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Bilancujeme
Pražský tisk uveřejnil článek
spolupracovníka norského roz
hlasu zabývajícího se nutností
návštěvníků České republiky se

hlásit na cizinecké policii. Kvart
se o této rozčilující byrokracii
zmínil nedávno, aniž by znal
kritický názor tohoto Nora.
Navštívil Prahu den poté, co
Evropská komise uveřejnila
zprávu o stavu příprav na vstup
ČR do EU, české sdělovací
prostředky reagovaly velmi ne
spokojeně na to, že Česká
republika byla zařazena až do
třetí skupiny uchazečů a člen
ství. Nor prohlásil, že po dvou
dnech čekání v kanceláři Cizi
necké policie v Praze (předbíhači v teplákách, t.j. domácí,
kteří za poplatek zajistí cizin
cům rychlé vybavení, zmatky,
za které by se nemuselo stydět
žádné balkánské tržiště, špatně
skrývaná neochota personálu,
kolky, bakšiš, výpalné) se do
mnívá, že Česká republika by
měla být hluboce poctěná sku
tečností, že je vůbec považo
vána za adepta na členství v
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Evropské unií - soudě podle
úřadování ha Cizinécké policii v
Olšanské ulici.
Z takových zjištění nemám
žádnou radost, samozřejmě se
nedají generalizovat. Domní
vám se, že české úřady by se
měly vydat na novou cestu a
nezůstávat na té, která terori
zovala kde koho během totalit
ního režimu. Jedenáct let je do
sti dlouhá doba k přeorientování
z bolševických vírů na demo
kratický proud. V minulém čísle
Kvartu jsme četli autograf
dopisu pana Semlera, který
přistál u australských břehů
před šedesáti lety, čeština ne
byla jeho mateřským jazykem,
stále si ale udržuje k zemi, kde
se narodil, pozitivní vztah, a
když po letech se podíval do
severních Čech, nehledal tam
padající omítky či zpoždění
autobusů, vnímal ale tu atmos
féru, která je pro naši starou
vlast tak unikátní. A to se mi líbí.
V České republice stále žije
mnoho těch, kteří v minulosti
vedli stát do záhuby a i takoví,
kteří páchali zločiny proti lids
kosti - měli by být pojmenováni
a podle zákona odsouzení. Jiní,
ať doma nebo ve světě, se dali
svést ke spolupráci s komunis
tickou StB, žádejme od nich,
aby to veřejně vysvětlili, přístup
ministerstva vnitra a minister
stva zahraničních věcí k tomuto
problému by se měl změnit,
prozatím je to tabu a je na čase
s takovými tajnostmi skoncovat.
Časopisy, které jsou v Praze
vydávány pro Čechy žijící mimo
republiku, by měly konečně
přestat uveřejňovat články, je
jímiž autory jsou osoby, které
byly spjaty s bolševickou no
menklaturou . Exil je na tyto věci
citlivý a redakce těchto časor
-»

pisů by si to měly uvědomit.
Současně si uvědomuji, že
český národ nežádá ani nepo
třebuje, aby jej někdo zvenku
poučoval, tím méně nějací Češi,
kteří opustili vlast, aby si nahra
bali. Do tohoto pytle podle
českého veřejného mínění
patříme všichni. A podle tohoto
mínění bychom do domácích
věcí raději neměli mluvit, že jim
nerozumíme. Před více než
deseti lety, kdy se vynořila
hrozba “šílených krav” - spongiformní encelopathie skotu s
možností přenosu na člověka
ve formě smrtelného Creutzfeld-Jakob onemocnění, jsem
článkem na tuto okolnost upo
zornil český veterinární časopis.
Nebyl uveřejněn s tím, že ta
ková možnost nepřichází v
úvahu, prohlásili “odborníci”.
Dnes se k tomu nepřiznají. Holt
ta česká hlava a povaha.
Mám na toto všechno a
mnoho
ostatního
recept?
Nemám, ale mám naději.
Miloš Ondrášek
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Malé volební
zamyšlení
Zpráva
pro
dopisovatele:

Kvart

od

našeho

pražského

Druhou listopadovou neděli
tohoto roku zažila Česká repub
lika další ze svých premiér. Po
prvé se volilo, společně s částí
senátu, do krajských zastupitel
stev, které mají převzít význam
né kompetence na regionální
úrovni. Výsledky sice na něja
kou dobu zamotaly hlavy politic
kým špičkám, politologům a
sociologům, ale při volbách se
projevily také dvě skutečnosti,
které nemají pouze omezenou
platnost.
Tou první je nezvykle nízká
volební účast, k volbám se do
stavilo jen 20 procent obyvatel
stva. V laxním přístupu voličů
se zřejmě ukazuje nedostateč
ná funkčnost struktur občanské
společnosti. Snaha neustále zu
žovat odpovědnost za stav věcí

veřejných na angažovanost v
politických stranách a přezí-ravý
postoj k různým občan-ským
sdružením se nyní vracejí jako
bumerang a hrozí, že ob-čané
ztratí zájem o
politiku a
společnost. Volby však přinesly
i kladné signály. Mezi ně patří
poměrně vysoký počet hlasů
pro pravicové strany a to
zejména na Moravě. Nápadně
se to projevuje v oblastech s
vysokou religiozitou. Pozitivní
roli mohl také sehrát odpovědný
přístup věřících k veřejným
záležitostem. Církve v západ
ním pojetí demokracie totiž
představují její důležitou oporu,
aniž by ale musely být spojová
ny s konkrétní politickou stra
nou. Doufejme, že tento trend
se prosadí také v českých
podmínkách.
Druhým méně příjemným
překvapením těchto voleb je
přes vítězství pravice významné

posílení komunistické strany osm druhých míst a jedno první
v třinácti krajských parlamen
tech. Úspěch komunistů ale
zcela určitě nelze přičítat pouze
disciplinovanosti voličů, kteří
houfně napochodovali k voleb
ním urnám. Již to nejsou jen
důchodci, jak se mylně před
pokládalo.
Republika byla rozdělena do 81
volebních obvodů. Na místa
675 členů třinácti krajských
zastupitelství kandidovalo 7889
českých občanů reprezentu
jících 41 politických stran, mezi
nimi byli také ti, kteří se ucházeli
o některé z třetiny uvolněných
senátorských křesel. Senátorů
se volilo 27, čtyřkoalice vedená
lidovci získala 16 křesel, ODS
osm, ČSSD jedno, nezávislí dvě
a komunisté žádné na rozdíl od
jejich zastoupení v krajských
zastupitelstvích.

—
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

Peter Strich
Stamps & Coins
3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661 2517
Email: pstrich@ozemail.com.au
www.ozemail.com.au/~pstrich

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma
Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, pátek 10-9

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 5787.

Your Family Doctor
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci
RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na novém tel. čísle:

® 9879 0066
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ODTUD A ODJINUD
rinc Charles přijel nedávno
do České republiky na tří
denní návštěvu, v Praze se set
kal s veterány druhé světové
války mezi kterými byli i bývalí
příslušníci RAF. Ve Vyškově na
Hané pak slavnostně zahájil
činnost Britského vojenského
poradního a výcvikového týmu v
armádách střední a východní
Evropy. V brněnském Techno
logickém parku pak princ
Charles položil základní kámen
k výstavbě továrny firmy Inven
sys Sensoir Systems pro výrobu
senzorů v rámci česko-britské
průmyslové spolupráce,
ovárnu na výrobu feritových
jader otevřela v Šumperku
firma Epcos, ve které mají podíl
závody Siemens a Matsuhita.
Italský výrobce elektrospotřebi
čů Candy Elettrrodomestici
zahájil v Podpořanech na Lounsku stavbu komplexu na výro
bu chladniček, odkud jich má
ročně vycházet až osm set
tisíc.
vátý Konstantin-Cyril vytvořil
pro svoji misijní činnost na
Velké Moravě v devátém století
písmo - cyrilici, ve které byla
napsána bible. Říká sejí Vyše
hradská a ve staročeštině vyšla
tiskem v roce 1416. Péčí Aka
demie věd ČR byly zachované
části přeloženy do soudobé
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češtiny a knižně dány k dispo
zici široké veřejnosti. Katolická
církev zahájila beatifikační říze
ní františkánského kněze P. Ja
na Evangelisty Urbana, 19011991, který strávil více než 13
let v komunistických věznicích.
stronom observatoře na
jihočeské hoře Klet’ objevil
v říjnu novou kometu, která po
něm dostala jméno „Tichý“.
Pražský nakladatel Bystrov
vydal v edici Praga Caput Regni
publikaci Antonína Novotného
Pražské Jezulátko - The Infant
Jesus ofPrague, poprvé vyšla u
Žikeše v roce 1940, a pak v
roce 1948. O mýtech a legen
dách původních australských
obyvatel se český čtenář může
poučit v k’nížce Děti duhového
hada, byla nyní vydána nakla
datelstvím Argo.
Praze začal po čtyřicetileté
přípravě vycházet Slovník
pomístných jmen v Čechách,
tohoto náročného úkolu se ujalo
nakl. Academia. Úvodní díl
zpracovaly Jitka Olivová-Nezbedová a Jitka Malenínská. 45
tisíc lístkových hesel bylo
převedeno do databáze počí
tače, aby projekt odpovídal
dnešní lexikografické technolo
gii. Pomístná jména jsou ta,
která označují názvy polí, luk,
krajinných útvarů, vod, cest
apod., provázejí naše životy,

M
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nás spíše ve vzpomínkách, aniž
bychom se starali o jejich původ
a význam, bývá často nesro
zumitelný. Zhusta konzervují
staročeské výrazy, které již
dávno vyšly z oběhu. Např.
Vdebči - v údolí, potok Besének, pole Pod chrástkama, lou
ky V sedlišťkách, Plešné jezero,
hora Libin atd.
Prahy se vydala cestopisná
výprava, jejíž členem je
také známý cestovatel Miroslav
Zikmund, do Jižní Ameriky ve
stopách Emanuela Ingriše.
„Teskně hučí Niagara, teskně
hučí do noci...“, kdo by tuto
trampskou písničku neznal, kdo
ji složil? Ingriš, narodil se ve
Zlonicích u Slaného v roce
1905, zemřel ve Spojených
státech v roce 1991. Absolvoval
pražskou konzervatoř, měl srub
na Vltavě u Štěchovic, opustil jej
pod hrozbou rudé pěsti a dostal
se do Limy v Peru, dirigoval tam
symfonický orchestr. Seznámil
se tam s norským cestovatelem
Thor Heyerdahlem a po jeho
vzoru s vorem Kon-Tiki exulant
Ingriš si postavil balzové
plavidlo Kantura a vydal se do
Tichomoří, aby dokázal, že
Inkové migrovali z And do
Polynésie. Při prvním pokusu
ztroskotal, při druhém v roce
1955 po sto sedmi dnech přistál
u atolu Matahiva. Od roku 1962

Z

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější

letecká V
společnost 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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Ingriš působil v Hollywoody, při
natáčení filmu Stařec a moře byl
osobním asistentem Ernesta
Hemingwaye. Nakonec se usa
dil u jezera Tahoe v pohoří
Sierra Nevada, o kterém zamla
da snil u táboráků.
a pozoruhodnou krajinou
ale nemusíme jezdit až do
Ameriky, i když tu máme z
Austrálie blíže než na okraj
Moravského krasu. V městečku
Krtiny stojí „perla Moravy“,
chrám Jména Panny Marie,
znalci považovaný za nejkrás
nější církevní stavbu v repu
blice. Chrám postavil v polovině
18. století Jan Blažej SantiniAichel, jeden z nejoriginálněj
ších stavitelů evropského ba
roka. Šest kilometrů odtud se
nalézají Jedovnice, za humny je
Macocha. Jedovnický farář se
pokusil v těch krutých a všemu
náboženskému nepřátelských
letech osvěžit omšelý vnitřek
kostela a něco udělat s červo
točem prolezlým oltářem. Pení
ze nebyly. Obrátil se na čtyři
pražské výtvarníky, aby mu
pomohli vytvořit nový interiér
kostela Karel Nepraš, Jan
Koblasa, Josef Istler a Mikuláš
Medek, protitotalitní nekomforní
umělci pak vytvořili nový interiér
podle slov evangelisty Matouše:
„Těsná je brána a úzká je cesta,
která vede k životu“. Guru
českého moderního umění
Mikuláš Medek pak v nedale
kém Senetařově vytvořil pro
nově postavený kostel, jeden z
mála vysvěcených za komunis
mu, abstraktní křížovou cestu.
Kostel byl dostavěn v roce 1971
podle návrhu brněnského vý

Z

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
tvarníka L. Kolka. Linie stavby
symbolizují tvarem lodě církev
plující s věřícími ve znamení
kříže.
ořivoj Čelakovský: Politici
bez moci, První léta Rady
svobodného Československa,
nakl. Tilia, Šenov u Ostravy,
2000, str. 319? B. Čelakovský
patří mezi poúnorové exulanty,
žije ve Spojených státech a jeho
kniha nepředstavuje žádné tak
časté nostalgické vzpomínkové
kvílení, ale solidně vybudova
nou historickou práci na téma,
které je v ČR málo známé
anebo obestřené různými mýty.
A buďme upřímní, ani většina z
nás není pevná v kramflecích
ve znalosti okolností, které
provázely vzhik a ’ činnost
vrcholné československé exilo
vé organizace. Kniha také
doplňuje nedávno publikovaný
životopis Ferdinanda Peroutky.
V této souvislosti se zmiňuji o
nedávném skonu předního exi
lového pracovníka, novináře a
spisovatele dr. Jaroslava Strna
da, který po působení v mni
chovské rozhlasové stanici Svo
bodná Evropa se usadil ve
Švýcarsku, kde vydával měsíč
ník Zpravodaj. Strnad byl také
pilným přispěvatelem do melbournského Hlasu domova. A
když jsme u literatury, pro
sběratele děl Václava Havla
mám dobrou zprávu. V nakla
datelství Torst vyšla tzv. Hav
lova krabička —sedm svazků
sebraných
spisů
českého
prezidenta. Takže ti nenechaví
návštěvníci Národního domu,
kteří si nemravně rozebrali za
sokolské knihovny Havlovi kníž

B

ky a nevrátili je, by tak měli co
nejdříve učinit a objednat si
zmíněný soubor. Bylo by to
správné předsevzetí při vítání
Nového roku.
idové noviny uveřejnily člá
nek o emigrantovi jménem
Luboš Hanuš, který odešel z
republiky v roce 1948.Zpráva
tvrdí, že Hanuš byl první
emigrant, který z bývalého
Československa odešel po
válce do Austrálie. Aby Hanuš
měl možnost pomáhat nově
příchozím Čechům a Slová
kům,vypravuje autorovi článku,
založil Československý klub,
bohužel se nedovídáme kde.
Dále mu vyjevil, že má syna
Simona s rodinou a „syn pracuje
jako právník v australském par
lamentu “cituji doslova „obyčej
ný právník bere v Austrálii za
den 1200 dolarů, Simon do
stává 2000 dolarů za hodinu“.
Já k tomu dodávám jen to, že
přeji nejen panu Hanušovi, ale
zejména všem věrným čtená
řům Kvartu nekonfliktní svátky
a v novém roce, v novém
století, ba co dím, v novém
tisíciletí vinšuji Simonovi a hlav
ně vám všem všechno ještě
lepší.
IP
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POLYGON
Nevíte co dát k Vánocům svým
milým? Předplaťte jim
POLYGON
absolutně nezávislý český
magazín pro náročné čtenáře.
Předplatné pro ČR a SR $25,
v Austrálii $ 50,
M. Čechová, 65 Kiama Ave.,
Yeppoon Q 4703
Tel: 0749 397 624

ÚDRŽBA A OPRAVY

NA ZAKÁZKU
Jiřinka, vyzdobí Vám okýnka.
Kvalitně ušije, záclony a závěsy
austrians romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:

9809 1826

všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.

STANDA MORÁVEK
práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

Video přehrávače, kamery,HiFi,
CD, faxy, mikrovlnné trouby,
pračky, sušičky atd.

Tel: 9360 4741

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

Vánoce
z minulosti do přítomnosti
Když se blížily Vánoce, obje
vily se na pražských balkonech
uvázané stromky, které čekaly
na Štědrý den. Jejich sláva za
zářila oslnivě až večer, kdy jsme
u nich s velebnou náladou za
zpívali koledy a otevřeli dárky. A
tak zbývalo jen čekat a snít,
jestli tam pod stromečkem opravdu bude to, po čem tolik
toužíme. Jednou to byly brusle,
jindy „štucel“ nebo krásné pero
anebo na šaty do tanečních.
Zatím to často zavonělo chod
bou další dávkou cukroví, tvoře
ného pilně rukama ze soused
ství nebo u nás. To se už brzy
stmívalo a mrazíky nám křehly
ruce. O to vítanější bývaly kous
ky pečiva k čaji, ale jen ty zlo
mené nebo přičmoudlé - to
pěkné se schovávalo až na
svátky.
Sníh nebýval, ten se ukázal
až těsně před svátky, kaluže se
potáhly tenkým ledem a šlápoty
v blátě ztvrdly mrazem. V ne
vlídném odpoledním šeru o to
více lákala záře vyzdobené výk
ladní skříně, ale v těch pa
desátých letech to bývala ubo
host. Jen nějaké kolekce, samé
atrapy nebo staré ozdoby ještě

OPAL
GALLERY

z předválečných let. Nový režim
Vánoce potlačoval. Ve škole
nás navštívil rudý děda Mráz a
místo koled jsme se učili pís
ničky o Koze rohaté a děduška
Maróz. Ještě že doma a ve
sboru jsme je drželi. Ale kapři
se líhli dál, a tak jsme si venku
postáli frontu podél plných kádí,
aby tam zkřehlý rybář hodil na
váhu šupináče, a pak ho strčil
do nastavené síťovky. Kapřík na
mě cestou domů mžoural okem,
dočkal se vody ve vaně, kde
trochu zbělel z pražské chloro
vané, než se pak ocitl na vánoč
ním stole s ostatními vzácnými
lahůdkami.Mezi ně patřil i banán
a mandarinka. Po třech kusech
a hodinové frontě za nehoráz
nou cenu.*Ale to už je dávno.
S dárky se každý snažil, bý
valy malé, ale přesto jsme si jimi
vzájemně udělali velkou radost.
A pro studentku to byl teprve
kříž, protože nebylo, kde si vy
dělat. Někdy založili bráškové,
jindy máma. Jednou mi to
vrátíš, říkávala. Dávaly se spíš
maličkosti, ale nikoho bych ne
vynechala. Kapesníky, ponožky,
mýdlo, dopisní papír. Jednou
jsem zazářila, když jsem vyba
lila první nylonky. Byly od tety
Boži z Austrálie. Tahle báječná
teta nám posílávala balíčky.
Přišly sice vždycky s dírou, jak
si na celnici odebrali nějaké to
kafe nebo kakao, ale zbytek
došel.Z exotických obalů na nás
zavanul blahobyt cizí země a
hlavou prolétlo - tam se tak jed-
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nou dostat - to by bylo...
Ani jsme netušili, že se želez
ná opona jednou protrhne - tehdy
pouze na čas, a že mě náhoda
osudu zavede spolu s moha dal
šími právě sem.A tak tu už sla
víme Vánoce po dvaatřicáté.
Jak? Tak trochu jinak. Jak už to
tu máme v lecčem.
Napřed přijdou předvánoční
party se známými, ve školách, v
práci, se sousedy, v kostele, na
ulici, prostě kde to jde. Jí se, ale
hlad není, pije se, ale policajti
hlídají. Dobrá nálada a dobrá vůle
nikde nechybí.
Pak přijdou návštěvy obchod
ních areálů, kde se na hroma
dách lákavě vrší tolik zboží, že se
z toho skoro nedá vybrat. K tomu
se přidá horké a nesentimentální
počasí, takže se peče cukroví v
plavkách a nakonec ani není chuť
na všechny ty hutné dobroty při
čtyřicítce ve stínu, ale stejně to
sníme, abychom pak odfuněli na
pohovku a koukáme na telku kriket nebo film.
Nakonec si hospodyně od
dychnou, že to mají za sebou,
tátové se spokojeně dívají po ro
dině, která si hraje s novými
hračkami a starší manželé si za
jdou do restaurace, aby měli
svátky bez práce.
Tak kde je ta vánočné hvězda
v Austrálii?
Je jako všude jinde - v očích
malých i velkých dětí, které mají
radost - tu posvátnou anebo svět
skou. A ta se odrazí v očích těch,
kteří jim radost udělali.

FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins
Street. Austrálie je proslulá
svými opály i perlami. Máme
opravdu velký výběr. Také
klenoty a australské umělecké
předměty pro každý vkus i
kapsu.
Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

ČESKÉ
LVÍČKY
Přívěsky
z9 a 18
karátového zlata
(bílé nebo žluté)
ve třech variantách je možné
objednat u Helenky na tel:
9570 2152.
Při objednání tří nebo více
přívěsků 10% sleva.

Recept na rok 2001
Vezme se 12 měsíců, po
řádně se očistí od veškeré
zlomyslnosti, chamtivosti a ne
návisti. Každý měsíc se rozkrájí
na 30 nebo 31 dílů (s výjimkou
února), takže zásoba vystačí na
celý rok.
Potom se každý den upraví
tak, že se vezme jedna porce
důvěry, jedna dávka poctivé
práce, dvě dávky dobré nálady,
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přidají se 3 vrchovaté lžíce opti
mismu, čajová lžička snášen
livosti, zrnko trpělivosti a špetka
taktu.Všechno se bohatě zalije
láskou.
Takto připravené se ozdobí
kytičkou pozornosti a podává se
s milým úsměvem a dobrým
přátelským slovem.
ä

Letní tábor pro děti

Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Vánoční pohoštění
z kuchyně paní
Vlasty
‘Recept na Lubův masový salát
Na
mixéru
nebo
ručně
nakrájíme 20 dkg pařížského,
20 dkg šunl^y, 6 GV okurek
sweet and sour, půl malé cibule,
čtyři plátky sýru. K tomu 6 -8
lžic dobré majonézy (Thomys
nebo domácí). Lahůdka s vekou

začne v neděli 7. ledna 2001. V
9 hod. ráno začneme stavět
stany. Pomoc rodičů je vítána
na začátku, ale také v den, kdy
tábor skončí, tj. v sobotu 13.
ledna, kdy je úklid. Poslední
nástup bude v sobotu v 11 hod.
dopoledne. Po něm se stany
začnou sklízet. Program tábora
s názvem Toulky Českou re
publikou pro nás připravila
Milena se skupinou vedoucích.
Počet je téměř obsazen. Cena
je $ 170 včetně vstupů a po
jištění. Informace děti dostávají
v českém, ale i anglickém
jazyce-pokud nerozumí česky.
>d>

HYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Petra Moravek BEc.LLB.
“Prvníporada zdarma”
PERSONAL INJURY
- No Win No Charge Workers Compensation, Hearing Loss, Transport Accident,
Public & Occupiers Liability, Medical Negligence
COMMERCIAL and BUSINESS
Sale and Purchase of Business, Civil Litigation
WILLS and PROBATE
Wills, Probate and Letters of Administration of Estates,
Executors Obligations & Beneficiaries Rights
FAMILY LAW
Divorce, Property Settlement Mediation,
Child & Spousal Maintenance, Residence and Contract Orders
CRIMINAL LAW
Traffic Offences, Criminal Charges, Representation and advice
CONVEYANCING
Purchase of Property, Preparation of Vendors,
Statement & Contract of Sale, Auction Contracts,
Subdivision, All Your Conveyancing.

a dobrým červeným s přípitkem
PF 01.
*Rybí polévka
Nejprve si uvaříme ve 2
litrech osolené vody rybí hlavy,
kostry a přidáme podřadnější
druhy s cibulí. Na půl vychladlý
vývar scedíme a vybereme stra
nou čisté kousky masa.
Na másle osmažíme pokrá
jenou cibulku (půl větší) a na
kostky
nakrájenou
mrkev,
petržel, příp. i půlku celerového
kořene, není-li tak 3 celerové
natě.Zaprášíme třemi lžícemi
hladké mouky a zalijeme vý
varem. Vaříme 20 minut na
mírném ohni. Na konec přidáme
kousky rybího masa, naškrá
bané jikry, případně dochutíme
citrónovou šťávou a osolíme.
Podáváme s kostkami os
mažené houstičky.
>d>
‘Rumové kuličky nepečené
10 dkg mletých ořechů, 5 dkg
mletých ovesných vloček, 10
dkg cukru, 7 dkg másla, 1
vanilkový cukr, 3 lžíce rumu.
Vše smícháme. Tvoříme menší
kuličky, které obalíme v kakau.
Dáváme do papírových košíčků
a necháme v chladu několik dní
odležet.
Krásné a klidné svátky
vánoční v radosti vám přeje
Vlasta Šustková

DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

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

Zvláštní nabídka

Main Office / Dandenong, Level 3/90 Walker Street

Telephone / 9793 7676
North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)

Do Evropy za $ 1245

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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Vzpomínka na Vánoce v Cechách
Rok se s rokem sešel a přichází opět čas poetického kouzla a vzpomínek na dětství. Pomalu
umlká ruch kolem vybírání dárků, pečení cukroví,shánění kaprů, klobás a jiných důležitých věcí, bez
kterých by se vánoční stůl neobešel. Zasněžené ulice se vyprazdňují a všechno se soustřeďuje do našich
domovů, kde přípravy vrcholí. Začnou se stavět betlémy a zdobit vánoční stromky, aby už nic nenarušilo
pohodu Štědrého večera.
A pak přijde ten den. Den nejoblíbenějši, ale nejdelší ze všech dnů v roce, alespoň mně se to
zdá.Čas neutíká, venku už tradičně místo sněhu je jer? bílý poprašek a v televizi se co rok to rok opakují
stejné pohádky, které už člověk zná zpaměti, ale stejně se znovu rád na ně dívá. Blíží se večer se svou
sváteční večeří a nezapomenutelnou atmosférou. Nechybí rybí polévka, řízky z kapra a bramborový salát.
Hlavně děti ten den jedí nejrychleji z celého roku,vždyť na ně čekají dárky pod stromečkem. Nemohou se
dočkat, až je rozbalí.
My dospělí bychom se měli v tento sváteční čas na chvíli zastavit, ohlédnout se zpět a zamyslet
se nad odcházejícím rokem. Jak jsme tento rok prožili. Zda jsme někomu vědomě neublížili a pomáhali
tam, kde jsme pomoci mohli.
Touha po domově narůstá o vánočních svátcích u všech, kteří jsou v tuto dobu mimo vlast a jen
vánoční pozdravy překlenují velké vzdálenosti a dávají hřejivý pocit. Letos i já zažiji Vánoce mimo domov
u vás v Melbourne. Bude to pro mě nový a neopakovatelný zážitek.
Přeji vám krásné a veselé vánoční svátky, rozzářená očička dětí a do nadcházejícího roku hodně
štěstíčka, lásky a k tomu stále potřebné zdraví:
’
Vaše Milena Koreňová

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

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

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

Dominik Hašek je
vodnář. S vodnáři
jednejte vždy na
rovinu. Vodnář
se dobře
osvědčuje
v týmové práci,
proto mu můžete
svěřit i těžké
úkoly. K lidem
i k penězům má
poměr kladný.

VODNÁŘ

Dominik HAŠEK

*29. 1.1965

(21.1.-19.2.)

Základní vlastnosti:
originální
tolerantní
nekonvenční
bratrský
vynalézavý
optimistický
nepraktický
žárlivý
majetkumilovný
nezodpovědný
nedůvěřivý

Bohemia
JřÁ VEL
Všem našim klientům přejeme
spokojené Vánoce
a hodné zdraví a úspěchů
v klovém roce
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

SOUŤEŽ
Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka kmitají.
Hle, hle, co náš táta všecko umí,
jak mu třísky z rukou lítají!
„Dřevo ukradl jsi v panském lese,
komu děláš z něho koryto?“
„Dědovi“-„Už se mu ruka třese,
nádobí už vše rozbito!“

„Nauč mě to!“-Vida toho kluka!
„Nač by tvá to ruka uměla?“

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Kdysi mladí, nyní staří krajané, roztroušeni po Melbourne
potřebují naši pomoc, tj. potěšit je návštěvou a strávit s osa
mělým člověkem trochu svého času.Tato výzva patří zejména
ženám, jednak proto, že to povídání ženám jde lépe a také
proto, že jak známo ženy se dožívají mnohem delšího věku
než muži.
Proto vás prosíme, přihlaste se nám, máte-li možnost někoho
navštěvovat a zároveň rovněž oceníme sdělení, víte-li o
někom, koho by'taková návštěva potěšila -blíží se Vánoce.
Pište, prosím, na adresu: Czech Support Group, Czech
House, 497 Queensberry Street.North Melbourne 3051
Anketa: Kdo předešlou básničku napsal a jak pokračuje?
Odpovězte na stejnou adresu.
Tři šťastní výherci, starší 18 let, obdrží láhev značkového čer
veného vína, dar od paní Vlasty Šustkové.
Výsledek bude oznámen v následujícím Kvartu.

MONT ALBERT
PHARMACY

Vyučujeme
hře na klavír

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Nabízí služby krajanům
Otevřeno:
Pondělí - pátek: 9:00 -18:00
Sobota 9:00 -13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

děti od pěti let i dospělé.
• Veškeré mechanické
práce
• Kvalitní pneumatiky za do
brou cenu
• Prohlídku auta před koupí
• RWC test

5/500 Clayton Road
Clayton 3169

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605

Používáme moderní australské
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

Jarda

Almara cabinets p/l
THE WARDROBE SPECIALIST

Firma na
instalaci vestavěných skříní
hledá někoho se schopností
dělat dobrou a poctivou práci
za dobré peníze.
Bližší informace na čísle:

9793 8233
Lumír nebo Richard

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
OPRAVY A ÚDRŽBA
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí a ostatních průmyslových
a domácích spotřebičů.

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L

Opravy, konstrukce,
prodej chladících zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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Stalo se
V neděli 19. listopadu se v
Národním domě ve velkém vy
ráběly vánoční ozdoby. Sešlo se
k tomu asi dvacet děti a pod
dohledem učitelky Mileny vystři
hovaly z barevných papírů zvo
nečky, věnce a jiné ozdoby z
nichž některé putují domů, přes
moře k babičkám.
6. listopadu nám předvedla
své umění slovenská skupina
LOJZO. Jejich hudební umění a
humor pobavil všechny. Jako
přídavek nám pánové předvedli
tanec z Labutího jezera.

vým pohledem na mou postavu.
Od prosince se nemusíme za
pochoutkami českého cukrářství vydat za oceán. Cukráři
Milan a Katka Pojarovi otvírají
nový obchod, tentokrát přímo ve
středu města v Royal Arcade
na Bourke Street, Melbourne
Jako každý rok i letos se
melbournské výstavy potravi
nářského průmyslu účastnil
známý tasmánský výrobce sýrů
Milan Vyhnálek. A jako každý
rok se Maruška starala o
vystavené zboží a pamatovala
také na melbournské krajany.

Po pádu komunistického
režimu, když jsem se dostal
poprvé zpátky do Českosloven
ska mě při první procházce
městem přitahovala vůně vě
nečků, rakviček, florentýnek,

vanilkových rohlíčků a dortů do
nejbližšího cukrářství. Můj úmy
sl, vrhnout se na pečivo, které
není dělané ze slaného másla a
posypané „hundreds and thou
sands" mi byl překažen kára-

Pavel a Hana Homolkoví
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

★ ENGINES

★ PANELS
★ MECHANICAL PARTS
★ FREE FAST I •

■fc
& PRICES

★
MELBOURNE HOT LINE
103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-Dandenong Road)

Přejeme veselé
Vánoce
Lyže DYNAMIC CARVERS
2000, vázání, hole, lyžařské
boty, lyžařské kalhoty,
lyžařské helmy, teplé spodní
prádlo.
Vše s předvánoční slevou.
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene

Tel: 9817 4683

10 HI vart
Limburger, camembert, brie a
voňavý romadúr přišly vhod.
Děkujeme.

K dopisu od pana Semlera jsme
dostali dvě připomínky:
Vážená redakce Kvartu,
dovolte mi prosím malou po
známku k dopisu pana W.
Semlera. Nevadí mi tolik čeština
typu „moje bábišek byl tópra
sokolovna“, pozastavuji se však
nad obsahem sdělení. Co by
nám asi, ptám se laskavých
čtenářů Kvartu, mělo jako
Čechům (krajanům, emigran
tům, exulantům - škrtněte co se
nehodí) být přednější: posekaná
tráva podél trati tramvaje či
důsledný rozchod demokratic
kého režimu s pozůstatky ko
munismu? Už ta demokracie
oficiálně běží 10 let, pan pre
zident Havel sklízí mezinárodní
ceny a uznání za své morální
postoje, zatímco doma komuni
stické straně stále patři všech
no, čeho se neprávem zmocnila
v době své krutovlády. Neztra
tila žádný movitý či nemovitý
majetek a její členové naopak
ekonomicky získali.
Ptám se dál: je pro nás
opravdu důležitější teplá čekár
na na Florenci než veřejné

PODNÁJEM
Starší manželé - penzisté,
hledají podnájem
nezařízeného 1 - 2 br. unit,
nebo grany fiat v Melbourne
na 1 - 2 roky
Telefonujte večer na tel:
03 9816 6354

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
odhalení jmen estébáků a
agentů, kteří špehovali, udávali
a jsou stále mezi námi? Je pro
nás důležitější dobrosrdečná
soudkyně, jejíž minulost je
nejasná, než právní stát, v
němž soudci z komunistické éry
nesmějí nadále soudit a
diplomaté vyškolení V Moskvě
nesmějí být nadále diplomaty?
Ve výčtu by se dalo pokračovat,
každý z nás by mohl uvést další
příklady. Krajané do republiky
jezdívali i v době, kdy Leopoldov
a uranové doly praskaly ve
švech a dokázali se rozplývat
nad tím, že taky máme veřejné
záchodky a některé i čisté.
Dopisy tohoto druhu uveřejňo
val tehdy František Váňa v
Hlasu domova v rutfrice Naše
rovy. Není náhodou na čase,
aby Kvart zavedl stejnou
rubruku?
Marcela Čechová, Yeppoon.

Vážený a milý pane Semlere,
Váš dopis ve Kvartu mne velice

dojal. Souhlasím s každým
Vaším slovem. Naše krásná
vlast, Česká republika, si přece
nezasluhuje samou kritiku!
Děkuji Vám!
O.L. Most
Po přečtení těchto dopisů
musím také se svou troškou do
mlýna. Každá mince má dvě
strany. Všechno se dá kriti
zovat, někdo rád vdolky jiný
zase holky. Vzpomínám si jak
Spolkové Německo, které mělo
nejlepší předpoklady demokratizovat a vyrovnat se s minulostí,
vyváželo do světa talent promi
nentního člena NSDAP, Herberta von Karajana a jak se mu
celý demokratický svět včetně
uprchlíků před Hitlerem klaněl.
A na závěr, nedělní vánoční
oběd se tak vydařil, že všichni
kuchařům tleskali a nemohou
se dočkat příštích Vánoc. Mirku
a Mílo DÍK !!!
PP

BLUEBERRIES U-PICK BORŮVKY
Lot. 2 Henderson Road,
WANDIN NORTH 3139
Otevřeno od 27. prosince
do února 99,
od 9 do 5 hodin, mimo
pondělky a úterky.
Před návštěvou vždy
telefonujte na:

0359 643 303

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

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

nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully
Telefon: 9758 6100
Shop 68, Maling Road, Canterbury
Telefon: 9830 5004

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!

vart11

Sv. ľHifculáš
v Národním domě.
Rodiče s dětmi přišli v neděli 3. pro
since na Mikulášskou nadílku organizo
vanou Sokolem Melbourne Jako každý
rok i tentokrát se děti dočkaly sv. Miku
láše, anděla i hrozného čerta.
Přípravy na nadílku začaly již před
několika týdny. Čtvrteční penzisté nakou
pili bonbony, které pak odměřovali do
pytlíků s Mikulášem. Pani Zlatá a paní
Heřmanová upekly perníkové Mikuláše,
čerty a sněhuláky (díky jednomu pánovi,
který nám poslal formičky z ČR).
Všechno proběhlo pod přísným dohle
dem naší nové sl. učitelky.
V neděli pod Mileniným vedením děti
ukázaly, co všechno umí, hrály na klavír,
na cello, zpívaly a recitovaly. Některé děti
se ukázaly jako budoucí hvězdy prken,
která znamenají svět. Mezi takové určitě
patří vnučka paní Kallové z Balaratu,
která v stoletém národním kroji nejen
zpívala, ale i tancovala. Vrcholem byl
příchod sv. Mikuláše a rozdávání dárků.
Díky za pěkné odpoledne patří Mirkovi,
Gábince a Ivanovi.
Škoda jenom, že druhý a třetí den po
nadílce mi telefonovali rodiče, kdy
Mikuláš bude. Ochudili svoje děti o
zážitek, který mnohým vydrží do konce
života. Aby se to nepletlo, příští Mikuláš
bude 9. prosince 2001.
Pavel Pospíchal
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I Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:
| Sokolský list: $.....................

I Národní dům:$....................
I
| Členské příspěvky:$..................

Přeji si potvrzení příspěvku
©ne
©ano,

]

nehodící se, škrtněte

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

I
I

i Změna adresy:
| Jméno:.............................................................

I „

I

| Číslo domu a ulice:...........................................
l—______________________________________________________

— — — —j

Vokálno-inštrumentálny súbor Súroden
cov Jendruchovcov z Bratislavy - De
vínskej Novej Vsi tvorí deväť detí: šesť
dcér a traja synovia Márie a Milana Jen
druchovcov.Repertoár súboru je širokospektrálny - okrem hudby starých majstrov (Schubert, Chopin, Mozart, Dvořák,
Verdi...), chrámových skladieb, muzikálových árií, kolied, ľudových piesní sa deti
venujú aj tanečnej a populárnej hudbe.

Jestli máte chuť si je poslechnout, přijďte 28.12. do Sokola.
Vystoupení začíná v 7 hod. pm. Vstupné je $ 25

Jradiční silvestrovská zábava
Řízky, bramborový šalát, chlebíčky

STUDIO 9 až do 2 hodín ráno
Jombola, nápoje u baru,
dobrá nálada zdarma
vsjuvné
ínci. gsj
Objednávky zbývajících míst na
tel: 9799 1691 nebo 9932 8296
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