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HRA NA
SCHOVÁVANOU
Po rozpadu sovětského im
péria a po tak zvané sametové
revoluci požádal Sokol Melbourne Československé zastupitel
ské úřady o zveřejnění sezna
mu spolupracovníků StB v Au
strálii. Sokol Melbourne byl uji
štěn, že žádní takoví spolu
pracovníci neexistovali a tudíž
neexistuji ani jejich seznamy.
Dnes se mi dostala do rukou
kniha Špión vypovídá II, vyda
ná loňského roku nakladatel
stvím J.V. Hill v ČR, český pře
klad výpovědi J. Frolíka před
Podvýborem pro dohled nad
naplňováním zákona o vnitřní
bezpečnosti Legislativního vý
boru senátu Spojených států. Z
patnácti vyjmenovaných sená
torů podvýboru je zajímavé
jméno Roman L. Hruška ze
státu Nebraska.
Slyšení bylo uvolněno pro
veřejnost v lednu 1976. Čtvrt
století měl každý možnost se s
jeho výsledky seznámit a apli
kovat je na ostatní země světa.
Přesto považuji otázku spolu
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pracovníků StB v Austrálii za
stále živou. Spolupracovníci ko
munistického režimu žili nebo
stále žijí mezi námi, ovlivnili
nejen životy nás exulantů, ale i
životy našich příbuzných v
Československu. Posuďte sami
z výňatků z knihy:
Úvod
Přemysla Vachalského a
. JohrrBoka
Poté, co jsme vydali pub
likaci KATO - Příběh opravdi
vého člověka, přemýšleli jsme o
dalším podobném tématu, jímž
bychom přiblížili praktiky komu
nistické Státní bezpečnosti
(StB). Některé reakce na tuto
publikaci nás přesvědčily o tom,
že část české veřejnosti má o
činnosti StB zkreslené před
stavy. Přispívají k tomu veřejně
prezentované názory některých
představitelů politického a veřej
ného života, kteří podle toho,
jak se jím to hodí, úmyslně zkre
slují fakta a zlehčují dokumenty
shromažďované StB. Snaží se
tím vytvořit falešný obraz o vy
soce profesionální zločinecké
organizaci, která byla po dobu
čtyřiceti let podřízena, řízena a
kontrolována sovětskou NKVD,
později KGB.
Ani po jejím oficiálním zru
šení dne 15. 2. 1990 nedošlo
zásluhou laxního přístupu polis
topadového politického establishmentu, ovlivňovaného růz
nými zájmovými lobby, k přeru
šení kontinuity mezi touto
zločineckou organizací a nový
mi bezpečnostními složkami.
Dokazuje to i fakt, že ještě
dnes, deset let po Listopadu 89,
nemají občané této země mož
nost dozvědět se skutečnou
pravdu o tom, co se za uply
nulých čtyřicet let komunistické
totality odehrávalo. Svazky StB
a dalších zločineckých organi

zací a institucí jsou nadále v
rozporu s demokratickými a
právními zásadami svobodné
společnosti utajovány a jejich
zveřejnění je zabraňováno.
Část výpovědi J. Frolíka o
postupu StB proti
emigrantům:
„Rozvědka se do těchto kru
hů snaží proniknout vysíláním
falešných exulantů, kteří před
stírají, že z různých důvodů
opustili republiku, aby následně
pracovali pro výzvědné složky v
zahraničí. Přitom vyhledávají a
verbují ty emigranty, kteří z nej
různějších důvodů souhlasí s
navázáním spolupráce. K sou
hlasu s takovou nabídkou mo
hou emigranta přimět různé
důvody, proto zmíním jen ty
nejčastější. Zklamání z těžkého
života, s nímž se musí většina
emigrantů zpočátku vyrovnávat,
a procitnutí ze snů o Americe
nejen jako o svobodné zemi, ale
i o zemi šťastného a pohodl
ného života v bohatství a hoj
nosti. Stesk po příbuzných za
nechaných v Československu nejčastěji po dětech -, o nichž
dotyční předpokládali, že je
budou následovat, jakmile se
oni sami ekonomicky uchytí.
Povolení nebo nepovolení náv
štěvy rodičů, milých, souro
zenců a podobně...
... Statisícové masy emigran
tů představují pro domácí režim
hrozbu. Všichni vedoucí před
stavitelé režimu uvěřili své vlast
ní propagandě, podle níž se
emigranti jednoho dne vrátí - s
dýkami v zubech a samopaly v
rukou -, aby komunistické po
hlaváry pověsili...
...Celá sekce prvního oddě
lení FSZS pečuje o takzvané
„karty U“ (U jako utečenci či
uprchlíci), což jsou kompletní
svazky všech osob, jež opustily
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Československo bez úředního
povolení. Druhý odbor 6. správy
FSZS (cenzura) sleduje veške
rou korespondenci, telegrafické
kontakty a balíky mířící k emi
grantům (vše se pročítá doslov
ně)....
...V zahraničí jsou emigranti
sledováni agenturní sítí rezidentury nebo zvláštními agenty
vysílanými s tímto zadáním z
domova. Státní bezpečnost za
chází do takových detailů, že
studuje emigrantovo dětství, pá
trá po kompromitujících in
formacích z dob jeho školní

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
docházky, z dob vojenské služ
by, kontaktuje jeho ztracené a
zapomenuté lásky, sousedy z
bývalého bydliště, přátele z
dovolených.
České úřady nadále tvrdí, že
seznamy nejsou. Ti, kteří potře
bují zůstat v anonymitě si uvě
domují, že obejít byrokratické
smyčky a pytlácká oka je pro
řádového občana složité a dříve
nebo později se svého úsilí
vzdá. Považuji za nesprávné, že
vláda demokratické země udr
žuje tajné kádrové materiály o
svých občanech, pravděpo
dobně i tyto využívá, aniž, by se
proti takovému počínání zvedl
odpor. Vyzývám čtenáře, aby
psali na zastupitelské úřady,
nebo přímo vládě ČR a žádali
odpověď na otázku - KDO NÁS
UDÁVAL KOMUNISTŮM - CO
SE STALO S JMENNÝMI SE
ZNAMY těchto lidí. My, kteří
jsme se narodili na území ČR,
jsme českými občany a na tyto
informace máme nepopiratelné
právo.
Pište na adresu:
Ministr vnitra, Stanislav
Gross, Mgr., Sněmovní 4, 118
26 Praha 1, ČR
Neschopnost České repub
liky vypořádat se po desetiletí
parlamentární demokracie s
minulostí zpochybňuje výsledky

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

„sametové revoluce“.
V současné době v Praze
demonstrují MUKLové komu
nistických koncentráků proti
zadržení člena
BIS
bez
pečnostní služby ČR, Vladimíra
Hučína, bývalého disidenta.
Podle organizátorů demonstra
ce byl V. Hučín příliš úspěšný
při své práci proti extrémní
levici.
Pavel Pospíchal

VÝZVA
Prosím všechny exulanty
(utečence), kterým komunis
tický režim po útěku zadržoval v
rozporu s mezinárodním prá
vem děti, případně tyto tehdy
děti a jiné oběti násilného roz
dělení rodin o informace.
Smyslem je podání hromad
né (Class A) žaloby u Meziná
rodního soudu na předmětné
zločince a ty orgány České
republiky, které jejich aktivity
dosud kryjí a schvalují. Kvůli
objektivitě prosím o informace i
ty, které režim takto nepostihl a
jejichž rodiny nebyly násilně
rozděleny.
Jan Beneš,
26212 Obořiště 144,
Česká republika
tel/fax 0305 586 060.

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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Národní
hrdost
Hlavním rysem národa je
jazyk. Definice národa staví
jeho řeč jako jeden z hlavních
rysů národní příslušnosti. O tom
snad nikdo nepochybuje a
schopnost slovního vyjadřování
pak zrcadlí úroveň mluvčího.
Tato vyspělost nemusí být pod
míněna ani vzděláním, ani živo
tem v jiném jazykovém pro
středí, je to otázka dobré vůle a
jisté snahy si mateřštinu udržet
a udržovat na přijatelné úrovni.
Nemám na mysli jen základní
mluvnická pravidla a znehod
nocování češtiny jinojazyčnými
výrazy, ale vyjadřovací schop
nosti vůbec. Existují nepsaná
pravidla slušnosti jak mluvit a
psát. Dospělým je nelze nařizo
vat, záleží na jednotlivci, jakou
míru zodpovědnosti pociťuje ke
svému okolí, kam jeho či její
slovo dosáhne.
Možná již tušíte, kam mířím.
Minulé číslo Kvartu se stalo
ukázkou, kam nás může nezod
povědnost vůči jazyku, slušnosti
a čtenářům, a tím k znevažová
ní národní hrdosti dovést. Od
začátku mé spolupráce s Kvar
tem se domnívám, že jeden z
hlavních úkolů tohoto krajans
kého informačního měsíčníku
by měl být udržování našeho
národního sebevědomí jak jeho
obsahem, tak jazykovou úrovní.
Drobnějším prohřeškům jsem
se pokoušel porozumět a tole
rovat je, snad i proto, že některé
mám na svědomí. Tentokráte
ale moje pochopení skončilo.
Zařazením rádoby vtipného

článku o Krkonoších Kvart se
stoupil na velmi nízkou příčku
slušnosti a zodpovědnosti. Ne
tvrdím, že se nenašli čtenáři,
které článek pobavil. Do sluš
ného tisku ale nic takového
nepatří. Podle mého názoru šlo
o poplivání jak jedné z nejkrás
nějších oblasti České republiky,
tak i naší mateřštiny, nemluvě
již o neúctě ke čtenářům a jejich
podcenění. Potřebuje Kvart bul
vární tématiku a sprosťárničky
na svých stránkách? Ti z čtená
řů Kvartu, kteří mne osobně
znají, snad vědí, že úzkoprsost
nepatŕj k mé povaze. Všechno
ale má svůj řád a meze. Navíc
- anonymní příspěvky do sluš
ných sdělovacích prostředků
nepatří, pod svůj text se nepodpisují psychopatologičtí pisatelé
mající obavu z vyzrazení svého
chorobného myšlení. Takoví li
dé se vyřazují ze slušné společ
nosti. Anonyma ovšem nespo
juji s těmi, kteří mají platný dů
vod psát pod pseudonymem a
jejichž totožnost zná a neprozrazuje vydavatel časopisu.
Náš špión hlásí, že “barvité
líčení života v Krkonoších” již
četl před nějakými pěti lety, ale
v poněkud rozdílném podání.

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

Melbournští ostří hoši s koltem
nízko u pasu vydávají ke své
soukromé potěše trampský
občasník a jeden z nich tam
popsal jen pro své kamarády, s
kterými sedává u táboráku, své
zkušenosti z cestování po apaláčských či jakých horách ve
Spojených státech. Kvart toho
to trampa převlékl do kabátu
anonyma z internetu a severo
americké hory překřtil na
Krkonoše. Recyklování upotře
beného materiálu jako kulturní
přínos ?
V minulém čísle Kvartu jste
mohli najít dvě stránky určené
dětským čtenářům. Jestliže vy
davatel provedl objektivní výz
kum, kolik českých dětí Kvart
čte a dává jim šestinu obsahu,
je to pak v pořádku a mám
radost, že naše děti a naši vnuci
a vnučky se aktivně zajímají o
český jazyk a zemi, odkud
jejich rodiče přišli do Austrálie.
Byl pak to záměr vydavatele,
aby ona slaboduchost o Krko
noších tyto malé čtenáře pou
čila, jak to tam na českých
horách vypadá a jak se tam
mluví ?
Miloš Ondrášek

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

Vladimír 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
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e to k nevíře, manželé Bělští
překračují osmdesátku. Pa
tří k pilířům krajanské společ
nosti a stále si zachovávají vi
talitu, kterou se vyznačují po
půlstoletí života v Melbourne.
Toto vzácné výročí neoslavuj!
současně, ale s pětiměsíčním
časovým rozdílem. Paní Tonuš
Bělskou znalo kromě jejího
širokého okruhu přátel mnoho
českých emigrantů v padesá
tých letech, pracovala na
ministerstvu přistěhovalectví a
podala pomocnou ruku všem
těm, kteří ji potřebovali. Později
působila po dlouhá léta na
vedoucím místě v oblasti závod
ního stravování. Její noblesní
povaha má zázemí jako málo
kdo, pochází ze starého šlech
tického rodu, jeden z jejích
přímých předků byl s 26 ostat
ními českými pány popraven na
Staroměstském náměstí dne
21.června 1621. Odnětím statků
paní Bělskou potrestal až bol
ševik za tři sta dvacet sedm let
po vystavení sťatých hlav čes
kých šlechticů na staroměstské
mostecké věži. Jeden z prastrýců Stanislava Bělského, Václav
rytíř Bělský, byl starostou krá
lovského města Prahy, další,
Quido Bělský projektoval a po
stavil Rudolfinum. Pražáci si
vzpomenou na Bělského třídu,
která vedla podle Vltavy ke
Strossmayerovu náměstí, po
roce 1948 ji komunisté přejme
novali, tak jako znesvětili rodin
nou hrobku na Vyšehradském
hřbitově. Standa putoval po jiné
cestičce, nebo lépe řečeno

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

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
přeskákal na švihadle - patřil ke
špičkovým sportovcům přelomu
třicátých-čtyřicátých let, boxoval
a v střední váze neměl v teh
dejším Československu soupe
ře a v evropském ringu slavil
jedno vítězství za druhým. Man
želům Bělským přejeme ještě
další roky noblesního života, jak
jsou zvyklí.
a Filipínách byla zadržena
mladá Češka pro podezření
z nezákonného obchodu s cen
nými papíry. Na daleko zajíma
vější informaci jsem narazil v
sedmisetstránkovém díle aus
tralského historika (G^offrey
Blainey: A Short History of the
World, Viking, 2000), v roce
1702 byla botanicky klasifiko
vána kamélie a pojmenována
podle katolického misionáře
G.J. Kamela, který tehdy z Čech
přišel na Filipíny a tam tento
rostlinný druh popsal.
ražské noviny píší, že v
cizině dnes žije přes milion
a půl Čechů, nejvíce ve Spoje
ných státech - 1 299 00, po
Slovensku, Německu a Kanadě
je Austrálie na pátém místě s
dvaceti tisíci krajany.
oncem
minulého
roku
vstoupil v Austrálii v plat
nost nový “Migration Act”, podle
kterého australské školy jsou
povinny hlásit přistěhovaleckému úřadu ty zámořské studenty,
kteří buď zanedbávají školní
docházku anebo neprokazují
žádoucí prospěch. Hrozí jim pak
zrušení víz a tak pobytu v
Austrálii.
Minulý měsíc ze■ I ■ ■■mřel ing. Jaro

p
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slav Hlávka. Než ho těžké one

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

mocnění upoutalo na lůžko, byl
členem výboru Sokola Melbou
rne a pravidelným a častým
návštěvníkem Národního domu.
Pohřbu se kromě paní Hlávkové
a starosty Sokola nezúčastnilo
víc než půl tuctu osob. V novi
nách jsme četli, že zemřela paní
Hana Panové, která se občas
hlásila ke svému českému
původu. Po dlouhá léta byla vel
mi aktivní členkou zastupitel
stva města Melbourne, ucháze
la se o starostenské křeslo, ko
lem roku 1990 také o úřad
českého honorárního konzula
ve Viktorii. Nedávno zemřel
francouzský filosof, devadesá
tiletý M. Navrátil. V roce 1912 ho
jeho otec, přistěhovalec z Čech,
vzal na Titanic, aby začali v
Americe nový život. Při katastro
fě parníku otec Navrátil svěřil
syna veslaři na záchranném
člunu a vrátil se na loď, s kterou
pak šel ke dnu. Malý Navrátil se
zachránil, byl vrácen matce do
Paříže a když nyní zemřel, byl
posledním mužským troseční
kem z těch, kteří potopení Titanicu přežili. Na Ostravsku žil
krajan, který na Titanicu praco
val jako kuchařský učeň, za
chránil se. Mezi těmi patnácti
sty, kteří tam zahynuli, byli i
čeští hudebníci, členové palub
ního orchestru, hráli britskou
hymnu až do ponoření.
posledních týdnech se
diskutuje o rozsáhlé rekon
strukci Karlova mostu. Odbor
níci se domnívají, že i v době
oprav by měl most zůstat otev
řen, rekonstrukce by měla pro
bíhat v menších úsecích a pěší
zóna zůstala použitelná. Břehy

V

ÚDRŽBA A OPRAVY
všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.

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

Tel: 9360 4741

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2ó06
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
bení uprostřed obtíží - zejména
při mírovém rozdělení Česko
slovenska.
rněnská zoologická zahrada
dostala nedávno vzácnou
zásilku - pár novozélandských
papoušků kea. Stavy také obo
hatilo stádo losů evropských,
kanadští bobři, orli bělohlaví a
sumaterští tygři. ZOO uvažuje o
založení chovu síťovaných žiraf,
ve Dvoře Králové jich měli
šestnáct, pro mylnou diagnózu
je za bolševika nechala vyvra
ždit tehdejší veterinární správa
ministerstva zemědělství pro
podezření na slintavku.
olem dnešního ministra
zahraničních věcí Jana Kavana kolují stále dohady, zda v
době svého pobytu v exilu nebyl
ve spojení s některými orgány v
ČSSR. Kanadští krajané mu
mají také za zlé, že jezdil po
americkém kontinentě ve sku
pině obhájců míru pořádající
studentská shromáždění, v
osmdesátých letech to bylo sil
ně levicové orientované hnutí.
Kavan nyní usiluje o získání
křesla předsedy Valného shro
máždění OSN v Novém Yorku.
Údajně již získal podporu kan
didatury ze všech zemí, které o
to požádal. Před více než pade
sáti lety se mluvilo, že do této
funkce nastoupí Jan Masaryk,
okno na Hradčanech tuto naději
osudně zhatilo.
vropská unie stanoví, že
rum vyráběný v členských
zemích musí být produktem
cukrové třtiny. Český rum se

Vltavy původně spojoval Juditin
most, byl stržen povodní v roce
1342. V roce 1357 byla za
osobní účasti Karla IV. zahájena
stavba nového mostu a dokon
čena v roce 1400. Most je
dlouhý 520 metrů, 10 metrů
široký a má šestnáct půlkru
hových oblouků obložených
tesanými pískovcovými kvádry.
V roce 1696 Švédové zaútočili
na Prahu právě přes Karlův
most. Most byl vyzdoben barok
ními sochami v roce 1714, za
devět roků na to opatřen ole
jovým osvětlením a v r. 1866
plynovými světly. O něco pozdě
ji začala přes most projíždět
koňka, ta byla v r.1905 zrušena.
Socialistické nasolování vozov
ky (ani ta neunikla) v zimních
měsících způsobilo silné poško
zení, v roce 1965 byl zakázán
automobilový provoz.
ako první na světě získal
Václav Havel ocenění Svě
tové akademie kultur, které je
spojeno s prémii pěti set tisíc
franků (přes 2.6 mil. Kč). Po
slání Světové akademie kultur,
která sdružuje představitele 34
národností, je bojovat proti intoleranci a xenofóbii a pod
porovat humanismus. Havel do
stal cenu za odvážný boj proti
totalitnímu režimu a jeho půso-
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FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK
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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
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.

získává z obilí nebo brambor,
takže nemůže být nazýván
„tuzemským rumem“ jako do
sud. Tento elixír se ovšem ne
přestane vyrábět, to by došlo k
národní kalamitě, bude se ale
nazývat „tuzemák“ nebo „tuzemáček“. Vlk se nažere a koza
zůstane celá.
a zmínku stojí, že v praž
ském nakladatelství Libri
nyní vychází druhé, rozšířené a
přepracované vydání publikace
Pavla Vlčka Ilustrovaná ency
klopedie českých zámků při
nášející zcela nové texty, infor
mace a vyobrazení. Totéž na
kladatelství vydalo 860stránkovou českou syntézu dějin so
větského bloku : J. Vykoukal, B.
Litera, M. Tejchman -Východ.
Vznik, vývoj a rozpad sovět
ského bloku 1944-1989. Kato
lický kněz Bruce Duncan při
pravil pro UNSW Press knihu
nazvanou Crusade or Conspira
cy? Catolics and the Anti-Communist Struggle in Australia. Na
této šachovnici dominovali arci
biskup Mannix a B.A. Santa
maria. Dr. Stanislav Hofírek, ro
dák od Kyjova, sehrál v této hře
nemálo neúnavných a tvrdošíj
ných tahů. Dr.. František Knopflmacher, také ze Slovácka,
nebyl sice katolík, ale na ro
šádách se bil jako na Morav
ském poli. Tato protirudá garda
již není mezi námi, neměli by
chom ale na ni zapomínat.
iskupem českobudějovické
diecéze římskokatolické cír
kve jmenoval papež Jan Pavel
II. dosavadního pražského svě
tícího biskupa Jiřího Paďoura.

Z

B

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Je mu dnes 57 let, byl členem a
někdejším provincionálem řádu
kapucínů. V šedesátých letech
Paďour studoval herectví, spo
lupracoval s V. Havlem, hrál v
Divadle Na zábradlí, po roce
1968 pracoval jako závozník. V
r. 1970 se rozhodl opustit svět
ský život, začal studovat na bo
hoslovecké fakultě v Litoměři
cích, na kněze byl vysvěcen o
pět let později. Byl pronásle
dován Státní bezpečností, ztratil
úřední souhlas k výkonu kněž
ského působení, byl metařem a

pak povýšil na uklizeče. Působil
v „podzemní církvi“.
polovině března bylo slav
nostně otevřeno nově vy
budované Australské národní
museum v Canbeře. Terénní,
sadovou a zahradní úpravu
okolí muzea navrhl náš krajan,
absolvent brněnské tečhniky
ing.arch. Vladimír Sitta. Mezi
tisíci exponáty v novém muzeu
je samozřejmě i ptakopysk, prv
ně dorazil do Evropy v okurkové
lahvi plné kořalky v roce 1797,
vědci tento vzorek podivného

savce považovali za kanadský
žertík. První Evropan, který vi
děl v druhé polovině 19. století
ptakopyska snést vejce byl v
Přelouči narozený cestovatel a
zahradník brisbanské botanické
zahrady Alois Topič.
áš krajan, 84letý Jan Seidl z
Box Hillu, bude koncem
měsíce obhajovat svoje loňské
vítězství v seniorském šampio
nátu Viktorie v plavání
IP

O jednotě a jednosti Sokola
Do Sokola mě přivedla ma
minka hned po válce v září 1945
jako předškolní dítě. Vedla teh
dy mladší a starší žactvo a bý
valo nás tam od pěti odpoledne
plná Starostrašnická tělocvična.
Vcházeli jsme do ní a ze šaten
v dvojstupu a pochodovali ko
lem sálu. Naše náčelnice zave
lela: „Zastavit! Stát! Žákyně naz
dar!“ -„Zdar!“ zahřmělo až na
galerii. Pak nás ve velikém
kruhu rozpohybovala sestra
Pelíšková svou taneční doved
ností. Za zvuků jejího bubínku
jsme si osvojovali své první
gymnastické prvky. K tomu
jsme občas notovali I národní
písničky a napodobovali různá
řemesla a práce. Nakonec jsme
zkusili pár prvokrůčkú lehkých
národních tanců - Červený šá
tečku, Pletla v kytku, Utíkej, Ká-

čo apod. Po této pestré desetiminutovce nás vedoucí rozdělili
do družstev, zapsala se docház
ka a byli jsme připraveni ke
cvičení na nářadí. Maminkavedoucí tuto část připravila sku
pinám na lístky, kde bylo psáno
třeba: kruhy-hrazda-žíněnka. Ty
kruhy!-to bylo vždycky terno!
Každý se na ně těšil a za těch
12 minut jsme se snažili co
nejvíc se na nich vystřídat.
Stojka, kotoul a houpání-hlavně
to s nohama v kruzích, kdy
vánek pohybu rozevlál vlasy a
človíček se cítil jako pták. Není
tedy divu, že děti milují dodnes
houpačky, což se každoročně
potvrzuje na táboře na Šuma
vě.asi se přitom vznáší I lidská
dušička,
aby snila krásu
nadpozemskosti...
Ostrý zvuk píšťalky naráz
skončil naši radost. Všichni

honem do řady a odpochodovat
k dalšímu nářadí. Když to byla
bradla nebo ribstol, to se nám
taky líbilo. Změnili jsme se v
opičky, lezli jsme po všem a
občas se i zhoupli. Také švihad
lo bylo prima, hlavně to velké,
na probíhání. Jen na žíněnkách
to šlo hůř.Z kotrmelců se točila
hlava a na stojky jsme měli sla
bé ruce. Ještě tak válet sudy- to
byla legrace-skončili jsme vždy
cky někde šejdrem na podlaze.
Hodina cvičení skončila. Ještě
jsme si při závěrečném pocho
du zazpívali, a pak nás sestry
vedoucí pochválily a řekly, kdy
se zase sejdeme ke cvičení,
besídce a pověděly něco ze
sokolské nauky.
Když jsme v 6 hodin odchá
zeli, čekalo v chodbě již nastou
pené starší žactvo. Ti měli cvi
čení do 7 hodin. Po nich byly

v

Bohemia
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.

N

MONT ALBERT
PHARMACY
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

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

dorostenky a od 8 hodin cvičily
ještě ženy. Byly nás stovky v té
naší malé pražské jednotě.
Slovo „Jednota“ bylo na mís
tě. S nadšením a dobrovolně se
tu jednotili lidé - v mysli, kázni,
úborech a snaze udržet si ve
zdravém těle zdravý duch.
Totéž se nám podařilo znovu
o třicet let později, v roce 1975
v Melbourne. I tady se založila
znovu Sokolská jednota.Tehdy
také pochodovaly stovky cvičí
cích a chodily nadšeně do tělo
cvičny.

Dnes, po dalších pětadvaceti
letech se doba změnila. Přesto
že v některých jednotách cvičí
lidé třeba až do 80 let, nám tu v
Melbourne na to jaksi došel
dech.Sokolský dům se zdá být
daleko a šálek malý, věku a
pohodlí přibývá...Z domu se
tedy štal dům společenský.
Taky dobře. Je zde krásná kni
hovna, kulečník, týdně se vaří
obědy a měsíčně je zábava. O
škole, kreslení a jazz večerech
ani nemluvě. Tělo si ke zdraví
můžeme tužit na jiných spor

I když něco neumíme, cvičením to napravíme.
Dnes to jsou hlásky:
Kterou hlásku slyšíš na začátku každého slova?
Přečti a napiš slova.
Potom všechna m obtáhni červeným fixem a
všechna n obtáhni modrým fixem.

Mm
Malíř maluje malou místnost
Moje máma maže mazanec medem
Miluje mléčné mlsky
Mlynář mele moc mouky
Malý Martin mete metlou
N n
Nastupujeme na nádherném nádraží
Naďa nese narovnaný nákup
Na neděli nic nového nechystáme
Násobilkou neumím násobit
Nyní nejsme nemocní

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný...
Tradiční i netradiční zdobení velikonočních
vajíček. Výroba velikonoční dekorace.

v Národním domě
8.4. neděle ve 14,00 hod.
Děti si s sebou přinesou: pastelky, fixy, nůžky
a lepidlo.
Vše ostatní (vajíčka, barva na vajíčka,
barevné papíry, čtvrtky) zajištěno.
Zpráva pro rodiče', dítka můžete svěřit do
naší péče a vyzvednout si je v 16,00 hod.
Těší se Milena a Ivana
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tovních místech. Hlavně, aby
nám zůstal ten zdravý duch a co
nejvíc-jednota, v tom nejlepším
slova smyslu. Jednota mysli a
snažení v duchu dobré vůle. A
ani to nemusí být pouze v pro
storách Českého domu. Jed
notná snaha mezi námi existuje.
V minulosti z ní vznikl nejen
tento krásný dům, ale i naše
stejně krásná katolická Šuma
va. Tato dvě místa jsou zde pro
naši společnou radost.
Vlasta Šustková

DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

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

Zvláštní nabídka

Do Evropy za $ 1245
—

HYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Petra Moravek BEc.LLB.
“První porada 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.
Main Office / Dandenong, Level 3/90 Walker Street

Telephone / 9793 7676
North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Jazykový koutek
Učitel národů a nejdelší české slovo
Jan Ámos Komenský, velikán české vzdělanosti, byl osobností, která už v 17. století ovlivnila naše
školství. Ještě po více než třech stech letech nám má co říct.
Z velkého množství pedagogických spisů upoutá útlá, česky psaná knížka „Informatorium školy
materské. V ní najdeme rady matkám (matka = mateř), jak mají vychovávat děti předškolního věku, tj.
děti do šesti let.
V jedné kapitole knihy píše o řečových dovednostech, které je nutno u dětí pěstovat a rozvíjet. Podle
Komenského by děti měly:
• správně vyslovovat všechny slabiky
•
spojovat slabiky do slov
• formulovat celé věty
• dostat vždy odpověď na zvídavou otázku Proč
• tříbit si jazyk na slovních hříčkách.
Takže podle jeho požadavků by už šestileté dítě mělo správně vyslovit věty:
Petre, nepřepepři pepřem pepřeného vepře.
m
Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se.
Život ukázal, že lidé si také vymysleli další průpovídky pro tříbení jazyka. Např.: Náš pan kaplan v kapli
plakal.
Nebo Prokopete-li mi to pole, nebo neprokopete-li mi to pole.
A taky:Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
Zkuste si vyslovit uvedené věty třikrát za sebou a neudělat chybu!
Mezi poněkud krkolomná slova patří také nejdelší české slovo. Je složené za souhlásek a má devět
písmen. Je jím „čtvrthrst.“Nahradilo dosud nejdelší slovo „scvrnkls.“
Vůbec nejdelším českým slovem je od roku 1997 tvar „nejnevykrystalizovávatelnějšími“, které má
31 hlásek. Chcete znát další jazykolamy? Hledejte je v příštím čísle.
Hodně zdaru při vyslovování přeje Milena

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

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

CAMBRIDGE
THEATRE
roh Oxford a Station Street,
v Box Hillu
od 7. do 21. dubna
uvádí skoro denně
pohádku

POPELKA
Lístky na tel:
9898 3248
Srdečně zve Šárka

N.I.K.

PRAGUE CAKES

REFRIGERATION SERVICES

jemné české
pečivo a zákusky

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

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

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

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

MASÁŽE
Hýčkejte své tělo!
Každé první pondělí v měsíci
si můžete dopřát
v Národním domě
zdravotní masáž
Fyzioterapeutka je příjemná,
ceny jsou příznivé.
Celé tělo -1 hodina - $ 30.00
Objednání
na tel. čísle: 9432 8246

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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Vzpomínky na Trahu
Až jednou zase budeš stát pod nebem plným hvězd
a pohlédneš na Hradčany nad Vltavou... a zpět,
zdali si také vzpomeneš, jak jsme tam spolu stáli
a romantické myšlenky nám v srdcích sladce hrály?
Je tomu dlouhá řada let a bylo mnoho změn.
To naše krátké mládí se proměnilo v sen.
Cesty našeho života se kruté rozdvojily
a naše tajná přání se vůbec nesplnily...

A přece něco zůstává k čemu se vracím častoslavné, malebné Hradčany, proslulé Staré Město.
Zpěněná voda Vltavy, ta jistě teče stále!
A pozlacená obloha zdobí ten obraz dále!

Půvab a šum plynoucích vln-ty nejdou zastavit.
~ Kouzlo a jas zářících hvězd-ty nejdou zatemnit.
Ukázka od D. Jany Diakovské (leden 2001)

Jste srdečně zvaní na Večer u sklenky vína a poezie. 29. dubna (neděle) v 18,00 hod v Národním domě.
Se svojí tvorbou vás seznámí D. Jana Diakovská a Ilona Jandová

Co přinesla vlaštovka...
Vítězem ankety veršů z básně Dědova mísa
jsou manželé Lessových. Blahopřejeme! Vyhranou
láhev obdrží na Květné neděli na Šumavě po mši
svaté. Předem ji věnovali do velikonoční tomboly.

Vaříme s tetou....
Podzimní lahůdky začínají:
Pikantní kuřecí ragú

. V
Manželé Jiří a Eliška a syn páter Eric děkují
všem krajanům, kteří nás tak příjemně přek
vapili svou vřelou účastí při oslavách naší
“zlaté svatby”. Neplánovaná oslava se
odehrála na Šumavě “Peksa Park” po mši
svaté v neděli 4. března. Bůh vám zaplať za
to krásné překvapení.
J.a E. Skružný

Kuřecí nohy vykostěné (stehna) rozpůlte a naložte
do nálevu - olej, citrónová šťáva, třený česnek, sůl,
pepř- asi na 6 hodin nebo I přes noc.
Po opečení na sucho - vložte do pekáče a zakryjte
podušeným lečem.
Pečte v troubě odkryté asi 30 - 40 minut na 200 C.
Lečo-a la teta

Postupně přidávejte na pánev s olejem či tukem
hrubě pokrájené:
2 cibule, 4 plátky slaniny, 1 červené papriky, 1
cukiny, 2 lžíce sweet chill sauce, pepř, sůl, menší
plechovka sekaných rajčat
VŠ

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

★ ENGINES
★ PANELS
★ MECHANICAL PARTS

★

• Veškeré mechanické
práce
• Kvalitní pneumatiky za do
brou cenu
• Prohlídku auta před koupí
• RWCtest

5/500 Clayton Road
Clayton 3169
9a 9 I

— ..
★ ■
5500
MELBOURNE HOT LINE

103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-Dandenong Road)

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605

Jarda

10 ÍM vart

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
Zprávy a zajímavosti
Otec Juraj Valluš slouží v
Sacred Heart Presbytery, 116
Cotham Road, Kew (tel: 9852
7942) mši svátou v slovenském
jazyce: 1. dubna 10:00, 13. dub
na 12:30, 14. dubna 20:30 a 29.
dubna 10:00. V kostele sv. Mo
niky ve Footscray: 13. dubna
18:00, 15. dubna 11:30 a 22.
dubna 10:00.
Brian, ochránce sokolské
knihovny, oslavil plně své kulaté
výročí v Národním domě. Na
obrázku s partnerkou Zorkou.
Do dalšího desetiletí mu přeje
me hodně zdraví a ať se ho drží
jeho veselá mysl.

Čeští fotbalisté vyhráli nad
Severním Irskem 1:0
Čeští fotbalisté zvítězili v kvali
fikačním utkání o MS nad Sev
erním Irskem na jeho půdě 1:0.
Gól vstřelil Nedvěd v 11. minutě
po nahrávce Kollera. V závěru
se museli Češi o výsledek stra
chovat, neboť je soupeř zatlačil
a vytvořil si brankové šance.
"Šli jsme do toho jako berani,
vítězství jsme si zasloužili,"
tvrdil po zápase střelec gólu
Nedvěd.

V součsnosti probíhá v
české televizi seriál Zdivočelá
země natočený podle stejno
jmenné knihy Jiřího Stránského,
ve které se západní letec
Antonín Maděra po válce vrací
do své rodné vesnice Svatý
Štěpán, aby tam uskutečnil svůj
sen. Nenachází však kraj svého
dětství - přichází do země, kde
se prohánějí stáda zdivočelých
koní, prázdnými, opuštěnými
vesnicemi se potulují kaubojové, nadšenci i zlatokopové. Prv
ní dva z mnoha dílů seriálu
uvidíme v úterý 10. dubna.

Radek Bejbl (vlevo) a Jim Magilton v kvalifikačním utkání v Belfastu, čtk

ŠUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

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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pondělí 2. MASÁŽE - objednávky na tel: 9432 8246

úterý 3. OBÉD

4

čtvrtek 5. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne
pátek 6. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina

1
oo

2:00

neděle 8. SLOVENSKÉ DIVADLO - komedie, M. Zednikovič, S. Dančiak, J. Lehotský

6:00

úterý 10. OBÉD
úterý 10. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMĚ - Seriál ČT, (2000)

čtvrtek 12. KRESLENÍ - podle modelu
úterý 17. OBÉD

čtvrtek 19. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

čtvrtek 19. KRESLENÍ - podle modelu

pátek 20. JAZZ CLUB - výběr australských a zahraničních kapel (non smoking)

oo

sobota 21. DISCO - Polsko - Česko - Slovenské

úterý 24. OBÉD
úterý 24. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMÉ - Seriál ČT,

12:00
8:00

12:00
7:00

12:00
12:00
7:00
9:00

8:00
12:00

8:00

4

čtvrtek 26. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

čtvrtek 26. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

sobota 28. MELBOURNE SCHOOL OF SAMBA (non smoking)

9:00

neděle 29. VEČER U POEZIE A VÍNA

6:00

?

Ul
|
i
!
I
|
|

8:30

neděle 8. ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

ES

?
ffl

12:00

7:30

čtvrtek 12. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

12:00

sobota 7. ZÁBAVA - REDBAX (PUKAVCI)

4

I
4

10:00

12:00

Odstřihněte a pošlete s Vaším
Přeji si potvrzení příspěvku |
příspěvkem na:
(S)ne (§)ano, I
Sokolský list:
$.....................
nehodící se, škrtněte |
Národní dům:
$............... ......
Členské příspěvky: $................
I
Změna adresy: Opravte adresu na zadní straně

L— — — — — — — — — — — — — — — — —

□I
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Velikonoce na Šumavě 2001 s Otcem Hrdinou
" Květná neděle, 8.dubna v 11 hod. dopoledne:
Svěcení ratolestí. Mše svátá -pašije
'Velký pátek, 13.dubna ve 3 hod. odpoledne:
»("Křížová cesta
'■
Hod boží velikonoční, 15.dubna v neděli dopoledne:
-Mše svátá sloužena v 11 hod
"Obědy se podávají od 12 hod., káva a zákusky po celý den.

/■_ x

Velikonoční zábava začíná ve 3 hod. odpoledne,
k poslechu a tanci hraje Eda Zlatý
Šumava, Locks Way Belgrave South -tel.: 9754 5159, Melway 84:J5

‘X£‘D‘BJVC - TU^KOVCI
hrají
7. dubna v í\!arodním dome
na taneční zábavě

Vstupné} 10;fleservace na teí: 9432 8246
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Petr Vítek presents

Gala Concert ol the Czech Pop Legends

Australia
Tour 2003

compered by Karel Štědrý
music director Pavel Větrovec
Sydney - Melbourne - Adelaide - Brisbane

Cala Concert of Czech Cop Legends
In Australia 2003
1s' of March at 7.30 pm

Sydney

Town Hall, Sydney CBD, George Street

Tickets:
Petr Vitek
Country Club
Petar Kolak
Renata Morgan
Yvonne Barausch
Julia Golding

Redfern
Kempsey creek
City
Maroubra
Bondi
Bondi junction

02 9318 2611,0414 252 528
0404 016 768
0412 609 382
0402 034 409
0410 325 678
0413 731 717

8“ of March at 7.30 pm

Melbourne

Aust.national.memorial Theatre, cnr.Carliste and Barkly St., St.Kilda

Tickets:
Bohemia Travel
Barbara Semenov
Sokol: Pavel Pospíchal

03 9544 8999
0408 333 235
03 9432 8246

Huntingdale
Toorak

O'" of March at 7.30 pm

Adelaide

Elder Hall, University of Adelaide, North Terrace, opposite Pulteney St.

Ticket:
George Svehlak
Zdenek Jiránek

08 8352 2082, 0411 729 682
08 8263 8218,0407 638 218

15'" of March at 7.30 pm

Brisbane

Tivoli Theatre, 52 Costin St., Bowen Hill

Ticket:
Petr Venzara
Čs klub
George Vacek
Adam Zolkos
Elena a Karol Podmajerský
Petr a Olga Novák
Radka Preclíková
Tivoli Theatre

Please

Cleveland
Burbank
Gold Coast
Nerang
Currumbin Waters
Sunny Bank
Bardon
Bowen Hill

0416 253 847
0416 253 847
0418 182 383
0412 769 689
07 5533 0457
07 3342 3330
07 3311 1466
07 3852 1711

book early for this unique concerts
OUR SEATS LIMITED.

