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MASOVÁ NEURÓZA
VIDĚNÁ Z DÁLKY
Až k protinožcům dolehla
hysterie spjatá s jmenováním
Jiřího Hodače do funkce gene
rálního ředitele České televize.
Samozřejmě nevím všechno, co
se této aféry týká, pročítám-li
však stránky internetu, nemohu
se dopátrat, co vlastně Hodačovi nepřátelé proti němu mají.
Nakupené obscénosti jsou zce
la nekonkrétní a vlastně jediná
výtka byla specifikována, že Hodač je „privandrovalec“. Mám
obavu, že nemalá část českého
národa smýšlí podobně o exu
lantech nebo, pokud dnes chce
te, o Češích žijících mimo re
publiku. Tato výtka vyslovená
jako jediný Hodačův hřích, na
mne dolehla velmi tísnivě.
Rozumím ji tak, že se vztahuje
také na mne a na ostatní
exulanty třeba neuvažující se
vrátit do vlasti.
Taková urážka je jedním z
důvodů, proč na návrat nepo
mýšlíme, i když se stále cítíme
Čechy a bez rozpaků mohu
prohlásit, že dobrými Čechy.
Když jsme vybírali na pomoc
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po povodních nebo přispívali do
fondů např. ke stavbě poškoze
ných či zničených kostelů, ne
byli jsme nazýváni přivadrovalci
či utečenci a když někteří z nás
mají úmysl se vrátit a uplatnit
znalosti a zkušenosti, které
získali během několika desítiletí
v západním světě, je zle.
Abych se vrátil k Hodačovi,
nevím, jak ho znají ti, kteří mu
spílají, na čem staví kritiku,
zejména’ tu, že je neschopný.
Takové odsouzení by bylo mož
né dejme tomu po roce, kdyby
se ukazovalo, že na svěřené
úkoly nestačí. Zlovolné stínání
hlav nevinných jsme již zažili.
Než se Hodač dostal do redak
ce českého programu BBC v
Londýně, kde se v českém vy
sílání vypracoval do vedoucího
postavení, žil v Melbouřné a v
této době jsem měl možnost ho
dobře poznat. Austrálie může
být vůči novým přistěhovalcům
krutá, zeptejte se na to Hodačů,
jak se v novém prostředí usa
zovali, díky své pracovitosti a
houževnatosti obstáli. To se
mnohým nepodaří. Zřejmě tyto
okolnosti nejsou pro nepřátele
Hodače zajímavé, i když by lec
cos o něm napověděly. Tak
stejně také to, že Hodač na
vzdory vyčerpávajícímu za
městnání začal v Melbourne
vydávat z vlastního přesvědčení
a bez jakékoliv finanční či jiné
pomoci český exilový měsíčník
PANORÁMA. Nemohu více
zdůraznit důležitost skutečnosti,
že Hodač umožňoval mnoha
českým exulantům jediný kon
takt v rodném jazyku. Připomí
nalo mi to Krameriovu vlaste
neckou expedici, která sehrála
tak důležitou obrozeneckou
úlohu. Hodačovi pražští nepřá
telé se o tom mohou přesvědčit
v knihovně LIBRI PROHIBITI,

kde jsou všechna čísla Panorá
my archivována. Snadno zjistí,
že časopis byl vydáván za
svízelných podmínek a přesto
měl velmi slušnou úroveň.
Hodač jej redigoval a paní
Hodačová ponocovala v úloze
typografky, oba pak vytisknutá
čísla balili, adresovali a expe
dovali. Při tom nezanedbávali
svého syna. Takový životní styl
pak již Hodačům nepopřál
mnoho času na ostatní a je
pravda, pokud jsem je v Mel
bourne poznal, neměli valný
zájem o společenská trivia,
hraní karet, pitky a marnění
času. Ten byl Hodačovi cenný a
modré pondělky mu byly cizí.
Pochybuji, že by se Hodač od
svých melbournských let příliš
povahově změnil. Nepokládám
takové vlastnosti za negativní.
Po roce 1989 navštívil Mel
bourne Ivan Havel, bratr prezi
denta. Na veřejné přednášce
byl otázán, v čem vidí největší
problém české polistopadové
společnosti. Bez váhání odpo
věděl, že je to závist.
Tyto řádky komentující bizar
ní diskusi o nově jmenovaném a
posléze resignovavším gene
rálním řediteli České televize
jsou podloženy osobní zkuše
ností, kterou jsem nabyl během
Hodačova života v Austrálii.
Tento dopis jsem odeslal do
pražských novin. Dvě třetiny mi
nulého století pociťovaly české
země faleš, tedy klam, šalbu,
přetvářku, nepravdivost, neupří
mnost, nepoctivost a pokrytec
tví. A navíc tvrdě dopadající bič.
Praha začátek nového století
podivně zmasturbovala, nená
vistná kampaň zacílila na exu
lanta vracejícího se do vlasti,
když byl jmenován šéfem stát
ních veřejnoprávních sdělova
cích prostředků. Na Václav-
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ském námestí se proti němu
demonstrovalo a manipulovaný
dav zpíval „Svatý Václave nedej
zahynouti nám ni budoucím“.
Rudé právo neblahé paměti
ho tak jako nás všechny nazý
valo utečencem, dnešní česká
média pŕivandrovalcem. To bylo
původně jediné, co proti Hodačovi měli. Když v motolské ne
mocnici, kam byl převezen v
bezvědomí následkem selhání
srdeční funkce a úplného psy
chického i tělesného vyčerpáni,
rezignoval, ozval se ministerský
předseda Zeman a za hlasitého
jásotu včetně těch, kteří s ním
dosud nikdy nesouhlasili, ozná
mil, že Hodač musel z televize
odejít, protože se dopustil dvou
manažerských chyb. To se mo
hlo stát, byl to ale důvod k uka
menování? Exulanta Hodače
pro dvě údajné manažerské
chyby dovlekli téměř do hrobu.
Podle Zemana & spol. první
prohřešek spočíval v tom, že
Hodač jako generální ředitel dal
ve vysílacím programu během
kritických dnů přednost zpravo
dajství na úkor pohádek, detek
tivek a erotických pořadů. Druhý
Hodačův smrtelný hřích: vybral
si za spolupracovníka člověka,
kterého ministerský předseda
neměl v oblibě. Česká republika
je ale plná bývalých komunis

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
tických ministrů a funkcionářů,
kteří celý stát pohřbili, vyšetřo
vatelů a soudců, kteří desetiti
síce lidí bezdůvodně perzekuo
vali, příslušníků StB, kteří je až
k smrti týrali, učitelů, kteří celé
generace české mládeže indoktrinovali bolševickým seme
nem špatnosti. Pohraničníci sa
disticky stříleli ty, kteří se po
koušeli překročit hranici socia
listického tábora míru. Z lidovědemokratické republiky se vyvá
žela vojenská technika, zbraně
a munice určená k násilnému
svržení řádně zvolených vlád,
čs. specialisté školili teroristy a
vybavovali je mimo jiné semtexem, výbušninou, která napň
explodovala PanAm dopravní
letadlo nad Skotskem. Zahynulo
tam 270 lidí. V Angole a jinde se
na komunistických revolucích
podíleli i příslušníci čs. armády,
docházelo k zmasakrování de
setitisíců místních obyvatel. A
původci i aktéři těchto zrůdných
zel, dnes většinou v důchodo
vém věku, beztrestně a vesele
užívají maximálních penzí.
Mnozí bezstarostně žijí v za
babku získaných bytech a vil
kách, ze kterých byli přes noc
vyhnáni t.zv. nepřátelé lidu.
Ochránci socialismu bez rozpa
ků zabírali, tedy kradli, nejen
nábytek, ale i peřiny. Proti těmto

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

škůdníkům a zabijákům se
nedemonstruje.
Dále zůstávají nepotrestaní
novodobí šejdíři, nejednou špat
ně převlečení členové KSČ,
kteří připravili české hospodář
ství po roce 1990 o miliardy
korun, ať již v bankovnictví, prů
myslu či v domácím i exportním
obchodu.
Českého exulanta Hodače
potkal xenofobský hněv české
ho lidu. Myšlení tohoto lidu bylo
půlstoletí negativně ovlivňová
no marxistickými maséry. Lid je
vybaven mozkem, často jej ale
nechce či vůbec neumí kontro
lovat.
Jiří Hodač ve svém rezignačním prohlášení mimo jiné uvedl:
„ Funkci generálního ředitele
ČTjsem přijal s tím, že ji budu
vykonávat podle svého nej
lepšího svědomí a vědomí, a
to i za cenu mimořádných
osobních obětí. Včetně ceny,
kterou zaplatím na vlastním
zdraví. Myslím, že jsem tak
učinil beze zbytku. Narodil
jsem se v této zemi a přesto,
že jsem velkou část života
prožil jinde - ve státech s
vyspělými systémy parla
mentní demokracie - vždy
jsem ji považoval za svůj
domov a nikdy mne nena
padlo, že posléze se stanu

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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terčem těch nejnepředstavi
telnějších a lidsky nejubožej
ších forem osobních útoků,
zprostředkovaných
medii.
Přiznám se, že ještě před
třemi týdny bych nevěřil, že
něco tak nízkého je možné v
zemi, jež ještě v první polo
vině dvacátého století patřila
k nejvyspělejším částem svě
ta i v kultuře mezilidských
vztahů a kvalitě tehdejší žur
nalistiky. Žurnalistika je nejen
o rutině a řemesle, ale přede
vším o pokoře před pravdou a
zodpovědnosti k druhým“.
A k tomu již nemám, co bych
dodal.
Miloš Ondrášek

Všech devět
stavilo programem
Melbourne. Na své
ti kteří se přidali ke

sourozenců Jendruchových se o Vánocích před
zpěvu a hudby obecenstvu Národního domu v
si přišli milovníci lidové i vážné hudby, tanečníci i
koledám. Děkujeme za krásný zážitek.

ČSA zastavují provoz své linky do Bangkoku
Od dubna 2001 se České aerolinie zapojují do jedné z aliancí světových leteckých dopravců. Aliance
„Sky Team“ je tvořena zejména americkou společností Delta Airlines a francouzskou Air France, dále pak
mexickou společností Aeromexico a jihokorejskou Korean Air. Z toho důvodu České aerolinie musely
přehodnotit své priority a veškerou kapacitu, kterou disponují na letadlech typu Airbus A 310, které až
dosud létaly mezi Prahou a Bangkokem, od letní sezóny 2001 nasadit výhradně na svých atlantických
linkách. Důsledkem tohoto kroku je přerušení provozu na Dálný východ od 15. března 2001, a s tím
související uzavření obchodních zastoupení v Bangkoku, Hanoji a po 33 letech existence kanceláře i v
Sydney.
Aliance Sky Team znamená pro ČSA možnosti dalšího potenciálního růstu a prosperity. Praha
dostává velkou šanci stát se na leteckých mapách významným místem, přes které budou létat nejen
cestující ČSA, ale celé aliance. Český letecký dopravce tak dále posiluje své významné postavení ve
střední a východní Evropě. Pro cestující pak bude k dispozici rozsáhlá síť linek aliance, která má
I především prostřednictvím svých uzlů v Atlantě, Paříži, Soulu a Mexico City výrazný růstový potencál.
Dochází k propojení frequent flyer programu ČSA OK Plus se všemi obdobnými programy aliančních
partnerů, čímž dojde k výraznému zatraktivnění tohoto programu pro členy, kteří budou moci kromě
jiných výhod získávat body i při letech s partnerskými společnostmi a čerpat bonusové letenky na jejich
síti.
Co toto opatření znamená pro cestující z Austrálie? Zákazníkům bude i nadále k dispozici dodnes
spolupracující agent ČSA, agentura Czeslotour Air Services, sídlící na tradičním místě v Sydney v
Austrália Square Tower v 8.patře (telefon: 02 9247 7706). Cestovat do České republiky bude možno
dvěma směry, buď s ČSA v Evropě v navázanosti na dálkové lety Qantasu a British Airways, nebo s
Qantasem přes Ameriku a s ČSA z New Yorku do Prahy. To ovšem neznamená, že v budoucnu nedojde
| k dalším změnám, které by byly ve prospěch co nejjednoduššího spojení s Austrálií. A do té doby, vážení
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

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

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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ODTUD A ODJINUD

V

době amerických voleb
jsme se zmínili o tom, že
manželka kandidáta na demo
kratického viceprezidenta J.
Liebermana se narodila v Pra
ze, republikáni vyhráli, a tak se
další Češka do Bílého domu
nedostane. Netruchleme ale,
dovídáme se, že nově zvolený
prezident George W. Bush má
české kořeny a genealogové zjistili, že jeho předkem v třicá
tém čtvrtém koleně je přemys
lovský král Vratislav II. A je to
prý svatosvatá pravda, Lidové
noviny si nevymýšlí.
edávné Vánoce byly v Čes
ké republice velmi bohaté a
obchody zaznamenaly rekordní
tržby. Obrovský zájem hlásí pro
dejci mobilních telefonů, na Ště
drý den a na Silvestra byla ka
pacita sítě na prasknutí, kdekdo
si mobilně vinšoval, patří to nyní
k českému bontonu. Psycholo
gové se ale dali slyšet, že lidé
nakupují hory darů, stresují se a
pak jsou na sebe zlí. Jako každý
rok, před Vánocemi se pořádají
novinové ankety a v posledních
Lidovkách minulého tisíciletí
odpovídali různí prominenti na
otázku, jaká událost nejvíce
ovlivnila těchto deset století.
Ladislav Jakl, poradce Václava
Klause, ODS, se domnívá že to
byl „vznik bigbítu a svět už nikdy
nebude takovej, jako byl před
tím“. Pane Bože, ochraňuj nás
před takovými poradci o Váno
cích a kdykoliv jindy.
evnivost mezi českým exi
lem a domovem přímo volá
po objektivním a na vědeckém
základě vypracovaném podrob
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
ném rozboru. V pražském na
kladatelství Annonce vyšel ne
dávno soubor úvah, tedy nikoliv
výzkum veřejného mínění, esejisty Luďka Frýborta žijícího
Hannoveru a po roce 1989
často navštěvujícího republiku.
Češi očima exulanta aneb os
maosmdesát pohledů zvenku.
Před časem jsme se poza
stavili nad sedmihodinovým
čekáním v Bangkoku při letu
ČSA z Prahy do Austrálie. Po
slední letecký řád pak tuto vel
kou nevýhodu pro australské
cestující napravil, co ale platné,
česká letecká linka do Bang
koku se nyní ruší a s tím i
napojení na Prahu. České aero-,
linie vstoupily do aliance s ame
rickou společností Delta, Air
France, Korean Air a Aeromexico, což způsobilo zrušení tahu
na Austrálii. Radí se nám, aby
chom letěli do Paříže či Lon
dýna a tam přestoupili na české
letadlo do Prahy a nejpove
denější je doporučení tak ces
tovat přes Nový York. Z Melbourne do Prahy přes USA bez
přestávky? A to se stále mluví o
smrtelných emboliích vyvola
ných dlouhodobým pobytem
zejména ve stísněných podmín
kách „Economy Class“. Obchod
je obchod, trombóza netrombóza, hluboká či jakákoliv jiná,
Dálný Východ a Austrálie nej
sou zřejmě pro ČSA dostatečně
ekonomicky přitažlivé.
ysílání v angličtině České
ho rozhlasu Rádio Praha
oznamuje těm australským po
sluchačům, kteří mají vhodný
krátkovlnný přijímač, že nyní
mohou poslouchat zprávy, ko
mentáře na politická a eko

V

nomická témata, sport, hlasy
posluchačů i hudbu denně mezi
20:00-20:27
hodinou
UTC
(GMT) na frekvencích 5930 v
pásmu 49 a 11600 v pásmu 25,
a mezi 21:30 a 21:57 hodinou
UTC na frekvencích 11600 v
pásmu 25 a 15545 v pásmu 19.
Londýně zemřela 86letá v
Praze narozená Marianne
Steinerová, roz. Pollaková, ne
teř Franze Kafky.Byla jediná,
která z Kafkovy rodiny přežila
nacistickou genocidu, emigro
vala do Anglie v roce 1938.
Tvořila spojení mezi Kafkovými
kořeny v pražské židovské po
spolitosti a literární vědou. V
Kafkově slavném románu Pro
ces nacházíme stopy spjaté s
Valerií, milovanou sestrou spi
sovatele, matkou Marianny. V
období 1948-1968, kdy se o
Kafkovi nesmělo v ČSSR mluvit
a jeho díla tam byla zakázána,
Steinerová se ujala zodpověd
nosti za literární dědictví svého
strýce a Max Brod, který Kafku
objevil světu, je jí za mnoho
vgjěčný.
norový exulant Petr Hrubý
působil řadu let jako vyso
koškolský profesor politologie v
Perthu, známe jeho publikaci
Fools and Heroes z roku 1980
zabývající se čsl. socialistickou
politikou. Nyní se dovídáme, že
po 52 letech exilu se osmde
sátiletý Hrubý natrvalo vrací do
Prahy s představou, že tam
může být ještě užitečný. Měl by
se poučit kauzou Hodač, pokud
mu nejde jen o rodnou hroudu.
Nedej Bože, aby se podobně
nerozhodla i M. Albraightová a
nezamířila na Hrad, jak dopo
ručoval dnešní prezident, to by
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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

ŠVADLENA J
všechny
krejčovské
práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.

STANDA MORAVEK
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
došlo k pogromu a Václavské
náměstí by nestačilo!
roce 1999 se do jihoame
rických And vydala z Prahy
výprava, aby zjistila, kde pra
mení Amazonka. Českým geo
grafům přálo štěstí, pomocí la
serového dálkoměru a jiných
přístrojů objevili tři rovnocenné
prameny nejdelší řeky světa. V
červnu minulého roku se do této
oblasti vrátili a zjištění potvrdili.
Slovan všude bratry má, při
zpáteční cestě do Limy v Peru
potkali polskou výpravu, která
byla na cestě k pramenům.
Internetové stránky National
Geographic z prosince 2000
informují o pramenu Amazonky
ve výšce 5509 metrů na hoře
Nevado Mismi a o tom, že pra
men objevili Poláci. Vedoucí
české expedice RNDr B. Jánský
z Univerzity Karlovy s lokalizací
nesouhlasí a je rozhořčen, že
prvenství se podle něj neprá
vem přičítá Polákům.
ustralská pošta nás zase
překvapila, od února se
mají všechny zásilky mimo
Austrálii frankovat známkami s
označením International, znám
ky bez tohoto označení jsou
určeny výhradně pro vnitrozem
ský poštovní styk, pokud ne
chceme připlatit na GST.

V
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OPAL
GALLERY
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

olik znáte nositelů Nobe
lovy ceny, kteří pochází z
Prahy? Jejich pět, baronka Bertha von Suttnerová, roz. Kinská,
obdržela Nobelovu cenu míru v
roce 1905, chemik Jaroslav
Heyrovský získal Nobelovu cerau roku- 1959 za objev pola
rografie, fyziologové Carl a Ger
ta Coriovi byli v roce 1947
oceněni za výzkum metabolis
mu cukrů glukózy a glykogenu v
živočišných tkáních, oba vystu
dovali v Praze medicínu a od
roku 1922 žili a pracovali v USA.
“Miláček národa" Jaroslav Sei
fert dostal v roce 1984, dva roky
před svou smrtí, jako první
Čech Nobelovu cenu za litera
turu. Další tři držitelé Nobelovy
ceny byli spjati s Prahou. Nej
známější je samozřejmě Albert
Einstein,, který v letech 19111912 působil v Praze jako uni
verzitní profesor fyziky, Nobelo
vu cenu obdržel v roce 1921 za
objev fotoelektrického jevu - ni
koliv za teorii relativity. Ve stej
nou dobu jako Einstein působil
v Praze Otto Stern, který byl
vyznamenám Nobelovou cenou
v roce 1943 za objev magnetic
kého momentu protonu. V roce
1975 byla Nobelova cena uděle
na za výzkum stereochemie
organických sloučenin švýcars
kému chemiku chorvatského
původu Vlado Prelogovi, který
absolvoval inženýrství na praž
ském vysokém učení technic
kém v roce 1928.
douard Borovanský se na
rodil v Přerově na Moravě v

K

E

ČESKÉ
LVÍČKY
Přívěsky
z9a 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.
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roce 1902, zemřel v Melbourne
v roce 1959. Byl členem baletu
Národního divadla v Praze a
pak taneční skupiny, kterou
tvořili zejména ruští emigranti
po roce 1918. Mme Pavlova a
Dagilev byli hvězdy tohoto
baletu, navštívili Austrálii dva
krát v třicátých letech a při třetí
návštěvě v roce 1939 Boro
vanský a jeho žena Xenia, pri
mabalerína, se do Evropy již
nevrátili. V Melbourne nejprve
založili baletní školu a o rok
později “Borovanský Ballet
Company”. Byl to první profe
sionální taneční soubor v
Austrálii, který stále existuje na
vysoké umělecké úrovni a pod
názvem “Australian Ballet” do
sahuje mezinárodní uznání. Na
vrhli jsme australské poště
(Australian Post, Manager,
Philatelic
Group,GPO
Box
1777Q, Melbourne 3001), aby k
uctění našeho krajana - zakla
datele australského tanečního
umění vydala k příležitosti stého
výročí jeho narození příležitost
nou známku. Tato akce potře
buje podporu každého z vás,
celé české pospolitosti a všech
příznivců australského baletu.
IP

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Dětský letni tábor pro české a slovenské děti
Šumava 2001

Je 7.1.2001 - 11:00 dopoled
ne - naše státní vlajka stoupá po
stožáru... Kde domov můj, kde
domov můj... Krásná slova naší
hymny se rozeznívají opět po
Šumavě, která se tak stala na
sedm dnů malým Českoslo
venskem.
Sešlo se nás letos opravdu
hodně - 34 dětí rozdělených do
4 oddílů, 9 vedoucích a 5 ku
chyňských sil v čele s Jardou.
Na první dva dny se na nás také
přijel podívat otec František
Pěnčík ze Sydney, který pro nás
sloužil mši svátou a požehnal
celému táboru. Základní myš
lenkou našich táborů je sez
námení dětí s tradicemi české
ho a slovenského národa, s je
jich zeměpisnou polohou, histo
rickými místy, významnými kul
turními ději a typickými prů
myslovými výrobky. Samozřej
mě za úkol číslo jedna ve všem
tomto snažení si dáváme český
jazyk.

Ne jinak tomu bylo i letos.
Děti hrály celotáborovou hru
"Toulky Českou republikou", ve
které se postupně sezna
movaly (podle pečlivě připrave
ných pokynů Mileny) s hlavními
charakteristickými rysy jednotlivých kra
jů.
HYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Zeměpisná
část byla ob
Petra Moravek BEc.LLB.
sažena v sou
“První porada zdarma"
PERSONAL INJURY
těži o výrobu
- No Win No Charge nejoriginálněj

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.

ší mapy Č.R., kde každý oddíl
pracoval na jedné mapě. Musel
jsem se v duchu obdivovat nad
nápaditostí dětí, neboť všechny
čtyři mapy byly provedeny na
takřka profesionální úrovni a
dokonce ve třech dimenzích.
Jazyková část se pak promítla v
každodenních přírůstcích no
vých slov a terminu vystavených
kolem hlavního vchodu. I ostat
ní činnosti a aktivity jsme se
snažili vhodně zařadit do každé
ho dne podle probíraných krajů.

viz DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

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

Zvláštní nabídka

Main Office I 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

Příkladem mohou být:
• batikování šátků - Severo
český kraj - textilní průmysl
• jízda na koni (díky Frantovi!) Velká Pardubická
• hra "chytání ryb" - Jihočeský
kraj - rybníky
• lisování (mačkání) ovocných
šťáv - Jihomoravský kraj - výro
ba vína - atd.
Nebyl by to ani pořádný letní
tábor, kdybychom se neposta
rali také o zábavu a vybití těles
né energie! A tak samozřejmě
jsme byli dvakrát na koupališti,
dále jsme využili možnosti jízdy
na kanoích (díky Salesian College - Chadstone, která také
zapůjčila autobus) - ti velcí do
konce na řece Yarra a ti menší
potom na jezeře Lysterfield.
Snad nejoblíbenější se pak
stala jízda na vodní klouzačce v
Emeraldu, kde děti od těch

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

nejmenších až po ty skutečně
odrostlé (klouzačka je totiž
postavena na prudkém kopci)
zkoušely, jak dlouho jim vydrží
zadní část plavek (omlouvám se
za případnou škodu.). Také
nám zbyl čas na olympiádu s
poněkud netradičními discipli
nami jako běh se svázanýma
nohama, pytlovačka a hod na
dálku syrovým vajíčkem.
No a ještě k večerním pro
gramům - díky Evženovi jsme
se podívali na české večer
níčky, děti si užily diskotéku a
nezapomněli jsme ani na noční
stezku odvahy. Tam se ukázalo,
kdo je opravdový nebojsa a kdo
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jen předstíral. V této souvislosti
se musím zmínit o malé Ka
čence, naší nejmladší tábornici,
která na jednom ze "zastra
šovacích stanovišť" skočila do
křoví za strašidlem a rozhoř
čeně zvolala jadrnou češtinou:"To nedělej! To moc lek
lo!"... A už tu máme poslední
večer a s ním táborový oheň s
krásnými českými písničkami a
také odvážnou prezentací Te
rezky (fire twirling). Jak sami
vidíte, moc volného času jsme
neměli, ale usměvavé, i když
unavené tváře naších táborníků
nám byly důkazem, že jsme
zvolili tu správnou cestu.
Chtěl bych tímto poděkovat
všem "dospělákům" - ať už těm,
co pracovali s dětmi, nebo těm,
co se starali o naše plné ža
ludky a čistotu, za překrásný
týden a zároveň ocenit jejich
nezištnou obětavost. Ne každý
je totiž ochoten věnovat celý
týden svého volného času a
vyměnit tak svou dovolenou za
sedm dnů náročné práce, která
nekončí osmihodinovou pracov
ní dobou... je 13.1.2001, sobota
11:00 dopoledne - vlajka se
spouští. A slova naší krásné
hymny - tentokrát zpívané vše
mi - se naposledy rozeznívají po
Šumavě. Tábor je u konce - tak
zase za rok.
Hlavní vedoucí Milan

Bohemia /T
Ira vel
Plánujete cestovat?
Vše zařídíme
spolehlivě* rychle* za dobré ceny!

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
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

tak jaké byly Vánoce u vás doma? Věřím, že se vám splnila všechna
přání a pod vánočním stromečkem jste našli to, po čem jste nejvíce
toužili a možná ještě něco navíc, třeba nějaké milé překvapení v podobě
knihy, zajímavé hry nebo hračky. Z prázdninového volna nám ještě trochu
zbývá, a tak vyhlašuji soutěž „Moje nejmilejší hračka“.
Nakreslete nebo namalujte obrázek a nezapomeňte ho co nejdříve poslat na
známou adresu:
Sokol Melbourne lne., Oueensberry 497, Melbourne VIC 3051.

Nevím, zda patříte k těm, kteří si s příchodem nového roku dá
vají nějaká předsevzetí. Co je to předsevzetí? To je, když se
tatínek rozhodne, že přestane kouřit, maminka začne držet dietu,
sestra si už bez dovolení nebude půjčovat vaše hračky... A
všechno se to spouští „naskočením"
první minuty Nového roku. Co říkáte?
Že zrovna teď nevíte, jak§ před
sevzetí si dát? Jedno pěkné vám
navrhnu, když dovolíte. Pojďte,
budeme spolu kamarádit po celý
nový rok 2001.

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Veskere mechanické
práce
Kvalitní pneumatiky za do
brou cenu
Prohlídku auta před koupí
RWC test

5/500 Clayton Road
Clayton 3169

MONT ALBERT
PHARMACY
40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Nabízí služby krajanům

Tel: 95449244
Mob: 0414 827 605

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

Jarda

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

Otevřeno:
Pondělí - pátek: 9:00 -18:00
Sobota 9:00 - 13:00
Telefon:

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.

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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DOPISY A ODPOVĚDI

Školička
Kterou hlásku slyšíš na začátku každého slova?
Bb

Dd

Pp

buben

dálnice

pero

buchta

dýmka

pes

bábovka

dáma

pata

benzin

datum

píšťalka

borovice

děda

pan

balík

deka

pumpa

banán

dělo

pračka

byt

deník

práce

břečka

deset

brouk

déšť

pozdrav

brož

deska

pohovka

brok

dlaň

paměť

brýle

dodávka

půda

brusle

den

pata

*

" ' požár

Slova čte dospělá osoba, vždy jeden sloupec.
Cvičení pro sluchové rozlišení hlásek b/d/p se doporučuje také
školákům, kteří při čtení uvedené hlásky zaměňují a správně nero
zlišují. Tito žáci čtou po řádcích (vodorovně).

Kurzy češtiny v Národním domě pokračují.....
Pro děti 6-10 let 10:00- 11:30 hod.
Pro děti 10-15 let 13:00- 14:30 hod.
Kdy? Pravidelně každou sobotu od 10.února.
Kurzy pro dospělé dle domluvy na telef. čísle: 0438/203 220

(Milena)

Je na čase, abychom se za
mysleli, a přestali urážet vlastní
národ kdykoliv několik jednot
livců udělá chybu. Žádná jiná
národnostní skupina to nedělá.
Např: Když angličtí farmáři,
místo aby spálili ovce zašlé na
nakažlivou nemoc, jejich maso
přidávali do píce(!) krav a tím
způsobili „mad cow“ epidemii,
nikdo neřekl „vždyťjsme Angličani“. Když několik Slováků
házelo rajčata na vysoce in
teligentního prezidenta Havla,
nikdo neřekl „vždyťjsme Slo
váci“. Když Moravan psal jízlivosti o zdejších krajanech,
nikdo neřekl„vždyťjsme Moravani“. A když pořadatelé Sydney-Hobart Race nevarovali
před bouří a neměli zorganizo
vanou záchranu, pročež uto
nulo snad tucet námořníků, ni
kdo neřekl „vždyťjsme anglokeltští Australané“.
I když tedy je kritika opráv
něná a konstruktivní, prosím
vás snažně, přestaňte říkat ne
bo psát „vždyťjsme Češi“, nebo
dokonce „Čížkové“, nebo „no
české hlavy“. Ono to skutečně
není na místě zvláště ne např.
v jinak dobrém článku.
Alena Wostrá
@
A právě to mě napadlo po pře
čtení dopisu pana K. Nedvěda,
který nám napsal, že sice do
Národního domu nechodí, ale
pozoruje z povzdálí, co se tam
děje. Mimo jiné nepovažoval za
slušné, že Sokol vybírá od
penzistů $ 2,60 za kousek dortu
s kávou, a naznačil, že by So
kol měl dodávat všechno
zadarmo. Co jsem považoval
za české bylo, že pan Nedvěd
nepokračoval ve svém dopise
vysvětlením, kde na to Sokol
vezme peníze. Dopis jsem
zmíněným penzistům předal a
zde je jejich odpověď.

Vážený pane Nedvěde,
se zájmem jsme si přečetli Váš
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dopis, který byl adresovaný
Pavlu Pospíchalovi. My, čtvr
teční penzisté, Vám chceme
sami odpovědět. Jednak $ 2,50
nevybírá od nás Pavel, ale dvě
obětavé dobrovolné pomocnice,
Helenka a Maruška. Zaplatí za
buchty, kávu, mléko, cukr a
přípravek na mytí nádobí. Ze
zbylého „obrovského“ zisku
máme pak třikrát ročně dobrý
oběd v Sokolovně.
Také Vám vadí tisíc
dolarů, kterými jsme přispěli na
stavbu výtahu. Uvědomte si, že
právě my starší už ty schody
těžko zvládáme. Sokol platí, s
pomocí vlády, všechny výdaje
jako městské dávky, pojistky,
plyn, elektřinu, úklid a mnoho
dalších věcí.
My jsme se vším spo
kojeni a jsme rádi, že se máme
kde v pohodě sejít. Takže, pane
Nedvěde, všechny další stíž
nosti a rady pošlete laskavě, jak
se říkalo za našich mladých let,
tomu fousatýmu vrátnýmu na
Wilsoňáku.
Vaši čtvrteční penzisté

Každý čtvrtek v Národním doměodpoledni káva a zákusek.

omezení při žádostech o víza
občanů ČR při cestě do Aus
trálie. Spolu s Českou republi
kou byla omezení zrušena
občanům Bulharska, El Salva
doru a Indie. Omezení zůstávají
v platnosti občanům Slovenské
republiky.

Náš příští požadavek na
pana ministra bude umožnění
žadatelům podávat žádosti o
víza elektronicky (ETA), jako to
dělají občané ostatních vyspě
lých evropských zemí.
Pavel Pospíchal

BLUEBERRIES U-PICK BORŮVKY
Další dopis jsme dostali od
ministerstva přistěhovalectví a
etnických záležitostí, ve kterém
jsme byli informováni o zrušení

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:

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

0359 643 303

ŠUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

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

BENTLEIGH PAINT SPOT
___ i.

______________________________________________________________________

.

O' .7usz//'S/

nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Femtree 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!
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Diář - program Národního domu v únoru 2001
Program

Den

patek 2. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina
sobota 3. ZÁBAVA - STUDIO 4, česká zábava s populární hudbou
rt

s
R

oo

neděle 4. ŠVESTKOVÁ NEDĚLE - oběd se švestkovými knedlíky
úterý 6. OBĚD
úterý 6. KINO - Z PEKLA ŠTĚSTÍ - pohádka -1999

čtvrtek 8. KRESLENÍ - podle živé předlohy

úterý 13. OBĚD

ffl
oo

ES
7

8:00

12:00

9:00
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čtvrtek 15. KRESLENÍ - podle živé předlohy

12:00
7:00

pátek 16. JAZZ CLUB - výběr australských a zahraničních kapel (non smoking)

?

12:00

7:00

čtvrtek 15. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

7:30

12:00

patek 9. JAZZ CLUB - výběr australských a zahraničních kapel (non smoking)

ffl

8:30

4»

čtvrtek 8. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne, KRESLENÍ v 7 hod. večer
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Čas

sobota 17. DISCO - ČESKO/SLOVENSKO/POLSKÉ

úterý 20. OBĚD

9:00

8:00
12:00

úterý 20. KINO - LÁSKA Z PASÁŽE - drama -1984

8:00

čtvrtek 22. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

12:00

čtvrtek 22. KRESLENÍ - podle živé předlohy

7:00

pátek 23. JAZZ CLUB - výběr australských a zahraničních kapel (non smoking)
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Švestková neděle
4. února ve 12 hod.

Gulášová polévka, švestkové knedlíky a
švestková zmrzlina
Cena $ 12,00

Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246

9(a ‘Jfromnice
o docCinu méně,

a o svíci více.

sobotu 3. února v ^úrodním domě.
‘Jěrajc

STUDIO 4,

tom6oía.

Vstupné $10
Objednávky na tel.:
0744 1601 nebo 0432 8246

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melboume 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245

