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Házení blátem
Jen několik málo měsíců nás
dělí od konce Olympijských her
v
Sydney,
ale
příprava
sportovců pro příští olympijské
klání se zdá být v plném proudu.
Není bez zajímavosti, že při
každých hrách přibývá počet
sportů, ve kterých se soutěží.
Není tedy divu, že na příštích
Olympijských hrách se počítá s
novou disciplinou, která rozm
noží sporty vrhací, jako je na
příklad hod oštěpem, házení
kladivem či vrh koulí. A bude to,
nám Čechům patrné blízká dis
ciplina, hod blátem. Je to sport
velice starý, ve vykopávkách na
jižní Moravě byly objeveny
kostry, jejichž dlaně svíraly vždy
hrst bláta. Je zajímavé, že tyto
kosterní pozůstatky mají zpra
vidla lebky značně poškozené
tupým předmětem, patrně ky
jem. Pravidla dnešního házení
blátem se zmodernizovala,
máme k dispozici technologicky
vyvinuté sdělovací prostředky
včetně
Internetu.
A také
sportovní pomůcky, v tomto pří
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padě tedy bláto, doznaly pod
statné a vědou podpořené
změny. Zatím co pračlověk
používal obyčejné bláto, které
se v letu rozpadávalo a často na
cíli neulpělo, dnešní bláto nemá
již těchto nedostatků. Jeho
výroba je ovšem mnohem
náročnější a podle posledních
výzkumů nejvhodnější je bláto
vyrobené podle následující re. ceptury.
Vezmi dobrou dávku JPP
(chemický vzorec sloučeniny
„jedna paní povídala“), přidej
hrst cibulky, trochu žluči, nešetři
jedovatou slinou a vše dobře
promíchej. Je dobré, ponechat
tuto směs před použitím uležet
několik týdnů, nejlépe však
několik měsíců.
Pravidla soutěže a vyhodno
cování tohoto sportu jsou násle
dující: bláto připravené dle
zmíněného návodu vrháme na
vybrané cíle. Čím výše hodíme,
tím lépe zabodujeme. Zlatá
medaile se uděluje borcům tre-

fivším nejvyšší cíl - např. prezi
denta
republiky.
Stříbrné
medaile
jsou
udělovány
vrhačům zaměřeným na min
istry, diplomaty, spisovatele,
televizní ředitele. Bronz pak
dostávají ti, kteří cílí na obecný
lid.
Protože tento sport se těší
všeobecné oblibě, dovednost ve
vrhu bláta není pouze disci
plinou jednotlivců, soupeří se
také ve dvojicích a v druž
stvech. Počet členů týmu není
omezen a soutěžících obojího
pohlaví může být neomezeně.
Nutno však podotknout, že
tento sport není bez rizika,
zkušený vrhající si přednostně
zvolí terč, který se z toho či
onoho důvodu nemůže bránit.
Vybrat si cíl, jehož zasažení by
mohlo vést k soudnímu řízení a
postihu, případně k inkasování
několika facek, se nedo
poručuje.
D.R.
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ÄJ'T/ umělci 'DO&rMjí svět
Loňský Jubilejní rok byl bo
hatý na velké množství ne
jrůznějších kulturních události.
V českém kulturním kontextu
pak byl především velmi
šťastným obdobím pro řadu
mladých umělců spojených s
vážnou hudbou.
Několik významných kroků
na cestě k solidní mezinárodní
koncertní kariéře se podařilo
udělat pracovitému houslistovi
Pavlu Šporcovi. Natočit dnes
Vivaldiho Čtvero ročních dob
vyžaduje odvahu a nové inter
pretační nápady, protože v
současnosti jsou na trhu tucty
skvělých nahrávek předních
sólistů a to i na ievných sním
cích. V produkci firmy Arco-Diva
nahrál Šporcl jak nejznámější
dílo Antonia Vivaldiho (16751741), tak stejnojmenný cyklus
Astora Piazzoly (1921-1992).
Stejnou konfrontaci skladatelských slohů a etap také připravil
fenomenální
houslista
litevského původu Gidon Kremer na kompaktním disku firmy
Nonesuch a nazval ji Osm dob.
Přes generační rozdíl
a
uměleckou zkušenost jsou si

Šporcl a Kremer technickou
úrovní a pojetím podivuhodně
blízcí.
Spokojená s loňskou bilancí,
může být i výrazná česká
pěvkyně Dagmar Pecková,
která se prodrala na prestižní
severoamerické operní scény.
Podivné je, i když její písňový
koncert v legendární novoyorské Carnegie Halí se vydařil,
zůstal její úspěch v českých
mediích více méně utajen na
rozdíl od předplaceného vys
toupení Karla Gotta tamtéž.
Nejvýraznějších
úspěchů
ovšem dosáhla brněnská mezzosopranistka
Magdalena
Kožená, které se podařilo
úspěšně dotáhnout její vstup
mezi světovou pěveckou extratřídu. Stala se hvězdou Debussyho opery Pelleus a
Melisanda v Lipsku. Excelovala
také v Rakousku na festivalu
Wiener Festwochen a na
hudebním festivalu v Edinburgu. Echo Price ji jmenovalo
zpěvačkou roku
za
její
spolupráci v nahrávce árií z Bachových kantát. V doprodu brit
ského klavíristy Grahama John-

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

sona připravila pod názvem
Love Songs čtyřicetdva písní z
díla Antonína Dvořáka, Leoše
Janáčka a Bohuslava Martinů,
melbournský janáčkofil Karel
Wendt by nad touto nahrávkou
zajásal, řekl bych, že disk byl
věnován jeho památkce. Wendt
zemřel právě před rokem.
Ohlas také získal snímek, na
kterém Kožená zpívá v Haendlových Italských kantátách
ve spolupráci s francouzským
dirigentem Markem Minkowskim a souborem Les Musiciens
du Louvre.
Luboš Ondrášek

?

Pozn.red. Škoda, že jak hous
lista Šporc tak zpěvačky Peck
ová a Kožená zůstávají v Aus
trálii prozatím neznámí. Snad
poslední český sólista, který
přijel do Austrálie, byl klavírista
Ivan Moravec. Nevím čím to je,
že velkých klavírních soutěží,
které se v Austrálii pořádají, se
čeští umělci nezúčastňují. Také
komorní tělesa již sem nedo
jíždí. Že by to bylo pro ně příliš
daleko ?

Your Family Doctor
• MUDr. Alžběta Gazdíkova
• MUDr. Přemysl Kunz
Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci
RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na novém tel. čísle:

S 9879 0066
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Před tunelem
Austrália Day, výročí ustanoveni
kapitána Arthura Philipa gu
vernérem kolonie New South
Wales v roce 1788, je státním
svátkem a protože se nemusí
slavit procesím s mávátky a
obrazy státníků, kdo může
opustí město a jede do přírody.
I my jsme vyrazili k oceánu.
Sešlo se nás v Powlet River asi
třicet. Večerní téma, po vyčer
pání zajímavostí o nepřítom
ných kamarádech, bylo dáno
silniční nehodou, kolem které
jsme všichni museli projet a kde
bylo zahynulo pět osob. Často
hlasitá diskuse byla o tom, zda
umírající člověk skutečně v
podvědomí prochází tunelem
na jehož druhém konci je trvalý
mír.
Samozřejmě, kolik nás bylo,
tolik bylo názorů. Nej-častěji
opakovanou domněnkou bylo,
že umírající člověk je na za
čátku tunelu nebo dokonce již
uvnitř a na konci vidí to, čemu
se říká nebeská brána - místo
odpočinku, bez bolesti a napjetí.
Kerry Packer prý neviděl nic,
snad jenom kasino. Od té doby

jsem se dověděl, že zastavením
srdce mozek uzavírá činnost.
Stále se snižující obsah kyslíku
je příčinou vidin světel prolí
naných
krátkými okamžiky
zážitků z právě ukončeného ži
vota.
Druhý den byl jako vymalo
vaný a část kempu se vydala na
procházku. Ostatní jsme před
stírali fyzickou aktivitu ležením
na pláži a chytáním ryb. Ve
vodě se nejvíce líbilo Honzovi.
Dováděl ve vlnách, mával na
nás a cosi volal. Ani nás nena
padlo, že by mohl být v
nebezpečí. Je dobrý a zkušený
plavec. Teprve, když nás na něj
r upozornila slečna opalující se o
kousek dál, jsme si uvědomili,
že všechno v pořádku není.
Honza si nevšimnul, že začal
příboj a vlny se zvětšily. Dělal
všechno správně. Snažil se do
stat podle pobřeží na místo, kde
ho příboj vynese na břeh. Bez
dlouhého rozmýšlení jsme s
Lubošem šli pro něj. Proud,
který nás táhl do moře byl tak
silný, že jsme se jenom s náma
hou udrželi na dně. Řítily se na
nás dvoumetrové vlny a věděli
jsme, že už o moc dál se ne

dostaneme.
Naštěstí jsme
viděli, že Honza má konečně
pevnou půdu pod nohama a
obrátili jsme se zpátky. Několik
metrů od břehu Honzovi došly
síly a upadl do vody. Vytáhli
jsme ho na břeh a zdálo se, že
po krátkém odpočinku bude v
pořádku. Řekl nám, že se ne
napil, že je jenom unavený. Byl
tak vyčerpaný, že se začal
dostávat do šoku. Ošetřování
Honzy se ujaly dvě australské
zdravotní sestry a ty rozhodly,
že je potřeba zavolat sanitku. K
pláži je přístup jenom pro pěší.
Byli jsme překvapení, že za
necelou
půlhodinu přiběhli
záchranáři ověšení kyslíkovým
přístrojem, nosítky a hromadou
tašek. Zjistili, že Honza musí do
nemocnice. Za dvacet minut
přiletěla helikoptéra a Honza
měl druhý velký zážitek za jeden
den.
Samozřejmě, že téma násle
dujícího večera bylo koupání ve
vlnách. Každý měl podobný
zážitek. Každý z nás věděl o
nebezpečí příboje a každý z nás
je jednou podcenil. Založili jsme
klub „Pokolena“, to jsme my,
kteří máme rádi vlny, ale neod
vážíme se dál než po kolena.
Ovšem z každého zážitku
plyne ponaučení. Nevíme kdo z
nás je blíž a kdo dál od vchodu
do tunelu. Jedna věc je jistá.
Neměli bychom si ztrpčovat
život drobnými nepříjemnostmi,
které nás každý den potkávají.
Dobu, kterou máme určenou
před tunelem si musíme vážit,
radovat se i z maličkostí, které
potkají nás a lidi kolem nás.
Pavel Pospíchal

„Prosím vás, podržte mi na chvíli toho ptáka.“

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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ODTUD A ODJINUD
oncem ledna zemřel Tom
Kantor 35ti letý syn našeho
generálního honorárního kon
zula. Výbor Sokola a krajanská
veřejnost v Melbourne vyslovuje
JUDr M. Kantorovi a jeho rodině
upřímnou soustrast.
řed Hlavním, tedy Wilsonovým nádražím v Praze se již
neprodávají horké párky, pouze
kung-pao, exotika se tam dere
plnou parou. Koneckonců párky
nedostanete ani na Václavském
náměstí, pouze klobásy, které
při nakousnutí stříkají tuk na
všechny strany, hlavě na košili.
Etnohospody nabízí cestu po
celém světě, aniž by jste z
Prahy patu vytáhli. Je to ale
kuriózní exotičnost, v pakistánské restauraci se korán nekorán
čepuje krušovické pivo i vizovic
ká slivovice, jídlo v mexické
haciendě chutná jinak než v
Mexiku, na “Čínu” narazíte na
každém rohu, u náměstí I.P.
Pavlova je australský podnik.
Melbournské noviny refero
valy o Ronym Kerhartovi, který
údajně žil v Balwynu, pro
vozoval živnost malíře pokojů. V
roce 1991 se vrátil do Prahy ,
prý se mu stále stýská po
Whitehorse Road. Ve staré
části Prahy, v blízkosti “the old
Czech secret police prison”
(přesná adresa nebyla uvede
na) si otevřel restauraci jmé
nem Convict, kde kromě jiného
dostanete 150gramový „slab of
rare 'roo“ za $8.50, to je bratru
170 korun, což je prý cena
mírná, zda obsluha je ještě

K
p
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
mírnější mi není známo,
by mně Brňáci nevyčítali,
že je zanedbávám, průměr
ný měsíční plat v tomto hlavním
městě Moravy je nyní na osobu
12 650 Kč, t.j. asi 630 austral
ských dolarů. Míra nezaměstna
nosti je v Brně 7,9 %, me^i třemi
tisíci tam žijícími Rómy deva
desátiprocentní. Moravská met
ropole má stále punc provincionality - nemá letiště a obyva
telé se domnívají, že ve staveb
ní a kulturní úrovni ještě nedo
sáhla tu, která tam byla za Ra
kouska a v období První repub
liky. Velký úpadek tam nastal po
roce 1948, tak jako nakonec
všude jinde. Nyní ale Brno je »
městem obchodu a justice, sídlí
tam Ústavní soud, Nejvyšší
soud, Nejvyšší státní zastupitel
ství a úřad prvního českého
ombudsmana. A Brňákům prý
chybí sebevědomí, na to se ale
zeptejte starosty Pavla Pospí
chala, který tento v pražských
novinách šířený názor zajisté
vyvrátí.
dá se mi to absurdní, že ty
neblahé vyšetřovny StB a
komunistické věznice obyvatele
bývalého totalitní bloku stále
jaksi fascinují. Nebo se domní
vají, že kriminály připomínat je
dobrý kšeft? Místo, kde byl
vězněn prezident Havel, se sta
lo hotelem a nejdražším „poko
jem“ je jeho bývalá cela. O hos
podě Convict je zmínka v prv
ním odstavci. Ten, kdo zná se
verní Čechy a jezdí či jezdíval
peážním vlakem z Liberce do
Varnsdorfu s průjezdem na
území Polska a Německa, si
pamatuje, že pevně uzamčený

A
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vlak zastavil na vteřinu na
nádraží v tehdejším východoně
meckém Cvikově, Zittau. Zmí
něný masochismus, který nabí
zí ubytování v replikách kabin
Titaniku, provádí turisty v Čer
nobylu nebo ukazuje popravčí
komory (v Austrálii tu, ve které
skončil Ned Kelly). Ve Cvikově
na českoněmeckých hranicích
byla budova bývalé východo
německé vojenské akademie
se všemi těmi nekonečnými
chodbami a vrzajícími podlaha
mi byla přestavěna na „Hotel
Sittavia“. Recepce a jídelna jsou
přeplněny memorabiliemi připo
mínajícími komunistický režim
včetně fotografií trabanta s
umělohmotnou karosérií, toho
motorového vozidla východoně
mecké dělnické třídy, dovážel
se i do ČSSR, kde se mu říkalo
„pryskyřník skákavý“. Každý ho
telový pokoj je pak individuálně
a příslušně vyzdoben: východoněmecké-sovětské přátelství,
východoněmečtí pionýři, výcho
doněmečtí atleti. Možná, že se
tam podává také steroidní
snídaně.
požděné se mi dostala do
rukou životopisná knížka:
Ladislav Pospíšil - Ve znamení
Halleyovy komety, Naše vojsko,
1996, str.200, fotogr. přílohy, Kč
99. Autor (1910 - 1994) se
narodil v Kutné Hoře, vyrůstal
ale v Sofii, kde jeho otec založil
pekárnu a později továrnu na
nábytek, studoval pak na praž
ské technice, v roce 1939 si
našel zaměstnání v Athénách,
přihlásil se do čs. zahraniční
armády. Sloužil zejména v
pěším pluku pod vedením tehdy

O

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
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
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pplk. Klapálka v severní Africe a
Kanadě vyšla kdysi kniha
Whatever Happened to
na Blízkém a Středním Výcho
Wenceslas?, napsal ji exulant
dě. Jeho jednotka vystřídala v
Tobruku Australany. Po návratu
Jan Drábek (1935), který emi
do Prahy po roce 1945 pak
groval s rodiči v r.1948. Knihu
Pospíšil pracoval u čs. filmu. Je
jsme pak mohli číst česky s
titulem A co Václav?, vydali ji
to neobyčejně poutavé vyprá
Škvorečtí. Drábek se po listo
vění o jednom životě a desít
kách známých i neznámých lidí,
padu 89 vrátil, vedl na minister
s kterými se na celém světě
stvu zahraničních věci kurzy an
gličtiny, v roce 1992 se stal vel
setkal.
dyž již jsem u knih. Ty
vyslancem v Keni a později
čtenáře Havlových děl, kte
šéfem diplomatického protoko
ré si vypůjčili z knihovny Národ
lu, o pět let později rezignoval z
ního domu, nevrátili je a ne
místa velvyslance v Albánii. Po
správně se domnívají, že jiní
uši v komunismu se jmenuje
zájemci již nemají právo je číst,
jeho kniha vyšlá v r.2000 v
jsem před nedávném upozornil
pražském Knižním klubu. Ob
na čestnější řešení. Sebráné * raz ďeské diplomacie a jejich
dílo Václava Havla vyšlo nedáv
představitelů, který Drábek ve
no v České republice a není
své knize kreslí, je velmi ne
obtížné si je objednat. Samo
lichotivý. “Normalizační perso
zřejmě i zaplatit. Jsou zřejmě
nál byl již vesměs vyměněn, ale
takoví, kteří se stále domnívají,
schematicky se jelo po starých
že sokolská knihovna je beze
rudých kolejích... Mnoha skupi
dně finančně dotována a její
nám se hodilo rybařit v těchto
povinností je Havlovy knihy
bahnitých vodách marxismu,
rozdávat. Na tomto místě je in
například politickým partajím,
formuji, jak se poučit o Havlově
které tak mohly vesele dosazo
životě. V melbournských knih
vat své lidi na všelijaké posty”.
kupectvích si mohou obstarat,
Ministra Josefa Zieleniece pod
tedy koupit a nikoliv ukrást, jak
le Drábka mnohem více než
jsou zvyklí, prezidentův životozahraniční politika zajímaly ple
pis:John Keane - Vaclav Havel,
tichy proti Václavu Klausovi.
nakl. Bloomsbury, $35.
Nevábné poměry na minister
stvu zahraničních věcí jsou v
Drábkově optice vlastně určitým
modelem poměrů v celé zemi.
Název knihy Po uši v komunis
mu se tedy netýká období 19481989, ale přítomnosti.
Lidových novinách z konce
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK
letošního ledna jsme si
TAX FREE

V

K

OPAL
GALLERY

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'

V

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.

přečetli celostránkovou reportáž
Protinožci nám dali novou šanci,
čtyři příběhy Čechů, kteří se
rozhodli žít v Austrálii, a po sta
rém domově se jim nestýská.
To se dovídáme z nadpisu
článku. Jeden z těchto krajanů
- Marek Bláha si nyní říká Mark
Andrew Bliss a „změnu jména
jsem považoval za součást
nového člověka“. V roce 1995
se s manželkou vrátili do Čech,
pracoval v brněnské televizi,
měl desetkrát větší příjem než v
Austrálii, líbily se mu tam nové
poměry, ale lidé zůstali téměř
stejní, takže se vrátili zpět do
Sydney. Cítí se již Australanem
a kamarády si nevybírá podle
toho, odkud pocházejí, ale co
jsou zač. Kromě Blisse, Austra
lana z Čech, reportáž přináší
zpověď Jaroslava Krejčíka,
Čecha žijícího v Austrálii,
Radka Valenty, Čechoaustrala
na a Kláry Moravcové, Češky v
Austrálii (zatím), studuje zde
angličtinu a říká “kdo ochutnal
Austrálii, nedá již na ni dopustit.”
A když se vrátí “stává se Austra
lanem v Čechách”.
a počítači je klávesa ozna
čená „Shift“, čeština se ne-

N
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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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM
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Pocta našemu krajanovi
National Australia Day Council vybírá každoročně mezi staršími
Australany, kteří se zasloužili výjimečným způsobem o Austrálii.
Mezi 1500 nominovanými byl i stálý návštěvník Národního domu
pan Jan KošnárOAM. Gratulujeme
Titulem Senior Australian of the Year byl však za rok 2000 vy
hlášen prof. Freda Briggs z Jižní Austrálie.

beze studu anglikanizuje. Je to
zapotřebí ? Soused, sousedka,
sousedi jíž v českých zemích
vymřeli, na jejich místa nastou
pilo bezpohlavní „next door“.
Zálivka se nezdá být dostatečně
chutná či vznešená, byla nahra
zena výrazem „dressing“. Čes
ké cestovní kanceláře odmítají
zamluvení či zajištění jízdenky
nebo letenky, pouze bukují.
Minulý Kvart se zmínil o tom,
že arabští teroristé použili
výbušninu „semtex“ ke zničení
PanAm letadla nad Skotskem,
zahynulo tam 270 lidí. Někteří
čtenáři žádali o objasnění, za
bolševika výbušninu vyvinuly a
vyráběly „zlaté české ruce“ v
Semtíně
u
Pardubic,
HYMANS SOLICITORS
odtud
její
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
název.
Je
tak
Petra Moravek BEc.LLB.
razantní,
že
“Prvníporada zdarma”
její
špetka
při
PERSONAL INJURY
- No Win No Charge otevření po
Workers Compensation, Hearing Loss, Transport Accident,
štovní obálky

namáhala a používá anglický
termín, i když na psacích stro
jích je klapka s touže funkcí zvedá válec a přepne na velká
písmena. Nikdy se jí ale neříka
lo „Shift“. Češi ale bez rozpaků
hovorový jazyk i vyjadřování
sdělovacích prostředků korum
pují a przní, snad vrcholem je
užívat slovo „headline“ místo
titulek, novinové záhlaví, „labela“ místo visačka, firemní ozna
čení, „crossover“ místo překří
žení, jak jsem nedávno zjistil.
Čeština se za sebe nemusí
stydět, pamatujeme si, že se
germanizovala, k servilnímu po
koření došlo při rusifikaci naše
ho mateřského jazyka, dnes se

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.

urazí obě paže a oslepí
adresáta. Na zničení velkého
dopravního letadla stačilo 400
gramů semtexu. V Semtíně se
měli věnovat něčemu užitečněj
šímu, komunističtí chlebodárci
měli nepochybně jiný názor.
předminulém Kvartu došlo
k nemilé chybě. Z Bořivoje
Čelovského se stal Bořivoj Čelakovský. Zazvonil telefon, od
pověděla moje žena, rozčilený
hlas ji oznámil, že jsem vůl,
doslova. Dostalo se mi zastání,
že za nedopatření nemohu a
došlo k němu v průběhu výrob
ního procesu časopisu, do
hovězí kategorie byl pak ná
sledně zařazen i starosta Pavel
Pospíchal, že ten může za
všechno, do puntíku. Tím dá
vám na vědomí, že krajanská
veřejnost při čtení tohoto listu
nemálo riskuje, neb žijeme ve
věku šílených krav.
IP

V

DANUBE
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

TRAVEL AGENCY

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
X

Ĺ

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

Barvité líčení života v
Krkonoších
MÚJ KRKONOŠSKÝ

Z internetu-autor neznámý
12.října
Přestěhoval jsme se do našeho
nového domu v Krkonoších.
Bože jak je zde krásně! Už se
nemohu dočkat až majestátné
horské vrcholy pokryje sníh.
20.října
Krkonoše jsou tím nejkrásněj
ším místem na zemi. Podnikli
jsme malý výlet do okolí a
přitom jsme viděli několik jele
nů. Jak byli nádherní. Zdá se
,že jelen je jedno z nejúžas
nějších zvířat na zemi.
11.listopadu
Brzy začne lovecká sezóna.
Nechápu jak někdo může zabít
něco tak překrásného jako je
jelen. Doufám, ze už konečně
začne sněžit.
2.prosince
Minulou noc krásně sněžilo.
Probudil jsem se a vše bylo pod
jiskřivou sněžnou pokrývkou.
Krása jako na vánočním pohle
du. Proházel jsem příjezdovou
cestu a uspořádali jsme rodinou
koulovačku. Potom projel kolem
sněžný pluh a musel jsem
znovu proházet příjezdovou
cestu. Proste to tady miluji.
12.prosince
Minulou noc připadl další bílý
sníh. Sněžný pluh si zopakoval
žertík s příjezdovou cestou.
Nevadí, během chvilky jsem ji
znovu proházel.
19.prosince.
Další sníh napadl minulou noc.
Kvůli zahrnuté příjezdové cestě

jsem se nedostal do práce.
Jsem úplně vyčerpán prohazo
váním. Zkurvenej sněžnej pluh.
22.prosince
Včera napadlo ještě víc těch
bílejch sraček. Mám na rukou
puchýře od lopaty. Jsem přesvědčenej, že sněžnej pluh
ceká někde za rohem, dokud
neproházím cestu. Hajzl jeden.
25.prosince
Veselé vánoce. Víc zasranýho
sněhu. Jestli jednou dostanu do
ruky toho zkurvysyna co řídí
sněžnej pluh tak ho nakopu do
prdele. Nechápu proč prostě na
tu zasranou silnici nepoužívaj
víc soli co by rozpustila ten
’ sajrajt.'
27.prosince
Zase napad vagón těch bílejch
sraček. Už tři dny jsem nevy
strčil rypák s výjimkou proha
zování příjezdové cesty pokaž
dé, když projel pluh. Nakonec i
pluh uvázl v závěji a ten ksindl
řidič si přišel vypůjčit moji
lopatu. Řekl jsem mu, že sem
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jich už šest zlámal, když sem
prohazoval zahrnutou příjezdovku, a pak sem do něj mlátil
tou sedmou, až se dal na útěk.
28.prosince
Konečné jsem se dostal z
baráku. Odstranil jsem z auta to
bílý svinstvo a vydal se do
obchodu pro nějaké jídlo. Při
zpáteční cestě mi vběhl do
cesty jelen a už se to nedalo
ubrzdit. Mám škodu na aute za
50 tisíc. Ty zkurvený bestie by
měli postřílet. Že je ti lovci v
sezóně nevymlátili všechny.
10.března
Odvezl jsem auto do servisu ve
městě. Člověk by nevěřil jak
může za jednu zimu zrezivět
vod tý debilní soli, co s tím ty
hovada sypou tu silnici.
12. dubna
Odstěhovali jsme se zpátky do
Liberce. Teď teprve vidím jak je
to nádherné město. Nechápu
jak někdo může žít v takové
prdeli jako jsou Krkonoše.

Bohemia
Ira vel

jemné české
pečivo a zákusky

Plánujete cestovní?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, za dobré ceny!

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,

Eva Jančíková a Jiří Sedláček

PRAGUE CAKES

mimo pondělí a úterý.

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

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,

AH: 03 9801 2796.

8
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Vyučujeme
hře na klavír
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

MONT ALBERT
PHARMACY

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605

Jarda

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Nabízí služby krajanům

COOL

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

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

OPRAVY A ÚDRŽBA
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí a ostatních průmyslových
a domácích spotřebičů.

03 9890 1458

IVO NOVAK

Fax:

13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

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.

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

4

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

Albrightová píše za
milion dolarů paměti,
které začínají v Čechách
WASHINGTON - Zhruba
za dva roky se na pul
tech objeví paměti
Madeleine Albrightové, bývalé ame
rické
ministryně
zahraničí a české
rodačky. Informo
valo o tom nakla
datelství Talk Miramax Books, se kte
rým v patek Al
brightová podepsala
smlouvu. Obě strany
prozradily i autorčin ho
norář: bez pěti tisíc rovný milion
dolarů. "Těším se na to, až budu
moci líčit poněkud složitý příběh
svého života, který je spojen s
největšími tragédiemi tohoto
století," prohlásila Albrightová,
která po odchodu ze své funkce
- mimochodem nejvyšší, jakou
kdy v dějinách USA zastávala
žena - šéfuje Národnímu demo
kratickému institutu. Paměti ob
sáhnou celý život Albrightová od narození v roce 1937 v bý
valém Československu až po
vyvrcholení kariéry v čele mini
sterstva zahraničí v letech 1997
- 2000. První žena na takto
vysokém postu americké ad
ministrativy stála při rozšíření
NATO, za její další úspěchy je
považováno uvolnění americ
kých vztahů s Vietnamem a

Severní Koreou.
Rozporné ohlasy naproti
tomu vyvolal její razantní přístup
k řešení kosovského problému.
Madeleine Albrightová je
jednou
z
nejinspira
tivnějších
osobností
dnešních dnů," řekla
Tina Brownová z ve
dení společnosti Talk
Miramax. Podle jejích
slov je příběh Albrightové příkladem
pro ženy, které vidí,
kam až to lze dotáh
nout v mužské branži,
jakou je bezpochyby
politika. Cena kontraktu
se podle listu New York Post
vyšplhala díky nápadu zástupce
Albrightové, vlivného washing
tonského advokáta, Roberta
Barnetta. Na jeho návrh se totiž
exministryně zavázala, že knihu
mimo jiné rozdělí na pět samo
statných kapitol, popisujících
pět různých oblasti světa. Jejich
volbu však podřídí tomu, které
země projeví největší zájem o
koupi práv k překladu knihy.
Albrightová se podpisem mil
ionového kontraktu stala ne
jlépe honorovaným autorem a
exministrem zahraničních věcí
USA od dob Henryho A.
Kissingera. Za svou knihu
dostane více než první Clin
tonův ministr zahraničí Warren
Christopher.
Lidové noviny
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Z domova

V sobotu 3. března vystoupí
v Melbourne Karel Gott. Zbýva
jící vstupenky jsou k dostání na
tel: 9809 5936.
Generální konzulát ČR infor
muje o sčítání lidu v ČR, které
proběhne 1. března 2001. Sčí
tání osob bude organizováno i
na Konzulátu v Sydney a vel
vyslanectví v Canbeře. Sčítací
listy osob mohou vyplnit všichni
státní příslušníci České repub
liky, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, a kteří se v době sčí
tání zdržují v zahraničí. Bližší
informace na tel: 0293710860.
Jedenáctý běh kurzu češtiny
pro krajany žijící v zahraničí se
uskuteční v Dobrušce v termínu
26. července až 24. srpna
2001. Kurz je určen především
pro ty krajany, kteří český jazyk
nějakým způsobem využívají ve
prospěch širší krajanské komu
nity, Vyplněné formuláře při
hlášky je potřebné zaslat
Odboru kulturních a krajans
kých vztahů MZC ČR v Praze
prostřednictvím Generálního
konzulátu v Sydney (tel: 02
9371 0860) nejpozdéji do 15.
dubna 2001.
Z českého tisku:
Návštěva v Národní galerii. Je
horko a já vcházím do Štern
berského paláce. Ptám se po
kladní: „Kde bych mohla koupit
plakát?“ „V bukšopu.“ „Co to je,
mohla byste mi to říct česky?“
„Nevím. Já anglicky neumím:“

Pavel a Hana Homolkoví

★ MECHANICAL PARTS

S hlubokým zármutkem
oznamujeme všem přáte
lům, že nás 9. února 2001
opustila naše nejmilejší
kamarádka
a maminka Diany a Dity,

★ FREE FAST DELIVERY

Jana %asa£ová

WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

★ ENGINES
★ PANELS

★

? ;9í

< OUR SERVICE
& PRICES

Member of
MELBOURNE HOT LINE

103 GREENS ROAD, DANDENONG Š175 (Cnr. Frankston-Dandenong Road)

ve věku 48 let.
Eva a Milan.

%CÍO žije V STCÍci,
neumírá.
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

Ahoj holčičky a kluci!
Mám pro vás opět novou písničku. Tentokrát je o zvířátku, se kterým jste se setkali,
pokud jste byli na letním táboře na Šumavě.Vzpomínáte, jak vás hezky povozil na
svém hřbetě alejí?

Já mám koně
Já mám koně, vraný koně,
já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mý,
to jsou koně mý,
já mám koně, vraný koně,
já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mý,
to jsou koně mý,
když já jim dám ovsa,
když já jim dám obroku,
oni skáčou hopsal
oni skáčou do kroku!
Já mám koně, vraný koně,
já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mý,
to jsou koně mý.

Písničku si zazpívejte a
obrázek nezapomeňte poslat do 13.3. na adresu:
Sokol Melborne lne., 497 Queensberry St., VIC 3051.
Tři výherci budou odměněni.

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES
Ph: 9557 4109, 9557 3803
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

BOHEMIA CAKES
.yZZzZv

./iZ/Z/

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!
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Diář - program Národního domu v únoru 2001
pátek 2. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina

8:30

sobota 3. ZÁBAVA - SE NEKONÁ

lí
oo

7:30

úterý 6. OBĚD

12:00

úterý 6. KINO - DOVOLENÁ S ANDĚLEM - komedie -1952 Marvan,Kemr...

čtvrtek 8. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES
?

12:00

čtvrtek 8. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

pátek 9. JAZZ CLUB - výběr australských a zahraničních kapel (non smoking)
sobota 10. MELBOURNE SCHOOL OF SAMBA (non smoking)

I

M
oo

úterý 13. OBĚD

12:00
12:00

čtvrtek 15. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

sobota 17. LETNÍ PÁRTY

8:00

úterý 20. OBĚD

12:00

úterý 20. KINO - SRDEČNÝ POZDRAV ZE ZEMĚKOULE - komedie -1982

čtvrtek 22. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

B
ES
?

co

8:00

12:00

čtvrtek 22. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

pátek 23. JAZZ CLUB - výběr australských a zahraničních kapel (non smoking)

7

9:00

9:00

čtvrtek 15. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

8:00

sobota 24. BLACKCABINET - australská skupina

9:00

9:00

úterý 27. OBĚD

12:00

čtvrtek 29. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

pátek 23. JAZZ CLUB - výběr australských a zahraničních kapel (non smoking)

9:00

KNIHOVNA A PŮJČOVNA VIDEA - otevřena při každé akci

| Odstřihněte a pošlete s Vaším
příspěvkem na:

Přeji si potvrzení příspěvku |

Sokolský list:
$.........................
Národní dům:
$.........................
| Členské příspěvky: $....................

(S)ne

(§)ano, I

nehodící se, škrtněte I

| Změna adresy: Opravte adresu na zadní straně
L— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —J

Otec /‘rantišelčTěnčílč
slouží v neděli
3.března v 11 hodin
na Šumavě
česhé bohoslužby.
To mši svaté malé
oběerstvení .
a háva se záhushem.
Šumava, Lochs ‘Way,

SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ

V sobotu 10. března ve
4 hod. odpoledne se na
Šumavě sejdou účastníci
a přátelé letošního tábora.
Informace u Milana na
tel: 0408 309 614

Telgrave South.
Plelway 84 J:5

Léto s/^pnčďo a proto sijej pojďme znovu pňpomenout!
Srdečně zveme Vás i Vaše přátele na L etní L arty.
Sobota 17.3. od 19,00 hod. v Máro dním dome
Přijďte se pobavit a zatančit i ochutnat naši
specialitu - míchané nápoje.
Vs programu budou společenské hry, tombola
a hudba 70. a 80. let
Vstupnéje $ 5.
‘Rezervace není nutná, ale hdo dřív přijde,

má svéjisté!
Milena, Zuzana a Pavel
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