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SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

Řádky, které píši nerad
Druhý Vatikánský koncil a jeho komise pro náboženské vztahy
prohlásily, že všechny formy 'antisemitismu jsou v protikladu ke
skutečnému duchu křesťanství. Hubení Židů křižáky, masakry ve
východní Evropě, pogromy, holokaust a tzv. sionistické procesy to jsou všechno výrazy podivného jevu zvaného nenávist k Židům.
Je to důsledek sociálních a ekonomických problémů, je to
důsledek závisti, je to důsledek mentální nemoci. Antisemité jsou
v konfliktu nejen s Židy, ale dnes I s křesťany odsuzujícími
všechny pronásledování a křivdy.
O genocidě, ke které došlo pod praporem hákového kříže, se
nemusím ani zmiňovat, tak jako o perzekuci židovského obyvatel
stva, kterou systematicky realizoval režim srpu a kladiva. V
Čechách, na Moravě a na Slovensku to kdysi byl stříbrňácký a
ludďácký tisk, po únoru 48 pak I Dikobraz a Rudé právo, které

VLASTENECKÉ ZPRÁVY Č.58
x SVĚDECTVÍ KRAJANA
■j Zdejší Sokol ovládají Židé od počátku. Starou gardu vystřídala nová a vše běží dál.
Židé byli ve vedení vždycky sami protože nikdo s nimi nechtěl spolupracovat. Žid
C Moshe Ondrášek je ze staré gardy a je velice horlivý a arogantní. Další byli
manželé Soustružníci (říkali si Soust) v krajanském radiu, kde žvanili jen židovinu
n’c v’c- Pak Kimlové, Tůmové, Pergl, Kousalové, Hofírkové, Knopelmacherové,
Konečný a pod. Po roce 1989 se ve vedení Sokola objevil P. Pospíchal, který
! píše a jedná jako Žid. Místostarosta Rosenfeld a jeho žena mají hlavní slovo v
činnosti Sokola. Místní Jabaši převzali vedení Sokola, až když byla budova zapla
cena gojímy a nyní je to čistě židovská mafie, která vysává a kontroluje Čechy,
Moravany a Slováky žijící v Melbourne. V Kvartu se tiskne jen židovská propaganda
sionisty Pospíchala, Ondráška nebo Rosenfeldů hlásající chválu na Havelsteina a
Klause. Tito ďáblové patří do pekel a také tam půjdou. Židé nejsou Češi a za Čechy se
ITS pouze vydávají. V Sokole, do kterého nalezli jako štěnice do matrace, nemají co
Vjj pohledávat.
P. A. Triot, Austrália

DANUBE

TRAVEL AGENCY ^30363

ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

‘

106 CHAPEL STREET
ST.KILDA (VIC) 3182
TEL: 03 9525 4733
TEL: 03 9534 4993
FAX: 03 9534 4993

CAR HIRE - zajištění nájmu automobilů
PLAVBA - snížené ceny plavby
POJISTKY - zeptejte se na cenu našeho
cestovního pojištění
AUTOBUS - místenky pro mezistátní cestu

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady. Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovenský nebo česky.
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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

přidávaly polínka rasové nenávisti. Jejich neblahou
ideologii objaly "Vlastenecké zprávy", které s podti
tulkem "the sole patriotic newsletter published free
of chargé" jsou rozšiřovány v Melbourne a snad 1
jinde. Stydí se jejich vydavatel a přispívatelé, že
neuvádějí svá jména, o adrese ani nemluvě? Dom
nívám se, že ze stejného anonymního doupěte
vyšla výzva, která byla potají přitlučena na dveře
Sokolovny v době návštěvy prezidenta Havla. Sli
bovala odměnu tomu, kdo představitele demokra
tické a svobodné České republiky během jeho
pobytu v Melbourne zavraždí.
"Vlastenecké zprávy" si také vzaly na mušku
melbournský Sokol. Někomu zřejmě vadí, že Kvart
nerozsévá nenávist mezi Čechy, kteří žijí v Mel
bourne. Do Národního domu má přístup každý,
kdo se chce setkat s krajany, kdo se hlásí k
mateřskému jazyku, kdo chce levně poobědvat
nebo povečeřet, kdo se chce pobavit a na
neposledním místě, kdo se chce vzděiat. Těch,
kteří do Národního domu přijdou, se nikdo neptá
na jejich původ, zda věří nebo nevěří, jaké je jejich
politické smýšlení či jaké mají bankovní konto.
Výtržníci ovšem nejsou vítáni tak jako ti, kteří jsou
agresivní, at již z jakéhokoliv důvodu. Také o propagandisty, vnucující svoje názory, Sokol nestojí.
"Vlastenecké zprávy" by nepochybně raději viděly,
kdyby Sokol rozeštvával, stavěl mezi námi
přehrady, osočoval a vůbec škodil. To ovšem
nikdy nebylo a není záměrem Kvartu anebo pro
gramem společenského klubu, kterému říkáme
Národní dům v Melbourne. "Vlastenecké zprávy"
psychopatologicky halucinují, že melbournský
Sokol je ovládán Židy. Je řízen lidmi, kteří jsou
věrní českému jazyku a české kultuře.
Miloš Ondrášek

STAMPS & COINS

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

flž bude
národa
nejhůře ....
....z vod vltavských vynoří se zlatá kolébka
Libušina syna, z hory blanické vyjede vojsko v
čele se svátým Václavem, Karlův most pukne a
odkryje jeho meč a kdo ví, co všechno se ještě
má podle starých českých pověstí stát pro
záchranu českého národa. Už bylo všelijak a
zatím nic. A tak není divu, že spousta lidí
rezignovala a raději volila cestu opuštění vlasti
než čekání na zázraky. Určitě to však nebylo
lehké rozhodování - opustit vše důvěrně známé,
pohodlné a svým způsobem bezpečné a vydat se
někam daleko, kde lidé jinak žijí, mluví, myslí... A
nebo raději zůstat v zemi, která není svobodná a
jejíž režim neumožňuje člověku svobodně žít,
pracovat, růst? At tak či onak - rozhodnutí jednou
padlo a jeho následky nese každý z nás. Ten,
kdo odešel, I ten, kdo zůstal. Nutno však dodat,
že ne před každým byl tento problém vyhrocen,
ne každý byl postaven před nutnost takovéto
volby. Někteří ani nemohli - kvůli věku, který byl
příliš vysoký či nízký pro otázky bytí a nebytí (v
kolika letech jste se začali zabývat politikou,
pokud jste náhodou nebyli členy režimem
pronásledované rodiny?), kvůli závazkům vůči
někomu či něčemu, kvůli spoustě jiných možností
... Samozřejmě že I proto, že mnozí byli pří
slušníky vládnoucí strany a pro ty, pokud byli

Your Family Doctor
Caríng for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
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ZNÁMKY
MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU

Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ
Pro krajany sleva

Rodinní lékaři
•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD S 9873 3016
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Po-Pá 8:30-20:00
Sobota 9:00-17:00
Nedělel 0:00-13:30
MOOROOLBARK S 9726 9378
28 Charles Street

Po-So
Po, Út, St, Pá

9:00-12:00
15:00-17:30

MOBILE S 018 383 596

Konzulát Slovenské republiky: Level 1, 128 Exhibitlon Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
členy přesvědčenými, by byla
tato otázka velezradou. Ale když už si ji položili a rozhodli
se zůstat, protože ... (nenašli
odvahu začít znovu, nenašli
odvahu ilegálne přejít hranice,
nedokázali opustit své blízké,
věřili ve změnu režimu, byli
politicky naivní ... dosaďte si
sami), byla před nimi další
otázka - jak budou v daném
režimu žít? Jak moc s ním
budou spolupracovat? A kde
vlastně začíná kolaborace?
K těmto otázkám mě přived
la krátká zpráva v únorovém
Kvartu o nástupkyni na postu
ministra spravedlnosti ČR
Vlastě Parkánové. Jakýsi špión
z Prahy se zmiňuje o tom, že
tato dáma, o níž nikdo nic neví
(ani já ne, ale ono se časem
ukáže), "vystudovala pohodlně
za bolševika, promovala v roce
1988 a zpívala v dechovce".
Jsem narozená v roce 1969,
promovala jsem až po revoluci,
ale začít studovat vysokou
školu se mi na třetí pokus
podařilo už v září 1989! A tak
se ptám - jsem taky špatná? (V
tom případě mám štěstí, že pro
velký počet uchazečů mě
nevzali na školu o něco dříve.)
A nebo co mají znamenat ta
slova o pohodlném studiu paní
Parkánové za bolševika? Kdy
a kde měla vystudovat, pokud

se její rodiče ani později ona
sama nerozhodli emigrovat? A
znamená studovat "za bolševi
ka" automaticky být někým
špatným? Ale to bychom dnes,
po 40 letech, byli národ
pěkných hlupáků ... A nebo
měli odejít všichni? Což o to o jeden malý národ ve středu
Evropy více nebo méně ... a
všichni bychom si pak mohli
posílat ze svých nových vlastí
krajanské časopisy plných
vzpomínek na starý domov.
Neobyčejně
si
vážím
každého těžce vybojovaného
rozhodnutí. Sama nevím, mělali bych tu odvahu ,.Ť Jen bych
chtěla trochu poprosit za nás,
jejichž rodiče či prarodiče v
České republice zůstali I za
komunistů, o trochu tolerance.
Protože následky svých či je
jich rozhodnutí cítíme my sami
nejvíce - v dobrém či zlém. A
tak prosím "špióny z Prahy" I
ostatní zdroje typu "jedna paní
povídala", aby ostří svého vtipu
brousili uvážlivěji. “Nesuď, nechceš-li sám být souzen" se
říká odpradávna. A navíc tón
takovýchto článků nedělá Kvar
tu, a tím ani krajanům, nejlepší
jméno. Děkuji předem!
S úctou
Petra Rychecká
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"Hej sokolici,
mužně vpřeď
16. února 1862: Ustavení
spolku Tělocvičné jednoty
Pražské - Sokol

František Kolář
Lidové noviny, 17. února 1997
V polovině února 1862 oznámi
ly Národní listy, že v neděli 16.
února se bude v Panské ulici
konat schůze spolku Tělocvičné
jednoty Pražské, na níž bude
zvolen výbor a starosta. Své
oznámení doprovodily komen
tářem: "O účelu a prospěšnosti
tělocvičné jednoty netřeba zde
šířiti slov, toliko podotýkáme,
že do tělocvičné jednoty
vstoupiti může každý bez
rozdílu stavu: zejména upo
zorňujeme na tuto příležitost
zdravého cvičení těla umělce,
obchodníky, průmyslníky a
takové řemeslníky, kteří za
svým
povoláním
málo
příležitostí mají tělu svému
dostatečného poskytnouti pohy
bu." Dnes sice text připomíná
spíše zdravotnickou osvětu,
nebo reklamu na nové fitness
centrum, ovšem ve své době
měl význam úplně jiný.
Již dva roky se tehdejší
česká společnost nadechovala

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí
letenka

nejsrdečnější
letecká

společnost V

V

V

Další informace obdržíte u Vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006

k novému skoku, který ji měl v
rámci habsburské monarchie
vynést mezi vyspělé národy
Evropy. Živnostenský zákon z
prosince
1859
odstartoval
naprosto nečekanou a mi
mořádnou
podnikatelskou
aktivitu. Císařský diplom z října
1860 a ústava z února 1861
zase uvolnily dosud spoutaný
veřejný a politický život: ob
novily Parlamentarismus, svo
bodu slova a činnost spolků. Od
ledna 1861 vycházely Národní
listy, od dubna zasedal český
zemský sněm, ještě téhož roku
vznikl Hlahol, první ze spolků,
které vytvářely prostor pro
veřejnou aktivitu Čechů. A
právě na pěvce z Hlaholu nava
zoval tělocvičný spolek Sokol a
brzy po něm spisovatelský Svatobor či Umělecká beseda.
Tělocvik jako účelová pohy
bová činnost pro upevnění
zdraví a zvýšení tělesné zdat
nosti se v českých zemích ob
jevil počátkem čtyřicátých let
19. století. Brzy existovaly v
Praze tři tělocvičné ústavy
(jeden
zemský
a
dva
soukromé), společné pro cvičící
Čechy a Němce. Českoněmecký měl být I nezávislý
tělocvičný spolek, který na
podzim 1861 připravovali po
vzoru turnerů v sousedních
německých zemích pražští
Němci. Nacionálni ideologii do

Luboš KALA |
umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428571 |
Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekorativní mříže,
exluzivní brány a ploty.
Nabízíme množství vzorů a
dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.
Pro krajany sleva.

Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě

á

tělocviku zasely až peníze vysoký příspěvek vídeňské
banky Kreditanstalt byl pod
míněn německým charakterem
spolku. Prapor nacionalismu na
české straně pak zvedli jednak
čeští radikálové sdružení kolem
Rudolfa knížete Thurn-Taxise,
jédnak 1 pražský obchodník
Jindřich Fůgner a jeho "snivý"
přítel, estetik Miroslav Tyrš,
kteří v revolučním roce 1848
konvertovali od němectví k
češství.
Spor mezi oběma skupinami
vypukl o politickou orientaci.
Zatímco mladičký Thurn-Taxis
hodlal využít tělocviku ve
prospěch radikálního proudu
české politiky, jeho protivníci
mu určovali široké celonárodní
poslání. Výrazem rozporu bylo
I klání o spolkové heslo - proti
"Silou k svobodě" postavil Tyrš
"Tužme se". O tom, že už při
ustavující schůzi 16. února
1862 zvítězilo Tyršovo pojetí,
rozhodla jednak pracovitost
Tyrše, který byl autorem
stanov,
tělocvičné
náplně
spolku I českého tělocvičného
názvosloví, jednak movitost a
finanční odhodlanost Fůgnera.
Ovšem I český nacionálni
radikalismus cosi prosadil především název Sokol podle
jihoslovanských bojovníků za
svobodu (užívaný od dubna
1862) a červenou garibaldiovskou košili.
"Hej sokolici, mužně vpřed,"
vyzýval mladý novinář Karel
Tůma v písni z roku 1863, "ať
na nás národ patří!" A vskutku,

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

rozmach Sokola v prvních
letech byl provázen národním
nadšením.
Své místo v české národní
společnosti však Sokol získal
až se vzepětím českého na
cionalismu koncem 19. století,
s tím, jak naplňoval představu
národního vojska. Jím se stal
během první světové války, kdy
jeho členové stáli v prvních
řadách legií. Úlohu strážce
demokracie a Československé
republiky Sokol beze zbytku
potvrdil na X. sletu v červenci
1938. Dnes po šedesátileté nu
cené pauze však sokolové za
tím marně hledají ideu, kterou
by strhli zájem Čechů a opět si
vydobyli společností respekto
vané postavení.

František Kolář (1952)
Historik. Absolvent FF UK
Praha. Působí v Historickém
ústavu AV ČR (specializace
české politické dějiny 19. a
20. století). Stálý spolupra
covník LN.

fiddonuu šoky
Naše SOLO sirky
vypálí vám všude dírky.
(SOLO Sušice)
Mléko a rum ničím
nenahradíš!
(Spojené mlékárny a lihovary)

Jabka jed už Adam,
když chodil za svou madam.
(Ovoce a zelenina)

HANDYMAN
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

TONDA SROM
Tel: 0419 885 028

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755

Kouzla a čáry jazyka českého
tentokrát

o zájmenech přivlastňovacích a zvratných
Na úvod dnešního povídáni o češtině malá hádanka: která ze dvou následujících vět je správně
česky?
Vzala jsem si svůj plášf. Vzala jsem si můj plášť.
I dnešní sloupek reaguje na podnět bystrého čtenáře, kterému se tentokrát nelíbilo použití slovního
spojení v nabídce kurzů "po dobu mého působení’ a v únorovém Kvartu požaduje jeho nápravu tím, že
uvádí novou variantu známého pořekadla "svůj k svému" - "niůj k mému". Podívejme se na ně tedy
blíže.
Pořekadlo "svůj k svému" vytváří jakousi nálepku, vhodnou pro všechny situace, v nichž chceme
naznačit podobnost dvou či více osob. Přitom se většinou nejedná o nás (já) a ani o adresáta naší
promluvy (ty), ale spíše o někoho třetího, méně konkrétního (on, ona, ono). Nepřidává se pak už k
němu žádné podstatné jméno, jedná se jen o zevšeobecňující povzdech či postřeh. Kdybychom napsali
"můj k mému", jak je mi čtenářem nabízeno jakožto chybná varianta, museli bychom větu doplnit o
podstatná jména - kdo můj? k jakému mému? (můj pes k mému psu nebo má kočka k mé kočce a
nebo, jsme-li již v oblasti zvířat, mé tele k mému teleti?). V tom jsme tedy zajedno.
Já jsem však použila spojení "mé působení" místo "své působení" (abych byla přesná - použila jsem
genitiv singuláru neutra zájmena "můj" čili 2. pád jednotného čísla středního rodu - "mého působení’),
jak po mně žádá nespokojený pečlivý čtenář. Jakého prohřešku vůči češtině jsem se tedy dopustila?
Žádného. Jen jsem zkonkretizovala své či mé působení zde a přivlastnila jsem si je pomocí zájmena
přivlastňovacího můj místo svůj. Obojí je možné, obojí je správné. Zájmeno můj (a podobně tvůj, jeho,
její, náš, váš, jejich) je ovšem konkrétnější a více vztažené ke svému podstatnému jménu než za
všechny tyto tvary nahraditelné zájmeno svůj. Čili jsem zřejmě zcela namyšleně podvědomě
zdůraznila, že se jedná opravdu o mé působení, že se vztahuje zcela konkrétně k mé osobě a že se
za ně cítím být odpovědná více, než kdybych použila poněkud zevšeobecňující podobu své působení,
která se lehce tváří, jako by šlo vlastně o někoho jiného. Obě zájmena jsou tedy vhodná, ale jak
dokazuje příklad použitý pisatelem, ne vždy stejně vhodně použitelná.
A pak je tady ještě třetí možná podoba tohoto problému - zájmeno vztažné - se. Pojí se se slovesy,
která tím získávají svou specifickou podobu. Vztahuje se totiž vždy k osobě či věci a vyjadřuje jejich
totožnost s původcem děje. Proto nemůže být podmětem ve větě a nemá tvar 1. pádu, jako mají
ostatní osobní zájmena (já, ty, on...). Najdeme ho ve spojeních jako "myje se" (proti "myje" - někoho,
něco), "obléká se” apod.
Máte v tom zmatek? Nevadí - lehké opakování na závěr a hádanka z úvodu článku vám musí být
jasná:
můj x svůj - obě jsou posesiva čili přivlastňovací zájmena,
- obě se skloňují
- obě jsou rodová (můj, má, mé + svůj, svá, své)
- jsou zčásti synonymní, ale při jejich použití se musíte řídit svým citem.
se - osobní zájmeno
- nemá tvar 1. pádu
- vyjadřuje totožnost osoby či věci, o níž se mluví, s původcem děje
Čili: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!
Na shledanou příště.
PR

GLEN MAGIE LAKE
WATERFRONT

V.M.K.
Design Architect.

On 2 blocks: 7 rooms, 2 bathrooms, 2 balconies,
2 carports, studio/workshop, dbl garage.

Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

$ 175 000

Vladimir Kapusta A.R.A.i.A

Phone: 03 5148 0216
Suitable for permanent living, holiday or retire
ment house, or dual occupancy.

M. Arch. (Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Melbourne) 1

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787. j
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ODCVŠUD
kankánu kolem dirigentů
České filharmonie jsme již
psali několikrát. Brno nemůže
zůstat pozadu a do čela Státní
filharmonie byl postaven na tři
roky milánský rodák, třiašedesátiletý Aido Ceccato.
áboženství
australských
domorodců je údajně nej
starší systém víry, který se v
dnešním světě uchoval. Arche
ologové to vyvozují ze skalních
maleb v Severním teritoriu,
které znázorňují "duhového
hada". Tento symbol měl prý
náboženský význam již před
šesti tisíci lety a mohl by sou
viset s potopou. Nejstarší do
chované skalní malby ale
vznikly již před desíti tisíci lety.
ochařka Eva Volná, která
žije a tvoří ve středním
Gippslandu, vystavuje své
bronzy v Maryborough při
příležitosti spojené s oslavami
stého výročí tamního zlatokopectví.
o melbournských knihku
pectví
dorazil
anglický
překlad Nevěsty z Texasu
Josefa
Škvoreckého
(The
Bridge og Texas, Faber, 1966).
Je to kniha, která popisuje
osudy tří set českých přistěho
valců, kteří bojovali pod pra
porem generála Shermana ve
válce Severu proti Jihu. Takže
až romanopisec nám připomněl
na co historikové zapomínají,
že I naši krajané se podíleli na
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

utvoření
Spojených
států
severoamerických.
áš špion hlásí, že již tento
rok se začne do Austrálie
dovážet z mladoboleslavské
Škodovky nový model malolitrážního osobního vozu. Za
kolik se bude zde prodávat
ještě nevíme, konkurence bude
těžká, korejská auta podobné
kubatury jsou na trhu za 13-15
tisíc dolarů. V devizovém pře
počtu je tato Škodovka k
dostání ve Francii za $12 tisíc.
epeše téhož špiona praví,
že v jeho sousedství je
cestovní kancelář, která nyní
oznámila program na jaro, léto
a podzim. Mezi jinými inze
rovala cestu do Melbourne,
Sydney a Brisbane za Kč 34
990,- s možným přerušením
letu v Bangkoku a Taipei, do
Aucklandu s devíti možnými
zastávkami v různých asijských
zemích za Kč 36 389,- a let
kolem světa s přerušením letu
v Brisbane za Kč 46 050,-.
Několik dní po oznámení tohoto
programu náš špion zašel do
kanceláře se jen přeptat, aniž
by disponoval požadovanou
hotovostí. Bylo mu řečeno, že
všechny cesty s přistáním v
Austrálii jsou již vyprodány.
Již dvakrát jsme se zmínili o
Tančícím domě na Rašínově
nábřeží v Praze. Minule to byla
zmínka gastronomická, dnes
bude astronomická. Architek
tonickou statiku stavby vypra
coval Frank Gehry z Los Angeles na počítači kalifornské

N
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hvězdárny, když jiné kompjůtry
na složitost tohoto výpočtu
nestačily. Chorvatský, v Praze
žijící, a americký architekt byli
při přípravě projektu ovlivněni
charakteristickou
pózou
tanečního páru Ginger a Fred proto průhledné šaty tanečnice
rozevláté
kolem
postavy
tanečníka daly stavbě zmíně
nou přezdívku. Dům má je
denáct podlaží, jeho majitelem
je holandská společnost Na
tionale Niederlanden, která ob
sadila pouze první patro a
zbytek pronajímá - údajně se
cena za jeden čtvereční metr
pohybuje kolem 50 tisíc marek
měsíčně, každé patro má
necelých 500m plochy.
edávno jsme si lámali hlavu,
co poslat do České repub
liky naší blízké příbuzné k
sedmdesátinám. Pavla Rado
vá, která žije v Melbourne, po
společné dohodě (ptala se na
stáří, postavu, oblíbené barvy
apod.) zhotovila brož, ve které
se silným uměleckořemeslným
efektem spojila stříbro a aus
tralský polodrahokam, a tak
vytvořila sponu "na míru". Spo
jila dovednost českých rukou s
motivem země, ve které nyní
žijeme. Na broži jde o stylizo
vaný list a květ mimózy. Cena
byla velmi přijatelná. Pavla
Radová také dělá prsteny,
náušnice či přívěsky.
adace Přátelé Austrálie se
sídlem v Praze již uspořá
dala výstavu "Austrálie na poš
tovní známce" v pražském
Náprstkově muzeu a na zámku

N
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MCLBOURNC CHCAKST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
•
•
•

Výběr z více než 200 aut
Půjčku zařídíme
Přepis zaplatíme po dohodě s Láďou

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny pro krajany.

Tel: 9587 1488,

Fax: 9587 3754

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM

Staré hrady výstavu obrazů (D.
Hoffmanová ze Sydney a S.
Konečný z Prahy). Nadace
připravuje
výstavu
na
Staroměstské
radnici
"Australští výtvarníci a děti".
ětšina literatury o Leninovi,
at již bývalé východoevrop
ské provenience anebo I ta
vydávaná všelijakými socialisty
na Západě, ho oslavuje, at již
v živé nebo nabalzamované
podobě. Upřímněji se zachoval
Richard Pipes, jehož kniha The
Unknown Lenin vyšla nedávno
v nakl. Yale University Press.
Kromě mnoha jiného se
dočteme, že již v roce 1917
Lenin tvrdí, že revoluce smete
kapitalisty v Anglii, Itálii,
Německu I v Čechii (sic!).
a kulturní festival v Perthu
přijel v březnu pražský Ko
morní orchestr a
Český

gramů SBS. Dochází nám
zprávy, že některé ze součas
ných českých filmů dosahují
uznání a dokonce první místa
na mezinárodních soutěžích.
Tak např. Svěráková smutná
komedie Kolja (získala Zlatý
globus, tak jako film americké
produkce Miloše Formana a
byla nominována na Oskara).
Forman také získal za drama
Lid versus Larry Flint Zlatého
medvěda na německém Berli
nale, v Rotterdamu úspěšně
soutěžil Ondříčkův film Šeptej,
atd. Zřejmě to s českým filmem
není tak zlé, jiné mínění ovšem
mám o těch, kteří české filmy
vybírají pro SBS. .
r
Začátkem roku vyšla pub
likace "Santamaria: A Memoir", nakl. Oxford University
Press, jde o přepracovanou
verzi autobiografie z roku 1981
- B. A. Santamatia: Against the
Tide. V podstatě běží o popis
vzniku hnutí, ve kterém melbournský
katolický
kněz
irského původu Mannix a ka
tolický publicista Santamaria
podnítili rozpolcení australské
strany práce - Australian
Labour Party, a zformovali
dnes již neexistující demokra
tickou
odnož.
Santamaria
dodnes bojuje s ekonomickým
realismem a modernismy nej
různější
provenience
a
samozřejmě - proti komunismu.
V tomto zásadním postoji s ním
v průběhu času spolupracovali
I naši melbournští krajané - dr.
Hofirek, prof. Knopfelmacher a
K. Wendt.
IN MEMORIAM. Koncem úno
ra zemřela v Melbourne po
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pěvecký
sbor,
společně
provedli s velkým úspěchem
kromě jiného Mozartovu Ko
runovační mši.
českém Senátu se opět
mluvilo o úpadku vztahů s
krajany, který nastal po oživení
v roce 1989. Navrhuje se
vytvoření stálé komise Senátu
pro spolupráci a udržování kon
taktů s českými krajany v
zahraničí. Více o tom by nám
mohla říci místopředsedkyně
senátu a bývalá velvyslankyně
dr. J. Davidová - Moserová,
která právě přijíždí na krátký
pracovní pobyt do Austrálie.
Minule jsme se zmínili, jak
(jsme
nespokojení
s

V

výběrem českých filmů zařazo
vaných do televizních pro-

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.

31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

I

I & D MOTORS
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dlouhé nemoci MVDr. Iva
Marešová.
Pocházela
z
Velkého Meziříčí, po studiích v
Brně působila na Slovensku a
pak v Pelhřimově, po srpnu
1968 se pak po kratším pobytu
v Německu usadila se svým
manželem, který zemřel před
10 lety, v Austrálii. V melbournské kanceláři Australské karan
ténní a inspekční služby
připravovala po více než dvacet
let dokumentaci nutnou k
vývozu
masa,
masných
výrobků a surovin živočišného
původu. Čeští a slovenští celní
ci a veterináři přebírající impor
tované sušené mléko, ovčí stříž
a hovězí usně se divívávali
českému jménu na austral
ských dokladech.
IP

Vyučujeme
hře na klavír

Í
Í
Používáme moderní australské E
Ef
a americké školy.
Ž

děti od pěti let i dospělé.

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:
9562 1148

É

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street,
South Melbourne

edničky, pračky, sušičky, myčky ná
dobí a ostatní průmyslové a domácí
|
spotřebiče.

IVO NOVAK

24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

MOBILE: 015 369 211
Telefon: 9699 9052 I Shop: 9758
8854, Freecall: 1800832367
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

ŠUMAVA - VELIKONOCE 1997
Pátek, 28. března:

Neděle 30. března

Boží hod velikonoční

Velký pátek
Tradiční pobožnost Křížové cesty
ve 3 hod. odpoledne pod vedením
Dr. Kopečka

Taneční zábava pod vedením
Eddy Zlatého, začátek ve 3 hod.
odpoledne.
Obědy se podávají v poledne.

Těšíme se na shledanou!
Letovisko Šumavo, Locks Wau, Belorove South, Melway ret. 84-J5

Ahoj! Jak se máš? aneb Kurzy češtiny
Jsem tady v Austrálii už skoro dva měsíce a to je nejvyšší čas na první zprávu veřejnosti
o mých úspěších a prohrách na poli pedagogickém. Čili zde je:
O kurzy češtiny je nečekaný zájem, a tak se postupně rozrostly na dnešní počet šesti. Ve třech z nich
(v pondělí, v úterý a ve čtvrtek) se setkávají začátečníci, kteří zápasí s českou výslovností, pochopením
hlavních rozdílů mezi češtinou a angličtinou (ach, ty nešťastné české koncovky!) a jednoduchými
frázemi, které je mají připravit na nejčastější životní situace.
Kurz pro mírně pokročilé v úterní podvečery se úspěšně potýká s gramatikou, pokouší se zdolat
jednoduché texty různých českých spisovatelů, taje pravopisu (zkuste někdy vysvětlit zákony psaní
tvrdého a měkkého I, když jsou v tom samé výjimky) a především - konverzuje. Námětem jsou sami
spolužáci, postavy na obrázcích, zvířata a krajina a cokoliv dalšího nám přijde na mysl.
To kurz čtvrtečních pokročilých studentů po úvodní téměř hodinové přednášce z českých dějin a
literatury čte texty poněkud delší a náročnější, debatuje o nich, probírá gramatiku a cvičí ji v cvičeních,
pokouší se psát a opět konverzuje o čemkoliv.
Nejnáročnější na přípravu I vloženou energii je ovšem sobotní setkání či spíše utkání s dětmi, jejichž
spontánnost často téměř převyšuje mé organizační I pedagogické schopnosti. I proto došlo k jeho
vnitřnímu rozdělení na kurz pro začátečníky (od 1.00 do 2.00 pm), společnou část her (2.00 - 2.30 pm)
a část pro pokročilé (od 2.30 do 3.30 pm), kteří se již pokoušejí I o psaný projev (tím nemyslím projev
politický, ale schopnost správně česky psát).
Takto napsáno to vše vypadá velmi přehledně a systematicky. Skutečnost je však mnohem tvrdší
- protože studentů neustále přibývá a úroveň jejich znalostí je různá, je každá lekce velkou hádankou
- podaří se mi alespoň z části dodržet přípravu, kterou jsem si chystala dvě až pět hodin? A nebo
zase po pěti minutách zjistím, že vše je jinak a budu muset improvizovat, Nedat a nalézat, zkoušet a
tápat? A neutečou studenti domů? Ale oni jsou naštěstí velmi milí, ochotní a trpěliví, a tak se vzá
jemně dopracováváme k větším a větším znalostem - já angličtiny a oni češtiny, která je oříškem
daleko tvrdším. Snad až budu psát průběžnou zprávu číslo dvě, budu moci napsat, že se studenty
všech kurzů běžně plynně konverzujeme o problémech Papuánců, vzniku vesmíru a českém národ
ním obrození, a věta z titulku tohoto článku bude pro ně běžnou denní frází.
PR

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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KOLOBĚŽKOU NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ
Tak konečně to začalo. V sobotu osmého února léta páně 1997. Historický pokus o první přejezd Australského kontinentu na
dopravním prostředku všech českých dětí - koloběžce. V hlavní roli Petr Krhut, kterému se začíná naplňovat dlouholetý sen. A
když projel celou Austrálií směrem jihosevemím, tak z nejjižnějšího bodu k tomu nejvíce temímu. Řečeno spolu s geografý - start
ve Wilsonš promontory a cíl na Cápe York. Ale kde to vlastně opravdu začalo.
Vracím se ve svých myšlenkách o více než rok zpátky. Je mrazivý lednový den 1996 a za okny ostravské restaurace “Blesk"
tlačí smog k zemi. Smrad výfukových plynů. V hospodě je teplo a útulně. Pomalu upíjím z půllitru piva, čekám na svého kamaráda
a přemýšlím o telelfonátu, kterým mě pozval na tuto schůzku. Slíbil seznámení se zajímavým člověkem a jeho poněkud bláznivým
nápadem. Co to bude, to ani trochu nenaznačil. Už jsou ale tady. Můj téměř dvoumetrový kamarád a s ním menší chlapík s
vysokým čelem a knírem. ... Ahoj, já jsem Petr... Představuje se a podává mi ruku ... Prý jsi ještě nezapomněl, jak chutná prach
dlouhých cest, jak voní dřevo táborových ohňů a co to je mít vítr ve vlasech ... S úžasem se na něj dívám, to jsem opravdu
nečekal. Prolezl jsem sice s geology Island, byl "in the road" ve Spojených státech, sjížděl divokou vodu v Nepálu a šplhal se na
kopce v Peruánských Alpách. Ale tak raketový start žádná expedice neměla. Překvapení ale pokračovalo ...Prý to umíš s kamerou
a dovedeš dostat natočené věci do televize ... Petr je k nezastavení. Protože dělám v televizní profesi od roku 1980, bude na tom
něco pravdy. Tak se konečně ptám, o co vlastně půjde. ...Přejet Austrálii na koloběžce, celkem 5.500 km, mám to rozpočteno na
půl roku a pak měsíc zpátky přes vnitrozemí autem, to je dalších 8.500 km ... Chrlí Petr údaj za údajem. A pokračuje ... nabízím ti
stovky hodin za volantem, měsíce spaní ve spacáku, natočíš vše, co se ti bude líbit, pomůžeš při shánění sponzorů v Česku, zkus
zajistit dalšího člověka do expedičního týmu... Známe se sotva patnáct minut a už přicházejí první úkoly. A s nimi zásadní otázka
... tak co, bereš to?...
Rozmýšlím se asi deset sekund. Doma mne nic nedrží, Česká republika se svými nepovedenými restitucemi, titulovým
skandálem vysokých vládních úředníků a rozebíráním státního majetku různými šikovnými
šejdíři to určitě třičtvrtě roku beze mne vydrží: a tak kývnu, stisknu si s Petrem raku a
kolotoč příprav se rozjíždí. Výroba koloběžek speciálně pro tuto akci, propagačnijmateriál,
shánění map a průvodců mapujících naši trasu. Navazování kontaktů a do toho všeho u
Petra ladění fyzické kondice. Desítky hodin jízdy na koloběžce, běhání, plavání.
První etapa příprav končí v polovině října. Petr odlétá do Austrálie. S Pavlem
Mittnerem, dalším členem expedice, dotahujeme do konce práci v Česku. Vrcholí jednání
Manufacturers of
se sponzory, ti nám slíbili uhradit letenky, část přípravy doma a hlavně nákup digitální
Precision Industrial
videokamery - televize začínají pomalu projevovat zájem. Náklady v Austrálii půjdou z
našeho účtu.
Diamond Tools.
Petr zatím v Austrálii završuje závěrečnou fázi příprav. Za vydatné pomoci řady
přátel a příznivců. Za všechny tyto obětavé lidi jen několik jmen - Mirka Kindler (roz.
14 Shearson
Soušková), Slávka Koliškinová, Petrova žena Vráfa, Pavel Kulkus, Karel Gonda. Díky ale
MENTONE
patří samozřejmě všem.
Smělý sen se stává skutkem. A tak 8. února stojí na startovní čáře ve Willson's
9584 5566
Promontory dvě koloběžky. Petra na prvních kilometrech doprovází Vratká. Další díly už
jede sám. On a dvě
Fax:
malá koloběžková
Finanční informace, technické a reklamní brožury
kola.
Před nimi
vám odborně přeloží
nekonečně kilome
try dlouhých austral
ských cest. Expe
NAATI Accredited Paraprofessional Translator in
dice
"Peter
on
scooter" začala.
DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK
the English and Czech Languages, B.Sc (Econ),
Ivo Hranický
Komplexní řešení problémů, vývoj

Crescent í
VIC 3194 |
Phone:
j
9583 9339

Zdeněk Silavecký

IBM

ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

GARANTUJEME NEJVÝHODNÉJŠÍ CENY
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
od 1. července jsme na nové adrese

Bohemia Ji

Ira vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček

1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Fax: 03 9564 7752
Tel: 03 9564 7679,
AH: 03 9801 2796, Mob: 041 201 6556

aplikací pro vaši firmu nebo pro
osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing
Používáme nejmodernější
technologii.

Vladimír Kolář
9 9836 0440
Mobile: 015 318 152

MARTIN VÁŇA

(B.Bus) ACCOUNTANT
21 Longstaff Court
Doncaster East 3109

Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BH: 9841 8998
AH: 9428 8524
FAX: 9841 8853

10 IBvart

Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.

Predbežná informácia o schválení zákona o zahraničných Slovákoch
Oznamujeme Vám, že NR SR schválila dňa 14.2.1997 (počtom 107 hlasov za) vládny návrh
zákona o zahraničných Slovákoch. Zákon vstúpi do platnosti dňa 5.7.1997. Jeho vykonávateľom bude
MZV SR. V zmysle zákona zahraniční Slováci majú od uvedeného termínu možnosť obracať sa so
žiadosťou SR o priznanie postavenia zahraničného Slováka na špecializované pracovisko OZAK MZV.
MZV žiadosť vybaví v lehote do 2 mesiacov od jej zaregistrovania. Žiadosti budú podávané na
osobitných formulároch MZV, ktoré budú k dispozícii na ZÚ. Žiadatelia budú môcť zasielať vyplnené
žiadosti prostredníctvom ZÚ, resp. aj priamo na MZV. Krajania - záujemcovia o priznanie postavenia
zahraničného Slováka budú údaje, ktoré uvedú v žiadosti dokládať hodnovernými dokladmi potvrdzu
júcimi ich slovenskú národnosť, alebo slovenský pôvod niektorého z ich predkov, (v prípade absencie
písomného dokladu písomným svedectvom krajanskej organizácie, alebo ak taká v danej krajine nie je,
svedectvom dvoch krajanov - držiteľov preukazu), dokladom (resp. svedectvom krajanskej organizácie,
či dvoch krajanov) preukazujúcim ich slovenské kultumojazykové povedomie, výpisom z registra trestov
a lekárskym potvrdením o tom, že nie je nositeľom nákazlivej choroby, ktorej šírenie je trestné.
Priznané postavenie zahraničného Slováka zosobnené v preukaze, ktorý žiadatelia prevezmú na ZÚ,
resp. aj priamo na MZV SR, ich bude oprávňovať pri vstupe a pobyte na území SR používať zákonom
vymedzený rozsah zvýhodnení v oblasti pobytovej, v oblasti zamestnávania, vzdelávania sociálnej a
dôchodkovej starostlivosti i v osobnej verejnej doprave. Súčasne NR SR schválila uznesenie, ktoré
odporúča vláde SR pripraviť v termíne do júna 1997 novelu devízového zákona, ktorá umožní kra
janom nadobúdať v SR nehnuteľnosti za účelom bývania a rekreácie. Vydaný preukaz bude mať
výlučne vnútroštátny dosah a neohraničenú dobu platnosti. Tí krajania, čo z rôznych dôvodov
nepožiadajú o priznanie postavenia zahraničného Slováka, budú zo strany SR naďalej vnímaní ako
zahraniční Slováci, avšak bez možnosti uplatnenia nárokov na zákonom zvýhodnený režim pri pobyte
na Slovensku (môžu však kedykoľvek dodatočne požiadať o priznanie uvedeného postavenia). Zvýhod
nenia sa budú vzťahovať aj na deti krajanov do 15 rokov, pokiaľ krajania požiadajú o ich zapísanie do
preukazu. Podrobnejšiu informáciu o zabezpečovaní výkonu daného zákona vrátane jeho oficiálneho
textu, vykonávacej smernice a úradných tlačív zašle OZAK MZV s dostatočným predstihom pred vs
tupom zákona do platnosti.

Víkend pro bývalé táborníky a
budoucí instruktory s hrami a táborákem
se uskuteční
od pátku 18. 4.1997, 17.00 hod
do neděle 20.4.1997, 16.00 hod.
Pořádá Vlasta Šustková, Petra Rychecká a další informace
na tel. 98088137 (Vlasta) - ráno do 9.00, večer od 8.00 hod, na tel. 95910072 (Petra)

Češi a Češky
pres 50 let se scházejí kazdy čtvrtek
odpoledne ve Windsoru na společenské
besedy, výlety a pod.

Noví členové vítáni.
Volejte na tel:
Joe 9527 1448 nebo Líbu 9827 6467.

Clen AOA od roku 1992
Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Volejte 059 983 019
Prodej
Share Farming
Pojištění

•
•
•

Agistment
Poradenská služba
Doprava

Pavel a Hana Homolkoví

K vart11

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vralte!

Sofaísfé
zprávy

11. dubna:
Predfilm: Katedrála o třech dějstvích III.
Hlavní film: Drahé tety a já. Komedie s Natašou

6fezm 1997
Dary na Sokolský list:
S. Richterová
J. Schulzová
F. a R. Celnar
J. Klesá
L. Herlinger
M. Váca
M. Vodičková
V. a H. Růžic
J. Reidová
E. a V. Fučík
J. Šetek NZ
L. Rendek
K. Herman
V. a A. Augustin
Anonym
A.P.
V. a D. Merta
M. Horáčková
V. a M. Koubek
L. a I. Novotný
K. a R. Somaia
Mr Cooper
M. Fojtu
D. Křížová
A. a Z. Bílý
B. Prchal
P. a V. Krhut
A. Zoubek
J. a F. Kinda
L. Vítová

Gollovou a Ivou Janžurovou
30
20
20
10
50
20
30
20
10
30
25
10
20
10
20
20
20
20
40
30
30
30
20
20
20
10
20
50
100
10

Eden Park
Landscaping
Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

25. dubna:

Předfilm: Manéž Bolka Polívky
Hlavní film: Jáchyme, hoď ho do stroje! Česká
komedie s Luďkem Sobotou.
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání
před představením.
Večery o ...

Dary na Národní dům:
V. a H. Růžic
V. a A. Augustin
V. a D. Merta
H. Absolon ČR
J. Pšenica
L. Vítová

20
10
20
20
20
10

Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
J. Kollárová, jednatelka

—
Paní Marie Černá se při
přípravě distribuce minulého
Kvartu zranila.
Paní Černá, myslíme na vás
a přejeme vám brzké uzdravení.
Výbor Sokola Melbourne

současných českých spisova
telích, filmařích, výtvarnících a
jiných osobnostech, které jsou
posezeními u kávy či jiného
nápoje a povídáním o dané osob
nosti. Vyprávění bývá doplněno o
ukázky z knih či filmů a debatu
všech zúčastněných.
Na duben se chystají večery:
4.4.1997 od 8.00 pm o díle
Josefa Škvoreckého, spisovatele
(Zbabělci, Mirákl, Tankový prapor
...) a nakladatelství 68 Publishers
Toronto,
18.4.1997 od 8.00 pm o díle nej
známějšího současného českého
spisovatele Milana Kundery (Žert,
Nesmrtelnost, Směšné lásky...).
Petra Rychecká

BOHEMIA CAKES
otevřeli novou českou cukrárnu v
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully.

Telefon: 9758 6100

K
to&ota 19. dtdkta
Diskotéka let minulých
s hudbou 60tých, 70tých a 80tých let....
V Národním domé v 8 hod. večer.
Vstupné $ 5,Objednávání míst na tel: 9432 8246 nebo 9744 1691

JOSEFSKÁ ZABAVA
V sobotu 5. dubna v 7,30 večer.

Hraje STUDIO 4, bohatá tombola, večeře
v horním sále.
Vstupné $ 10,Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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