkou vědu, i když souhlasil, že po takové
příhodě už sestřičku asi neomámím. Hodný plukovník
mně předepsal lázně, pak mě poklepal přátelsky na
rameno a poradil, abych příště simuloval jiné zranění
než to, které vyžaduje hroznou proceduru klystýr.
V Mariánských lázních jsem se několikráte hluboce
zamiloval a to dokonce do dcery ruského papaláše,
který tam velel. V lázních jsem jezdil i na kole, které mně
urolog plukovník předepsal jako součást terapie. Při
jedné z tréninkových vyjížděk se mně připletla pod kolo
kočka, která způsobila můj pád. Ačkoliv jsem měl
tenkráte asi opravdu odraženou ledvinu, nedal jsem to
nikomu vědět. Mluvil jsem schválně nesouvisle, takže
se velitel zalekl, že jsem utrpěl otřes mozku a poslal mě
do vojenské nemocnice na neurologii, kde jsem se
prudce zamiloval do ukrajinské sestřičky Maryšky. I
když se mě zmocnil veliký cit, byl to slaboučký odvar
toho, co jsem cítil ke Zlatce, kterou jsem tak hanebně
ztratil kvůli gumové hadičce, třem litrům bílé vody a tím,
že jsem si celé zranění vymyslel, abych se vyhnul
vojenskému cvičení Vltava
Ivan Kolařík

KVART
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PROGRAM NA ÚNOR - BŘEZEN
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
NEDĚLE
17. února

Švestková neděle

$25

13.00

SOBOTA
23. února

Petr Janda - Olympic

$35

19.00

NEDĚLE
10. března

Poetický hudební podvečer

$15

15.00

SOBOTA
16. března

Studio 4

$15

19.30

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.

MELBOURNSKÝ

KVART
ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE
17.2.2018 13.00

Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne

Zeleninová polévka - Švestkové knedlíky
s mákem - tvarohem nebo skořicí
$20 členové - $25 nečlenové

Rezervace nutná: Vlasta 0408 088167

23.2. 7pm
Sokol Melbourne
497 Queensberry St. North Melbourne
Booking - Eva Jancík 0413 499 321 $35
Budejovicky Budvar a parek
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