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Vánoce v Austrálii
'Místo zimy, máme. léto —
místo sněHu, pískovou pláž.
Slunce Hřeje, opaluje;
lyžujeme na moři.

Todstromečkem dárky leží,
aíe nejsou odJežíška.
‘Doručitje opožděně
plnovousy Mikuláš.

A přece jsou to vánoce!

A přecejsou to vánoce!

Místo íéapra, jí se krocan —
a studené saláty.
Ma vánočku zapomeňme.
Tudding z Hrozinekjnusí 6ýt.

‘Přesně takjakandět sdělil,
‘Betlém Hvězda označila,
HQistus Tán se narodit
Jkííma... jídío... zvyíjtradiční...
nic nezmění ducH vánočníI

A přece jsou to vánoce!

D. Jana ‘Diakpvskjí
prosinec 98

ROZBIL
ŽELEZNOU OPONU
Letos uplynulo dvacet let
od zvolení krakovského arci
biskupa Karola Wojtyly na
stolec vatikánského pontifikátu.
Jan Pavel II. je prvním neitalským papežem od Holan
ďana Hadriána VI, který zemřel
v roce 1523. Wojtylovo zvolení
znamenalo v roce 1978 po
vzbuzení pro katolické odpůrce
komunistického režimu nejen v
Polsku, ale i po celém sovět
ském bloku. Lidé od nového
papeže očekávali pomoc v boji
s totalitními systémy, ekume
nickou otevřenost a čerstvý vítr
v církvi. Některé tyto naděje se
splnily.
Z morálního klimatu první
návštěvy Polska K. Wojtyly jako
papeže, se v jeho rodné zemi
zrodila Solidarita, která pro
lomila monopol moci v komu
nistickém světě a předzna
menala zhroucení komunis
tických režimů. Někteří se navíc
domnívají, že papež ovlivnil
vývoj celé Evropy a že jeho
myšlenka společného evrop
ského domu, kterou si pak

VYÚČTOVÁNÍ
Blíží se konec roku a s ním bilancování celoroční práce. Proč ne,
prvních pár dní se čtyřicetistupňovými teplotami máme za sebou.
Začíná okurková sezóna, doba dovolených a nejnižší činnosti
Národního domu.
Napřed tedy čísla: Za tento rok se pořádalo 99 úterních obědů a
čtvrtečních kávových odpolední, 22 různých tanečních zábav, 22
pátků jsme promítali filmy, 7 mimořádných obědů a oslav, provdali
jsme dva páry a dvakrát oslavili 21. narozeniny. Z České republiky
nás navštívil Černoch s Wimmerem a Country Sisters. Dvakrát týdně
pokračovala výuka češtiny, knihovna propůjčuje v průměru sto knih
měsíčně. Je také možné si vybrat z více než 130 video kazet. 23
dobrovolníků krajanské svépomoci pomáhá starším spoluobčanům.
Činnost koordinoval výbor Sokola, který se sešel dvanáctkrát a
svolal dvě Valné hromady. Dveře Národního domu se otevřely více
než 7000 návštěvníkům.
Dům dostal novou fasádu, toho si každý všimne. Zaměstnanky
ně městského úřadu s údivem řekla, - jak to, že tak pěkná budova je
v naších záznamech vedena jako skladiště? - a slíbila nápravu. Kino
jsme vybavili novým videoprojektorem schopným promítat na
úhlopříčku šest metrů. Kvalita filmů se tím bohužel nezlepšila, ale
ten obraz ! Provedli jsme také řady oprav a úprav, které nejsou na
rozdíl od fasády na první pohled patrné, ale zlepšují celé prostředí
Národního domu. Dřevořezba PRAGA CAPUT REGNI české
sochařky Evy Volné velmi dobře doplnila vzhled předsálí.
Přepracované a schválené stanovy nejen upevňují právní posta
vení naší organizace, ale umožní také, aby vaše příspěvky určené
na specifikované projekty jste mohli odečíst v daňovém přiznání.
Prvním takovým plánem je instalace zdviže do horního sálu. Někteří
starší nebo nemocní návštěvníci mají potíže se schody. Pořízení
výtahu je podmíněno kladným vyřízením naší žádosti o finanční
,podporn příslušným ministerstvem.
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přivlastnil Michail Gorbačov,
byla důležitým vkladem do
procesu sjednocování Evropy.
Uznání sklízí Jan Pavel II. i na
poli mezináboženského dia
logu. Za jeho éry se viditelně
zlepšuje vztah katolíků k pří
slušníkům mimokřesťanských
náboženství, zejména Židům.
Zdá se, že mezináboženský
dialog, který tak velkoryse za
hájil. sehraje podstatnou úlohu
ve vývoji světa v příštím tisí
ciletí. Jan Pavel II. navíc vnesl
nové důrazy do sociální nauky
církve, obohatil myšlenku spo
lečenské a humánní ekologie a
zdůraznil etický základ demo
kracie a svobodné společnosti.
Otevřel také ekumenickou dis
kusi o novém chápání papež
ství. Sympatie si též získal jako
neúnavný poutník, vykonal do
sud více než dvě stě pasto
račních cest do 117 zemí.
Žádnému papeži dosud nena
slouchalo tolik lidí a s takovou
pozorností jako Janu Pavlu II.
Když byl v Melbourne, neoslovil
jen obyvatele Austrálie anglo
saského původu, ale i přistě
hovalce a v naší mateřštině
pozdravil jak
Čechy tak
Moravany.
Originálním způsobem přispěl
Jan Pavel II. nejen k vývoji
katolické církve v českých

STAMPS & COINS

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Měsíčník KVART informuje o programu Národního domu. Posí
láme jej na 963 adres, včera bylo o jednu víc. Jeden krajan rozhoř
čený návštěvou zábavy mladými lidmi Kvart odhlásil. Neradi ztrácí
me čtenáře, ale je to oběť, kterou pro budoucnost Národního domu
musíme přijmout.
Kvartu byl vyčten amatérismus, což přijímáme, protože je vydá
ván amatéry. Přesto se snažíme zvyšovat jeho obsahovou a gra
fickou úroveň. Kritika byla v souvislosti našeho přístupu k aféře a
odvolání bývalého českého velvyslance z Austrálie. Obviňující pro
fesionál se honosí dvacetiletou praxí v socialistických sdělovacích
prostředcích.
Čtenáři Kvartu si zajisté všimli naší snahy na úseku
přistěhovalectví a vízové politiky australské vlády. Naše stížnosti,
které předkládáme následným ministrům přistěhovalectví, na
vízovou politiku australské vlády a jednání konzulárních pracovníků
ve Vídni se setkaly jenom s částečným úspěchem. Pan Abul Rizvi,
první náměstek tajemníka ministra Ruddocka, nás v třístránkovém
dopise ujistil, že čeští žadatelé jsou dnes chráněni před
temperamentními úředníky barierou z neprůstřelného skla. Bohužel
jeho další tvrzení o počtu návštěvníků nedodržujících vízové
povinnosti a nezaujatosti australských konzulárních úředníků se
ukázaly mylné. Stejně tak udivující je naprostá neznalost vízových
formulářů používaných jeho úřadem. Budeme tedy pokračovat v
korespondenci.
Stížnosti na hrubé chování české cizinecké policie, u které
se každý držitel jiného než českého pasu musí do 48 hodin po
příjezdu do republiky hlásit a potom až pět dní (podle australského
tisku) stát frontu před přepážkou, jsme předali českému konzulátu.
Upozornili jsme také na nesrovnalosti s vymáhání poplatků za
obdržení víza při vstupu do České republiky, kdy výše poplatku je
stanovena náladou úředníka pasové kontroly.
Stručný přehled je u konce a nezbývá než přát čtenářům Kvartu
příjemné vánoce úspěšný a spokojený Nový rok a nashledanou v
Národním domě.
Pavel Pospíchal

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
•
.
•
•
•
•
.

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

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz
RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

S 9873 3016
Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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Sv. Mikuláš a
loutkové divadlo
Tato kombinace přilákala v
neděli 6. prosince do Národního
domu více než šedesát dětí. Před
stavení loutkaře Jiřího Vacka a
jeho zpívajících vyřezávaných
herců bylo nadšeně přijato.
Příchod sv. Mikuláše, krásného
anděla s nůší dárků (děkujeme
penzistům) a strašidelného čerta
doplnil dětem krásné odpoledne.
Příští generaci se v Národním
domě líbilo.

Pavel Pospíchal
Foto P. Pařízek

zemích, ale i celé české společ
nosti a to jak doma, tak v exilu.
Neuplynul ani týden od pa
mátného svatořečení Anežky,
jehož se v Římě zúčastnily
tisíce poutníků z Českosloven
ska, byli tam ovšem i krajané z
Austrálie, a na Václavském ná
městí začaly chřestit klíče.
Dlouhá léta před tím papež
všemožně podporoval Františ
ka kardinála Tomáška, ke
kterému se v polovině 80. let
upíraly zraky mnoha obětí "stra
ny a vlády". Jako první papež v
dvoutisícileté historii církve

vstoupil Jan Pavel II. roku 1990
na českou půdu. Stojí za zmín
ku, že první "cizí" zemi, kterou
Wojtyla navštívil, byla naše
republika v roce 1946. Při své
druhé papežské cestě do ČR v
roce 1995 jednak vyzval ke
studiu odkazu Jana Husa a jed
nak jménem všech katolíků
poprosil o odpuštění křivd pá
chaných v českých dějinách na
nekatolících. Třetí cesta se
uskutečnila v roce 1997, byla ve
znamení oslav milénia svátého
Vojtěcha, označovaného za
prvního Čecha evropského

významu.
Na hodnocení pontifikátu
Jana Pavla II. je brzy a ať
budoucí historikové zaujmou k
jeho životu a dílu jakékoliv sta
novisko, bude zajisté vnímán
jako významná osobnost sa
mého konce "starého" tisíciletí.
A my, čeští exulanti, ať již
jakéhokoliv vyznání anebo bez
něj, jsme a budeme Janu
Pavlu II. vděční, že přispěl k
osvobození naší vlasti od ko
munistického jha a tak se
podílel na znovunastolení
demokracie v České republice

Zajímavosti z ČSA / Českých aerolinií
ČSA byly založeny v říjnu 1923, čili právě oslavily 75. narozeniny. Patří tak mezi pět nejstarších leteckých
společností na světě.
•
Na letecké mapě ČSA v Evropě přibyla letos řada dalších bodů, které tato společnost nalétává: Oslo, Nice a
Bologna, a od dubna příštího roku i Dublin.
•
Flotila letadel doznala dalšího rozšíření: dodávku tří nových strojů v letošním roce uzavřel 737-400 v květnu t.r.
Tím se celkový počet letadel v barvách ČSA ustálil na pětadvacet.
Průměrným stářím své flotily tak patří ČSA naopak k nejmladším. Do r. 2000 budou dodána ještě další čtyři
letadla B737.
•
Zvyšující se počet členů OK PLUS FREQUENT FLYER programu na cca 38000 svědčí o jeho stále narůstající
popularitě.
•
Po letech relativního klidu se stalo ruzyňské letiště opět takovým vzdušným přístavem, jakého si Praha za
sluhuje. Nová výstavba, ukončená v listopadu loňského roku, podstatně změnila jeho tvář. Kapacita terminálu
se dvojnásobně zvýšila na 4,8 milionu odbavených cestujících ročně. Poprvé byly na letišti uplatněny nástupní
mosty, které podstatně zvyšují pohodlí cestujících při výstupu a nástupu do letadel.
•
K letence z Austrálie do Prahy nabízí kancelář ČSA v Sydney, ale i kterýkoliv agent s touto kanceláří
spolupracující, volnou letenku do 37 evropských měst.
K nadcházejícím vánočním a novoročním svátkům všem čtenářům KVARTU přejí pracovníci kanceláře ČSA v Syd
ney zdraví, štěstí a spokojenost, a zároveň se těší, že řadě z vás budou moci v roce příštím vyjít vstříc při splnění
vašich cestovatelských přání...

•

4

vart

a nám umožnil ji volně navště
vovat.
Na závěr tohoto zamyš
lení si připomínám krajana,
řeholníka, který by měl k
dnešnímu papeži velmi blízko.
V tyto dny vzpomínáme na
nedožité osmdesátiny salesiána P. Vladimíra Ondráška,
rodáka z Újezdce u Přerova,
exulanta. Po 24 letech misijní
práce v Indii byl v roce 1972
přeložen do Sydney, zajížděl do
mnoha míst v celé Austrálii a
jeho kněžský zájem se nesou
střeďoval jen na katolíky, ale na
všechny, kteří potřebovali jeho
citlivou účast a povzbuzení.
Otec Ondrášek působil po válce
jako mladý kněz v brněnské
salesiánské oratoři, kde jsem
jako student hrával v orchestru.
Tehdy za mnou přišel, zda si
nechci s ním a dalším
salesiánem zahrát Mysliveč
kovo trio pro flétnu, housle a
violoncello. Krásně jsme si
zakoncertovali a také na pů
lnoční potěšili sebe a snad i
jiné.A pak jsme se setkali po
více než třiceti letech v
Melbourne.
Všem čtenářům dobré vůle, s
kterými se potkávám na strán
kách Kvartu, přeji příjemné
vánoce a PF 1999.

Miloš Ondrášek

Unties Old Fashion
Continental Smallgoods

123 Thomas
Street
Dandenong
Tel:
9793 0135
mluvíme
česky,
Dana

Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
ODTUD A ODJINUD
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ČR vydávaném tisku se ny
ní dosti často setkáváme s
reportážemi či vzpomínkami na
cestování po Austrálii. Většinou
jsou to články plné trivialit a
faktických nesprávností. Ne
dávno se mi dostal do rukou
rozhovor liberecké výtvarnice
Ivy Ouhrabkové uveřejněný v
jedněch severočeských novi
nách a bylo to snad a kupodivu
nejlepší čtení, které jsem z
českého pera o Austrálii četl.
Ouhrabková navštívila Tasmá
nii, vyhnula se stejkům, vínu a
podobným banalitám a vyprá
věla o "duši" země, o lidech, s
kterými se setkala a o místech,
které poznala. Nevychvalovala
svoje hostitele, ani se o nich
nezmínila, za to se ale čtenář
dozvěděl o jistotách, které
tasmánský život nabízí.
erečka Dáša Bláhová, která
18 let žije v Sydney, hos
tovala v Litvínově v divadelní
hře Willyho Russela Výchova
slečny Rity. Bláhová tuto roli
hraje současně v inscenaci na
jevišti pražského divadla Brá
ník. V novinách se psalo, že
herečka na dotaz, jaký je
vlastně život v Austrálii, odpo
věděla "Život je rozmarný na
všech kontinentech, záleží na
tom, jak jej prožíváte". Na
otázku, zda hodíá zůstat v
Čechách na trvalo, odpověděla:
" Nevím, nevím, nevím."
.zv. senioři a penzisti mají
na veřejných dopravních
prostředcích v Melbourne pod
statné slevy jízdného, jak
všichni víme. V Darwinu nema-

H

T

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 61.96

jí metro, ale slevy tam mají
také, po dvou letech pobytu v
Severním teritoriu platí jen
polovinu při cestách letadlem,
autobusem či vlakem do ostat
ních australských států a do
zámoří, pokud jde o návštěvu
rodiny. Po čtyřech letech
nepřetržitého pobytu a jestliže
jsou zapsáni ve voličském
seznamu dostanou cestu
hrazenou na sto procent.
~ešti pacienti si nyní musí
musí platit lázeňskou péči,
tak např. v Karlových Varech
stoji denní pobyt v sanatoriu
Florencie přes léto 340 Kč, v
zimě 320 Kč, v léčebně Bristol,
která je tam nejdražší, 570 Kč
po celý rok, nemocenská pojiš
ťovna hradí léčbu, stravování a
ubytování si platí pacient,
jestliže jde o doléčení po ope
raci či závažném onemocnění,
pak na doporučení revizního
lékaře pojišťovna hradí vše do
jednoho, výjimečně do tří
měsíců léčebného pobytu.
iž jsme se na tomto místě
zmínili o novém nastudování
opery Leoše Janáčka Její pas
torkyňa - Jenufa v Sydney, v
listopadu jsme tuto inscenaci
viděli v Melbourne. Premiéru v
Sydney řídil znalec české hud
by Sir Charles Mackerras, který
nebyl s tímto nastudováním
spokojen, jak mi řekl
můj
melbournský přítel - obdivo
vatel Janáčkova díla. Důvod
spočíval v tom, že režisér pojal
Její pastorkyňu jako drama
politické, nikoliv náboženskomorální, a posunul děj z morav
ské vesnice na konci minulého
století na Ukrajinu v šedesátých

C

J

LEDNÍ HOKEJ
Hokej se hraje v
sobotu večer v
Ringwoodu.
Informace
Jarda VELEBA

TEL. 9700 7097

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
letech tohoto století. To pak
vedlo k tomu, že sólisté i kompars vystupovali v civilních
šatech a ve vojenských uni
formách silné připomínajících
Rudou armádu. Podle v Praze
tiskem vydané informace byly
"kroje" pro některé postavy v
tomto nastudování dodány
Generálním konzulátem ČR v
Sydney.
ázrakem v Čihošti chtěli
komunisté v roce 1949 zahá
jit proces s katolickou církví. V
tamějším kostele se prý udá! při
kázání P. Josefa Toufara "zá
zrak", který podle komunistů
farář sám inscenoval - na oltáři
se vychýlil půlmetrový kříž.
Toufar byl zatčen a ve valdické
věznici pak po surových výsle
ších ubit estébákem Ladisla
vem Máchou. Po osmačtyřiceti
letech byl před necelým měsí
cem Mácha odsouzen a za
umučení kněze dostal pět let.
Odvolal se, že za nic nemůže.
ociálnědemokratický kabinet
hodlá vyřešit jeden z nejo
studnějších restů všech dosa
vadních českých i českoslo
venských vlád - projednání
zákona, který by Čechům
žijícím mimo republiku umožnil
získat české občanství, aniž by
se museli vzdát občanství
země, která jim za komunismu
poskytla asyl. Podle připravo
vaného zákona mají mít nárok
na české občanství všichni,
kteří o ně přišli svévolí komu
nistických úřadů od r. 1948 do r.
1989. Po únoru opustilo zemi
255 tisíc krajanů a po srpnu
přibližně stejný počet. Informa
ce prozrazují, že v USA se v
roce 1990 hlásilo 1 950 00 osob

S

k čsl. původu, v západní Evropě
dnes žije asi 205 tisíc Čechů, o
Austrálii není zmínka.
roblémů se vstupem České
í republiky do Evropské unie
přibývá a kritika sílí, zejména z
domácích řad. Lidé mají obavu
jednak z povinností, které by
pak z členství vyplývaly a pří
spěvků do pokladny v Bruselu.
Jde také o převzetí veškerého
evropského právního řád, který
čítá na 80 tisíc stran detailních
předpisů. To se Čechům nelíbí,
bezvízové cestování do Fran
cie, Španělska či Itálie ovšem
ano. Holt na dvou židlích se
sedět nedá. Také čeští země
dělci nezůstávají pozadu za
svými francouzskými či austral
skými kolegy, zamýšleli hnát
stádo prasat po dálnici z Brna
do Prahy, aby protestovali proti
dovozu levnějšího vepřového.
Nakonec vyhráli tuto při vepři,
kteří se odmítli zúčastnit tohoto
pochodového cvičení, že jim
odborářské akce nesvědčí.
galerii Stills v Sydney
vystavuje sedmdesát repor
tážních snímků Markéta Luskačová. Jsou motivovány zej
ména dětmi a rodinným živo
tem. Práce této české foto
grafky si získala velmi příz
nivou odezvu odborné kritiky i
denního tisku. Na druhé straně
Austrálie, v Perthu, můžeme
navštívit jinou zajímavou výsta
vu, která připomíná naši his
torii. Je tam vystaveno 300
zřídka
viděných
exponátů
zbrojířského řemesla z doby
rakousko-uherského
mocnářství. Jsou to halapartny,
píky, brnění, muškety a jiné
palné zbraně minulých století.

V

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký
NAATI Accredited Paraprofessional Translator
in the English and Czech Languages, B.Sc
(Econ), ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

Za zmínku také stojí na začátek
příštího roku připravovaný kul
turní festival, kterého se zú
častní umělci z 32 zemí. V
programu dominují dva velké
koncerty - západoaustralský
symfonický orchestr a Pražský
pěvecký sbor přednesou kan
tátu H. Berlioze Faustovo
prokletí a operu R. Wagnera
Tannhauser.
etkáváme se s hlasy, že
Praha se stává příliš naleš
těná a příliš se přizpůsobující
americkým turistům. Ze starých
budov se stávají hotely a
restaurace, pokud nejsou vůbec
zbourány. Atd. "Tajemství svá
tého Michala" může nabídnout
útěchu. Nové museum je umís
těno v dekonsekrovaném kos
tele a nabízí poučení o 14
periodách pražských dějin, od
založení města až po komu
nistickou nadvládu, tato část je
naplněna řinčícími telefony a
policemi s tajnými policejními
spisy, výtah do tohoto oddělení
zastavuje neočekávaně a úmy
slně mezi patry a tím demon-

S

ještě na skladě
■sto ísř
fifri fíW
frf
zjs

pro svoje objednávky
volejte CSK SERVICES
večer & 9576 7261

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR
hledá

Milana MEZULIANIKA
Informaci o hledaném prosím
předejte na tel:

02 9371 0479

V.M.K. Design Architect
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A
M. Arch.(Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859

6
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Vysíláni českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93,1 FM

síruje socialistickou nespole
hlivost a neúčinnost.
elbourne University Press
vydal v tomto roce velkoformátovou publikaci D. Webba a B. Adamse The Mount
Buffalo Story 1898-1998. Jde o
přírodní popis této oblasti a
výklad o jeho domorodém a
evropském osídlení. Samozřej
mě velká pozornost je věnová
na rekreačnímu aspektu, his
torii turistické chaty a lyžař
ského střediska, které vybu
doval Oli Polášek.
Melbourne přivítáte posled
ní rok tohoto století, ba co
dím, tisíciletí, v Národním do

mě Sokol, o tom se ani nemu
sím zmiňovat. Pokud zabloudí
te na Silvestra do Sydney,
"Czechoslovakian
Country
Club", Kemps Creek, slibuje
vynikající hudbu, výzdobu,
atmosféru a kuchyni. "CzechAustralian Artspectrum Asso
ciation" tam pořádá dalšího
Silvestra, bude prý zaručeně
jedinečný s konferenciérkou
Jarkou Ingrovou a výbornými
muzikanty - M. Kouckým a V.
Pečenkou.
ilan Vodička z Humpty Doo
u Darwinu nám vyjevil svůj
vstřícný plán a předsevzetí do
příštího roku a vůbec:

Co budu dělat v důchodu ?

Australské desatero
očima české výpravy.

listopadu vTraralgonu a ještě
před jejím zahájením i po jejím
ukončení jsme využili poho
stinných služeb Domu českých
Sokolů v Melbourne. Právě v
jeho útrobách jsem objevil váš
krajanský měsíčník a Pavlu
Pospíchalovi jsem slíbil obo
hatit prosincové vydání něko
lika řádky. A protože sliby se
mají plnit - zejména pak o
blížících se vánocích - je tady
autora článku subjektivní TOP
10 (desítka největších) zážitků
z Austrálie...
■ Zvědaví jsme byli zejména
na klokany. Během prvních dnů
pobytu jsme si ponejvíce sdě

lovali, kdo a kde viděl mrtvého
vačnatce u silnice. S přibý
vajícími dny narůstal počet
zahlédnutých živých exemplárů
z různých národních parků.
V Healesville Sanctuary si ně
kteří dokonce na tento symbol
australské fauny dokonce sáhli.
Kuriózní nakonec bylo, že asi
jako jediná výprava jsme klo
kana prokleli. Pátý den soutěže
totiž přišla jediná srážka
v průběhu Šestidenní s tímto
zvířetem. Ze 400 účastníků
soutěže potkala našeho mistra
světa Romana Michalíka. Eta
pu sice dojel, ale těžce zhmožděné rameno mu vystavilo stop

M

V

Pár dnů (asi tak týden) po
návratu od protinožců jsem se
už stačil opět ponořit do realit
všedního života, když zejména
počasí (poletující sníh a teploty
pod bodem mrazu) mně při
pomněly, že konec listopadu a
začátek prosince znamená pro
Čechy v Česku příchod zimy.
Nicméně ani tato dosti krutá
změna oproti Austrálii nemohla
v mé hlavě zmrazit postřehy,
které jsem nasbíral co by člen
české výpravy na Šestidenní.
Ta se uskutečnila 10.-15.

V pondělí nedělám
V úterý se nehnu
Ve středu si lehnu
Ve čtvrtek si zdřímnu
V pětek si hvízdnu
V sobotu do nosa si dám
V neděli pak volno mám

IP

M

MCLßOURNC CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
* Criminal Law
* Trafic offences
* Personal Injury
* Hearing Loss
* Workers Compensation * Wills and Probates
* Business Law
* Liquor Licensing

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

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny
pro krajany.

* Family/Business Trusts

* Finance & Mortgages
* Conveyancing (fixed prices)
* Insurance Litigations

První porada zdarma
Česky mluvící právnička - Petra Moravek BEc.LLB.

Suite 31, 3rd floor
88-90 Walker Street
Dandenong 3175

Telephone: 9793 7676
Facsimile: 9793 7585
Mobile: 019 420 738

Office also at 450 Williams Street, Melbourne, 3003 by appointment only.

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

pro poslední část Šestidenní.
■ Kromě klokanů nás suchozemce lákalo koupání, vždyť
málo Čechů se může pochlubit,
že v listopadu ponořilo svá těla
do vln oceánu. A aby se to
našinci jó dobře pamatovalo,
vzali jsme vodu poprvé útokem
7. listopadu, kteréž to datum
bylo v dějepisu uváděno jako
VŘSR. „Australská oslava“ se
konala v našem provedení ve
Wilson Promotory v překrásné
zátoce Norman Bay. Druhý
pokus jsme si schovali až těsné
před odletem. Tentokrát jsme
příboj vln Indického oceánu
otestovali na plážích Golden
Beach.
■ A ještě jednou voda, tento
krát neplánovaná. Dvacetihodinový déšť 12. a 13.listopadu
zasáhl nejen do průběhu 6-Day
(zrušení a zkrácení etapy), ale
narušil i jinak klidný život státu
Viktoria. V těchto chvílích jsme
si vzpomněli, jak to vypadalo
v Čechách a na Moravě při
červencových povodních v roce
1997, včetně mrskajících se
kapříků na silnici mezi Sále a
Longfordem. A to jsme tímto
kvůli vodě uzavřeným úsekem
silnice projížděli na vlastní riziko

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

Opravy a prodej
ledniček, praček, sušiček
a myček nádobí

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

Tel: 9758 8854

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

až 16.11.odpoledne.
■ Při objevování turistických
atrakcí jsme nemohli vynechat
zlatokopeckou minulostí okolí
Melbourne. Jedna z našich „ex
pedicí“ dorazila do Walhally.
Kjejí smůle až v okamžicích,
kdy se osádka Goldfields
railway chystala odvést vláček
už do depa. Nicméně smutné
oči a lítostivý vodopád českých
slov mechanika naší výpravy
byly asi tím nejúčinnějším
prostředkem k tomu, že násle
dující půlhodinka se proměnila
ve speciální vyhlídkovou jízdu
pro 5 Čechů a osádku vláčku.
■ Na dlouho se dvoutýdenní
pobyt českých enduráků zapíše
do paměti majitele hotelu Go
vernor Gipps vTraralgonu. V
jeho úvodu totiž bylo zapotřebí
uschovat na 1 noc soutěžní
motorky do garáže před jejich
předáním do uzavřeného par
koviště v místě soutěže. Slova
pana Bibbyho, že garáž je plná
vzala za své ve chvílích, kdy
čeští jezdci začali se svými
motorkami vyjíždět po venkov
ních 25 schodech na verandu v
prvním poschodí. V tu ránu se
otevřela vrata garáže, takže
zbývajících 5 jezdců už nemu
selo udiveným majitelům hotelu
předvádět svoje umění a všech
10 motorek bylo na noc pod
zámkem. Zhruba týden poté líčil
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tuto událost majitel jednomu
z hostů.
Ten se zmohl na
jediné, ale výstižné slovo sh....
(nelze publikovat).
■ V náboženském desateru
se také hovoří o tom, že ne
pokradeš. Stejně jako u nás
doma jsou ale nenechavci také
v Austrálii. Z bedny českého
jezdce Martina Kremela se
jedné noci v areálu soutěže
vTraralgonu ztratil výfuk, řídít
ka a pneumatiky. Australská
policie však zapracovala skvě
le. Po ranním ohlášení případu
už odpoledne byly pohřešované
věci nazpět. Samotný závodník
vše komentoval slovy: „O ni
čem jsem ani nevěděl, takže se
prakticky nic nestalo.“
■ Co by novináře mě zasko
čilo tiskové středisko. Po účasti
a zkušenostech ze Šestidenních ve Finsku a Itálii v tom
negativním slova smyslu. Ofi
ciální startovní listinu jsme ne
dostali, stejně jako výsledky 1.
dne. Světlou výjimkou byl den
druhý. Třetí a čtvrtý den chod
tiskového střediska rozklížily
zřejmě už vzpomínané povod
ně. Poslední dva dny jsem už
raději chodil pro výsledky do
informačního centra. Tam byly
k dostání za 2 dolary. Inu,
byznys je byznys.
■ Při líčení dojmů nelze vyne
chat Melbourne. Kromě dvojná-

BOHEMIA TRAVEL

NOVÁ ADRESA

Bohemia /]
Jra vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

POD PALMOVKOU

LÍBEN E -M A IL palmovka© mbox. vol ci

Divadlo, které z žižkovského
Akropolisu přešlo do Libně, pů
sobilo původně jako Městské

COOL
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.
14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

DIVADLO

34, PRAHA 8 -

Český tým se umístil na 7.
místě z dvacetipěti soutěžících.

Pohled z republiky
Pražské Divadlo pod Pal
movkou patří už hezkou řádku
let mezi soubory vysoce profe
sionální s repertoárem, v němž
si každý vybere tu svou hru,
svého autora, herce. Můžete
sem přijít na Ibsena, Kunderu,
Shakespeara,
Strinberga,
Brechta, Canuse, Moliéra. Jde
totiž o padesátou sezónu je nač
zavzpomínat, čím se pochlubit.

_____ TEĽ.: 663 117 06. 663 10 191

■ Už více než dvoutýdenní
odloučení od domova se snad
nejvíce podepsalo na chuťo
vých buňkách všech účastníků
výpravy. Australská strava,
alespoň ta, která nám byla
servírována v našem hotelu
pestrostí a nápaditostí příliš
neoplývala. Snažili jsme si ji
vylepšit ochutnávkou čínské,
italské, turecké či malajské
kuchyně nebo i všudepřitomnými hamburgry, ale gurmánská tečka přišla až v Domě
sokolů v Melbourne. Poslední
večeře před návratem do Čech
totiž voněla domovem. Na talí
řích čekal nefalšovaný český
guláš s 6 a více nadýchanými
knedlíky, dílo to manželů
Zlatých. Budvar, plzeňské či
Kozel pocit slasti jen završily.
Tak to je asi vše ze zápisků
cestovatele. Tady v Brně se
v momentech, kdy píšu koneč
ně po delší době objevilo
slunce, ale při mínus pěti ho lze
považovat za jakýsi symbol na
obloze. Na náměstí Svobody už
stojí vánoční strom, kolem jsou
stánky s nejrůznějším zbožím,
lidí kolem je dost.
Zdraví Petr Sopoušek

ZENKLOVA

sobné osobní návštěvy (denní i
noční) Rialto Towers, nejvyšší
obchodní budovy na jižní
polokouli nevynechala většina
z nás ani „exkurzi“ casina
Crown. Ještě před vstupem do
jeho interiéru nás však zaujala
ohňová show před jeho kom
plexem budov. Největší vzru
šení nicméně přináší samotná
hra. V rozsáhlém labyrintu stolů
s Black Jackem, Ruletou a
stovkami hracích automatů si
podle očitých svědků obohatil
svoje konto o 10 dolarů lékař
výpravy. O ztrátách nikdo
nehovořil.
■ Při představě „sardinkové
ho“ zpátečního přesunu z
Traralgonu do Melbourne po
střechu lidmi a zavazadly
napěchovanými vozy z půjčov
ny, zvolila sedmička dobrovol
níků raději 160 km cestu mezi
vzpomínanými městy vlakem.
První uklidnění do možného
dobrodružství přinesl už odjezd
z Traralgonu. Ačkoliv to nebyla
výchozí stanice, odjíždělo se
přesně podle jízdního řádu.
Stejně tak probíhala další cesta
diesel-lokomotivy se 4 klimati
zovanými vagóny, ve kterých se
nekouřilo, nechybělo občer
stvení, ale jaksi jsme „postrá
dali“ pořezaná sedadla a další
jevy, známé z cestování po
železnici u nás. Na dotaz, kdy
se bude vystupovat, jsem mohl
odpovědět, že v 10,35. A sku
tečně, pět minut po půl jede
nácté vlak zastavil ve Flinders
Stations v Melbourne.

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

PRO DOBROU RADU
NÍZKĚ CENY A VZORNOU

OBSLUHU VOLEJTE;

world-wise
travel
SUITE 3, 1 LEICESTER AVENUE
GLEN WAVERLEY VIC 3150

Ph: (03) 9836 8983

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

oblastní a až v roce 1948 si
dává jméno českého básníka
S.K. Neumanna, pod kterým
hraje do roku 1990. Dnes je
Divadlo pod Palmovkou, kam
vede jedna z tras metra. Víte, že
i prozaický fakt existence
podzemky přivedl diváky z cen
tra a jsou šťastni? Najednou pro
ně není Libeň daleko a mají
možnost srovnání se soubory v
centru.
Určitě i Vám, kteří už v Praze
i v České republice delší dobu
nežijete, říkají něco jména Otmar Krejča, Václav Lohnický,
Jan Grosman, režiséři, kteří ne
jen sem přinesli divákům nádh
erná
představení,
hercům
příležitost se blýsknout, šanci ■
odejít do „lepších“ divadel, aby
se vraceli, hostovali, vzpomínali
na
představení
Sofoklova
Oidipa vladaře, Cornelliova
Cida, Čechovova Racka, hry
K.J. Tyla. Dokonce existenční
problémy divadlu nehrozí, pro
tože budova je jeho, Producent
se stará a skutečně produkuje,
jakoby zvládal čáry a kouzla
mágů starého řeckého divadla.
Vím, nemělo by smysl,
vyprávět a chodu divadla, ale
třeba se někdo z Vás, až při
jedete do Prahy a máte v Libni
osobní vazby, právě do Divadla
pod Palmovkou podíváte. V tom
případě přeji moc příjemný
večer, protože zážitek to jistě
bude.
Určitě pro mnohé z vás není
novinkou, že Spolek sběratelů a
přátel ex libris i v České repub
lice existuje už osmdesát let.
Možná
bude
zajímavou
novinkou, že díky českým

grafikům, se v mezinárodním
měřítku řadí na jedno z před
ních míst a především proto se
prezidentem Mezinárodní feder
ace sdružení přátel ex libris
(FISAE) sta Dr. Ivo Prokop,
kterého jistě mnozí znáte.
Podzim byl a zůstává pro
Čechy obdobím velkých ztrát už
dlouhou řadu let. Myslím - kul
turních ztrát. Filmový režisér,
tolik proklínaný, přitom respek
tovaný a diváky milovaný, Karel
Steklý, by se dožil 95 let. Byl to
takový (a znala jsem ho opravdu
dobře) malý, zpupný, svérázný
člověk, skvělý autor filmových
scénářů, vypravěč, na plače
uzurpátor, ale filmař. Připadal
mi-jako český G:B: Shaw, tře
baže tohoto jsem neznala osbně, ale miluju divadelní texty,
povídky i rozhovory chytrých,
ironických pánů.
O maličko víc by měl Jan
Bauch, jeden z předních tvůrců
výtvarného umění, který svými
výroky a konstatováním nejed
nou přivedl „nejednoho“ z moc
ných k trapnému mlčení, pro
tože neznajíce antické umění,
nezbývalo, než jen mlčet, neod
povídat na bonmoty Mistra:....
„ono jde vlastně o to, vyhnat
bezduchost ze všeho, ze všech
projevů moderního umění i živ
ota, hledat dál a urputně ztrace
nou antickou rovnováhu mezi
samotným člověkem a světem,
který ho obklopuje...“
A proč se vzpomíná třeba ve
večeru Lyry Pragensis na výročí
zdánlivě nepodstatné, pardon,
dnes nepodstatné. Proč se
vracet ke dvoustému výročí
narození Františka Palackého?

BOHEMIA CAKES
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Třeba pro jedno jeho konsta
tování, tak aktuální a burcující i
dnes! „Já jen z té duše přeji ...
aby milovanému a.po všecky
časy zkoušenému
národu
našemu co nejdřív se dostalo
věrného zrcadla veškeré jeho
minulosti, ku poučení, vzpama
tování a otužení se, by vždy
kráčel po cestách pravdy a
práva, aniž by zmalomyslněl ve
protivenství“!
Mirka Besserová

Melbournský krajan letec vyznamenán

Štěpán Barabáš sloužil u le
tectva v bitvě o Anglii během
druhé světové války. Při po
slední návštěvě České repub
liky byl povýšen na pod
plukovníka. Naneštěstí po ná
vratu do Austrálie těžce one
mocněl. Jeho zdravotní stav
se jenom pomalu zlepšuje.

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully

Telefon: 9758 6100

Ph: 9557 4109, 9557 3863
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

BEIMTLEIGH PAINT SPOT

10 Ol vart

Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.

Česká mše v Melboume.

Vážený pane redaktore,
Chtěl bych využít této příležitosti, abych vašem listu poděkoval
všem českým a slovenským krajanům, kteří se aktivně podíleli
na mém přijetí v tomto městě.
Janovi a Vierce Novisovým za pomoc při vytištění propagač
ních materiálů firmou Cox Press a za přátelskou cenu. Panu
Petru Štrichovi za asistenci při distribuci divadelních letáčků.
Panu Ivanu Zacharovi za okamžité uzdravení mé dusící se do
dávky. Dále všem těm, maminkám a tatínkům, kteří se podíleli
na nezapomenutelné atmosféře letošní dětské Mikulášské
nadílky v prostorách Národního domu v neděli 6. prosince.
Všem těm, kteří s úsměvem, stiskem ruky, nehojenom krátkým
“Vítej v Melboume” pomohli zpříjemnit první chvíle a dny,
Které jsem ve Viktorii sám zmaten a ztracen prožíval. Slibuji,
že to nebylo naposled, kdy moje loutky přinesly potěšení do
srdcí dětí i dospělých.
Přeji vám pěkné prožití svátků Vánočních a hodně úspěchů, po
hody a osobního štěstí v Novém roce 1999.
Váš loutkař, Jiří Vacek

Minulý měsíc nás opět navštívil Mgr. Petr
Esterka z Kalifornie a při té příležitosti jsme
se seznámili s Otcem Františkem
Pénčíkem. Otec František, umístěný v Syd
ney, je novým českým duchovním
správcem pro východní Austrálii. Navštíví
nás opět v polovině ledna a bude sloužit
mši sv. v neděli 17. ledna 1999 o 11. hod. v
kostele Queen of Heaven v Holt Street,
Ardeer, Melway Map 26 A:9.R.C. College v
Albion Street, Box Hill je v tu dobu mimo
provoz. Otec František, rodák z jižní Moravy
se těší, že se sejde s velkým množstvím
krajanů z Melboume. Po mši se sejdeme u
Skružných, 36 Holt Street, Ardeer na přátel
skou besedu a snad dokonce pár koled.

Melboumský kon čert COUNTRY SIS TERS se nekoná |
Vánoční oběd na Sumavč
Po dvanácti letech se opět rozsvítí
vánoční strom na Šumavě s krásným Betlémem.
Všichni jsou vítáni, zejména ti,
kteří jsou sami nemají kam jít.
"Brána Šumavy je otevřená od čtvrtka 24. do pondělí 28. prosince.
Možnost BBQ, jízda na ponících pro děti,
sportovní hry, volejbal, ping pong, procházka po Šumavě,
večer trampské písně u táborového ohně.

V neděli 27. od 12 hodin - oběd.
Velký výběr masných výrobků a salátů na švédském stole.
Cena $ 10,Vaří Jarda Křepčík a Rosťa Blažek, nealkoholické nápoje, káva,
zákusky v prodeji.
Na vaší návštěvu se těší organizační výbor Šumavy.
Adresa: Šumava - Peksa Park, Locks Way, Belgrave South,
Melway: 84 J:5, telefon: 9754 5159

Krajanská dobrovolná
svépomoc
- potřebujete-li jakékoliv
informace či praktickou
pomoc, volejte na čísla:
Eva Jahodová - 9369 6172
(večer)
Kamil Burian - 9807 3481
Pomoc je důvěrná, žádné
dotazníky se nevyplňují.

MARTIN VÁŇA
(B.Bus) ACCOUNTANT
Level 2, 55 Swanston St.
MELBOURNE 3000
Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melboume a okolí.
BH: 9654 4427
AH: 0419 324 230

Mladý krajan sportovec,
Michael Vojtek (13 let) se kvali
fikoval v atletice do austral
ského týmu pro závody v USA a
Kanadě. Musí si ale pokrýt
většinu nákladů cca AUD 5000.
Jakákoliv finanční pomoc nebo
sponzorování budou uvítány.

Pro bližší informace
kontaktujte redakci Kvartu
9432 8246 nebo přímo
Michaela na 9711 6397.

Vyučujeme
hře na klavír

děti od pěti let i dospělé. 1
Používáme moderní australské 1
a americké školy.
Metodika vychází z postupů uží
vaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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29. ledna:
Soíópísfóé
zprávy

Hlavní film: Pobočník Jeho Veličenstva,
Komedie, Vlasta Burian, 1933.

Milý Pavle,
Posílám Ti pár dolarů na Kvart.
Děkuji Ti za všechna ta čísla,
která jsi mě poslal zadarmo.
Musím se přiznat, že se za to
stydím, že jsem Ti neposlal
příspěvek na Kvart již dávno.
Kvart si vždycky rád přečtu.
Děkuji Ti za práci s vydáváním
Kvartu.Přeji Tobě a Tvé paní
veselé vánoce a vše nejlepší
do Nového roku.
Ahoj
Aleš Hubschman

Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.

BLUEBERRIES U-PICK BORŮVKY

Ahoj Aleši,
děkuji za stovku, která nám
hodně pomůže. Tobě a všem
čtenářům Kvartu (zvláště těm,
kteří přispějí) přeji hodně štěstí
a spokojenosti v příštím roce.
Pavel Pospíchal

Lot. 2 Henderson Road,
WANDIN NORTH 3139
Otevřeno od 27. prosince 98
do února 99,
od 9 do 5 hodin, mimo
pondělky a úterky.

Před návštěvou vždy
telefonujte na

r

I Odstřihněte a pošlete s Vaším

I Národní dům:
I
| Jiné dary:

$

$
$

I Změna adresy:
I
I Jméno:.............
L

| Číslo domu a ulice:
L— —

<1*

<í*
►«fc.

03 5964 3303

| příspěvkem na:
| Sokolský list:

»■«k►«k
í*

Přeji si potvrzení příspěvku

Předem děkujeme za podporu Kvartu a
Národního domu. Bez Vaší pomoci
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne.

vart
Švestková neděle
24. ledna ve 12 hod. tradiční oběd.
Polévka a švestkové knedlíky
Cena $ 10.00
Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246

Jradiční silvestrovská zábava
v

Švédský siůl = Smorgasboard celý večer

STUDIO ¥ až do 2 hodin ráno
Jombola, nápoje u baru,
dobrá nálada zdarma
VSJUPHé $36
Objednávky zbývajících dvaceti misi na

lei: 9799 1691 nebo 9932 8296
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