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VELIKONOČNÍ ÚKLID
Katolíci i jiní mohli začátkem
dubna číst v novinách o nema
lém vzrušení, které zachvátilo
australský křesťanský svět. Melbournský arcibiskup dr. George
Pell byl papežem, údajně bez

Arc ibis ku

rg e Fell

konzultací v diecézích, přeložen
do Sydney, jejíž arcibiskupství
je v Austrálii pokládáno za prvo
řadé a Pella tedy čeká kardinálský klobouk. Toto rozhodnutí
vyvolalo silný ohlas nejen v ka
tolické církvi, ale i mezi protes
tanty a evangelíky. Diecéze v
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Sydney se pokládá za liberál
nější-a Jan Pavel II. se zřejmě
rozhodl udělat pořádek a dosa
dil tam konzervativního arcibis
kupa Pella. Na jeho pokyn ka
tolické školy melbournské die
céze omezily výuku evoluční
teorie, Pell odmítl podávat eu
charistii katolickým homosexu
álům a lesbičankám hlásícím se
na mši ke své sexuální orientaci
pronikavě viditelnými šerpami v
duhových barvách. Nekompro
misně se staví proti tomu, aby
se ženy kvalifikovaly do kněž
ského stavu, což se velmi ven
tiluje mezi australskými řádo
vými sestrami. K nejdiskutova
nější akci arcibiskupa patřil
nátlak, který vedl k uzavření vý
stavy amerického fotografa v
Národní galerii v Melbourne.
Kromě jiných kontroverzních
fotografií tam byla vystavena
jedna nesoucí blasfemický ná
zev Piss Christ. Šlo o snímek
krucifixu ponořeného do nádoby
s močí a podle fotografa upo
zorňující, že Ježíš byl člověk.
Nás ale více zajímá, kdo v
Melbourne zasedne na arci
biskupský stolec. Za vážného
kandidáta se pokládá generální
vikář a pomocný biskup Denis
Hart. V šedesátých letech byl
kaplanem fary v Richmondu,
kde tehdy žila nejedna rodina
čsl. exulantů. Učil jejich děti ná
boženství. A stále se s Čechy a
Slováky stýká. Stal se příz
nivcem našich národů, seznámil
se překvapivě dobře s našimi
dějinami a středoevropským po
litickým vývojem. Ochotné cele
bruje mše a církevní obřady pro
a za Čechy a Slováky. Zdá se
tedy, že příštím melbournským
arcibiskupem bude Australan,
který o nás hodně ví a pochytil i
trochu z našeho jazyka.
Inkvizice dnešní římské ku

rie se samozřejmě liší od špa
nělské či jiné ve středověku, i
když mají stále něco společné
ho. Stále nemůžeme zapome
nout na upáleni Mistra Jana Hu
sa, umučení svátého Jana Nepomuckého má pevné místo v
naší historii, na čarodějnice z
Šumperska, které skončily na
hranici, se pomalu zapomíná.
Inkviziční kongregace byla za
ložena v roce 1542 a zrušena
druhým vatikánským koncilem v
roce 1965. Byla nahrazena Kon
gregací pro víru, v jejím čele
stojí od roku 1982 německý
kardinál Josef Ratzinger, jeden
ve Vatikáně z nejmocnějších. V
Sydney působil katolický kněz
Paul Collins, kromě farního apo
štolátu zastával funkci religi
ózního redaktora ABC. V roce
1995 si znepřátelil vlivný dře-

Biskup Denis J. Hart
vařský průmysl a lesní dělníky
spiskem God Earth’s, ve kterém
uvažuje nad tím, zda ti, kteří
bezohledně kácí stromy, nehře
ší. V roce 1997 publikoval úva
hu Papal Power, po anonymním
upozorněni římská Kongregace
pro víru zahájila vyšetřování,
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které dramaticky vyústilo v břez
nu tohoto roku, Čollins po 33
letech kněžského působeni
opustil církev. V knize diskutuje
neomylnost papeže a jeho ne
popiratelnou svrchovanost. Anonymní informátor nebyl dosud
a asi nebude nikdy znám, Col
lins ale docela veřejné pode
zřívá arcibiskupa Pella. V Aus
trálii nyní vychází Collinsova pu
blikace From Inquisition to Freedom, ve které shrnuje svoje
poznatky spjaté s postojem
římské kurie. Jen na okraj po-

Podle slovníku jazyka čes
kého je chaos:
nezměrný, pustý, prázdný
prostor
před
vznikem
uspořádaného světa
zmatek, nepořádek, změť
myšlenkový, vnitropolitický,
hospodářský
Nikdo se nemůže divit Austra
lanovi, že neví kam patří. Hos
podářsky na severní polokouli,
ale žije na jižní. Politicky k zá
padu a žije na východě a podívá-li se na mapu (obvykle tiš
těnou v Evropě), Austrálie je
velká jako Grónsko, i když ve
skutečnosti je více než třiapůlkrát větší.
Naprostý zmatek ovšem má
obyvatel Čech. Ten sice ví, že

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
znamenávám, že Collins není
sám v podezření, že porušuje
církevní doktrínu nebo učení,
které nemá připouštět pochyby.
Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach byl vyloučen z domini
kánského řádu, protože nesou
hlasil se zastaralými názory pa
nujícími na pražské katolické
teologické fakultě. Jeho respekt
k pluralitě současných nábožen
ských přístupů pak vyvolal ta
kový nesouhlas českého kon
zervativního kléru, že vystoupl z
ř.k. společenství a stal se kně

zem církve starokatolické. V ro
ce 2000 vyšla v pražském
nakladatelství Portál Štampachova, podle mého názoru vyni
kající publikace A nahoře nic
...uvažující o možnostech postmoderního člověka žít duchov
ně. Štampach dnes učí na pe
dagogických fakultách v Olo
mouci a v Praze a také na
Evangelické teologické fakultě
Univerzity Karlovy.
V. Donát

žije v srdci Evropy, ale politice
rozumí jenom v podání kvalit
ních herců. Tisíce Čechů pro
testovalo pod jejich vedením
proti řediteli České televize. Ře
ditel byl sice poctivý, ale emi
grant, který neuměl jednat s lid
mi a byl podpořen jednou z po
litických stran. Nesmlouvavý ře
ditel byl nahrazen člověkem,
který sice jednat s lidmi umí, byl
také podpořený politickou stra
nou (ale jinou) a z manažerské
ho místa v České televizi byl

jednotlivců, o mravních zása
dách) byla členkou komunistic
ké strany od roku 1952 (v roce,
kdy strana zničila zrádnou ban
du kolem Slánského a odsou
dila statisíce nevinných do kon
centráků) až do prosince 1989
(tedy úspěšně znormalizovala
všechny ty kontrarevolucionáře
z osmašedesátého roku).
Do tohoto chaosu se zablýsklo
na časy na Slovensku, kde se
před soudem obhajuje Vasil
Bilak (ten co nesmí šít saka)
obžalovaný z vlastizrady. Vasil
měl požádat o politicky asyl v
Čechách. Tam totiž se sadis
tickými vrahy a jejich vůdci z
nedávné minulosti jedná same
tová justice a pro nedostatek
důkazů je osvobozuje.
Pavel Pospíchal

vyhozen pro hospodářské delik
ty
Nebo s tím, že dáma, která se
stará o etické chování zaměst
nanců ministerstva vnitra (zde
opět slovník: etika - jedna z
filozofických disciplín, nauka o
mravnosti, o pravidlech chování
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www.ozemail.com.au/~pstrich

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma
Prodejní doba:
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Informacích pro krajany
datovaných 15. března t.r.
a vydávaných v Sydney Gene
rálním konzulátem ČR se doví
dáme, že JUDr. Ivan Záleský,
generální konzul, se s námi
loučí a vrací se do Prahy. Na
tomto místě mu děkujeme za
jeho činnost v Austrálii a po
rozumění, které projevoval melbournským Čechům a Národ
nímu domu. Dále se v tomto
čísle vzpomíná 151.výročí úmrtí
TGM, upozorňuje na kurzy češ
tiny, které v Praze pořádá Min.
zahraničních věcí a Min. škol
ství. Opět se objevuje zpráva,
které nerozumím: od začátku
tohoto roku platí v ČR nařízení,
že cizinci a osoby s trvalým
pobytem v ČR jsou povinni si
do tří měsíců požádat o výměnu
řidičského průkazu vydaného
jiným státem nebo Evropským
společenstvím za řidičský prů
kaz vydaný ČR. Potud je to
jasné, ale jak je to s námi?
Když mám české občanství a
pas ČR, budu v republice déle
než tři měsíce ale nikoliv natr
valo, jsem považován za cizin
ce? Anebo můj australský řidič
ský průkaz mohu používat bez
omezení a nemusím jej vymě
nit? Dále je v Informacích pře
hled všech hraničních přechodů
s Polskem, Německem, Rakou
skem a Slovenskem, je jich do
hromady 123. Nedávno jich ale
bylo mnoho uzavřeno, doufejme
jen dočasně, vzhledem k šířící
se slintavce a kulhavce.
dá se, že tažení proti Jiřímu
Hodačovi poněkud utichlo.

z

Byl a již není ředitelem České
televize, do roku 1988 žil v
Melbourne. Za zmínku stojí to,
že televizní bouřky vypukly i v
Maďarsku a Rusku. Brněnský
měsíčník Revue Proglas přinesl
dlouhý rozhovor s Hodačem. Je
to poprvé, co český tisk umožnil
Hodačovi, aby se k celé aféře
vyslovil. Nyní nám dochází zprá
va, že další málo známý časopis
Strategie se věnuje tomuto té
matu aniž by Hodače špinil. Zdá
se, že „velké“ sdělovací pro
středky se neodvažují přinést o
Hodačovi dobré slovo. O led
nových událostech v České te
levizi můžete navštívit stránku
British Helsinky Human Rights
Gro*úp - www.bhhrg.org , její au
toři viděli situaci dosti přesně a
to nejen na českém písečku, ale
také v mezinárodním kontextu
jako součást mnohem širší ak
ce na ovládnutí evropských me
dií. Zdá se, že jakž takž při
jatelné a objektivní informace v
České republice přináší webová stanice podivuhodného
názvu Neviditelný pes, kterou
navštívíte na ještě podivuhod
nější adrese: http://hyena.cz/.
elký rozruch v ČR způsobily
čtyřicetileté a nedávno zve
řejněné výzkumy MUDr. Karla
Fortýna, který některé zhoubné
nádory, zejména kožní a střev
ní, léčil tak, že je podvázal, za
mezil tak k nim přístup živin a
nádor po čase zmizel. Této me
todě se říká devitalizace, byla
přijata s nedůvěrou. Dosud se
tvrdí, že jakákoliv odumřelá část
těla pokud není chirurgicky
odstraněna znekrotizuje a vy
volá smrtelnou otravu krve.
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Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

Fortýn, který po léta neměl z
politických důvodů možnost výz
kumně pracovat a nakonec svá
bádání prováděl v ústavu pro
živočišnou výrobu. Bohužel ne
dávno zemřel a nemohl svoji
práci obhájit.
ývala americká ministryně
zahraničí a česká rodačka
Madelaine Albrightová připravu
je knižní vydání svých pamětí,
mají začít jejím narozením v
bývalém Československu v ro
ce 1937 až po vyvrcholení její
kariéry v roce 2000. Její funkce
byla nejvyšší, kterou kdy v USA
dosáhla žena nemluvě již o tom,
že její rodiče nebyli Američané.
e Žďáru nad Sázavou
probíhá výstava rytin Bed
řicha Housy a Fera Horniaka.
Oba umělci byli nedávno oce
něni ve Vídni v soutěži o nej
krásnější známku světa Grand
Prix - WIPA 2000. Na prvním
místě se umístila známka vyda
ná poštou San Marina, druhou
cenu získal B. Housa za ^ko
runovou známku, na které je
vypodoben obraz malíře Josefa
Navrátila Pradlena. Na třetím
místě se umístily dvě známky,
jedna je Horniakova s repro
dukcí obrazu slovenského ma
líře Martina Benky Krajina z
Terchovej v hodnotě 10 Sk. A
ta druhá jsou australští Motýlí.
ecyklovaný Petr Pithart se
dostává do českých politic
kých dějin. Před čtyřiceti lety
vstoupil do KSČ a jako komu
nista vystudoval práva, v roce
1969 zbaven bolševických ide
álů chtěl odejít z republiky a z
ostrova Kerguélen v Indickém
oceánu chtěl vytvořit stát inte-
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V.M.K. Design Architect.
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design &
Drafting; House Inspection Service.

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A
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lektuálů, stálo ho to členství v
komunistické straně. Z právníka
se stal dělník-čerpař, po roce
1989 prošel čtyřmi stranami a
jako lidovec se nedávno stal
předsedou Senátu ČR. Nezni
čitelný Pitharta politováníhodná
Lidová strana.
rněnský rodák Josef Kolá
ček odešel z republiky v
srpnu 1968, dokončil teologická
studia v Innsbruku, vstoupil do
řádu Tovaryšstva Ježišova a
působí v jezuity řízeném vati
kánském rozhlase. Napsal řadu
zejména životopisných knih o
českých jezuitech minulých sto
letí. Nyní vychází v nakl. Refu
gium Velehrad-Řím 2001 velmi
zajímavé a napínavé vyprávění
Samuel z Trutnova o jezuitovi z
Podkrkonoší, který působil me
zi Indiány na Amazonce. Neřekl
bych, že je to kniha vysloveně
historická, může být i aktuální
výzvou v dnešní době a probudit
svědomí na pomoc lidí, kteří žijí
v nepředstavitelné bídě. V po
sledních dnes jsem také dočetl
knížku úplně jiného druhu, au
tor, Vojtěch Jestřáb, je také
Moravan, napsal
Brno můj
amarcord, nakl. Doplněk. Vzpo
mínání do roku 1948 má svůj
půvab, který ocení čtenář, který
je brněnským lokálním patrio
tem zvláště ze Žabovřesk ane
bo od Kraví hory, to prosím
nejsou žádná živočišná místa i
když jejich názvy k tomu svádí.
Beštiálni mi pak připadalo vzpo
mínání od únorového puče do
nedávné minulosti, z ministran
ta se stal marxista až do dneška
a to se táhne jako niť vyprá
věním. Stále mi ovšem toto bol
ševické vyznání je milejší než

pokrytectví. Nedávno se mi do
stala do rukou autobiografie
jiného Brňáka, význačného a
stále úspěšného kulturního
pracovníka, ten o sobě tvrdí, že
v době totality byl „nepolitickým
reakcionářem“.
a začátku tohoto roku za
čala ve Zlíně přijímat stu
denty první česká soukromá
Univerzita Tomáše Bati. Za
zmínku stojí to, že toto vyso
koškolské učiliště trpí nedo
statkem učitelů, američtí, ang
ličtí či australští profesoři jsou
pro univerzitu z finančních dů
vodů nedostupní, proto zlínská
univerzita rekrutuje pedagogic
ký sbor z Indie a Číny.
ustralští daňovL poplatníci
bědují, že musí živit několik
set v karanténě držených ile
gálních přistěhovalců a žadatelů
o asyl. Do zemí Evropské unie
přichází pokoutně každý rok půl
milionu přistěhovalců hlavně z
Turecka, Iráku, Iránu, Srí Lanky
a Číny. Není to problém jen
ekonomický, ale i politický. Za
stavit tento příliv je nesnadný
oříšek. Za posledních třicet let
byl dodatečně legalizován v
zemích EU pobyt 1,8 milionu
asylantů.
e vnitřní Praze stojí nyní
jednopokojový byt o 35
čtverečních metrech 1 738 000,
dvoupokojový (50 sq.m) 2 483
000 Kč Na předměstích a na
sídlištích jsou pak byty o něco
levnější, v Brně zájemce zaplatí
665 resp. 920 tisíc Kč, přehled
neukazuje vesnice ale desítky
měst, z kterých nejlevněji byt
pořídíte na úplném severu
Moravy v Javorníku nebo Čech
ve Šluknově, zaplatili byste o
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něco více než dvě stě tisíc
korun, to je kolem deseti tisíc
australských dolarů.
Lidových novinách se po
slední dobou objevuje dosti
zpráv o Austrálii, nebývají bo
hužel přesné. V článku „Pravěký
ráj ležel v Austrálii“ jsem, i když
se nepočítám za znalce jaké
hokoliv ráje, našel trapné ne
přesnosti tak jako v pojednání o
ropuchách, které byly z Havaje
importovány do třtinových plan
táží ve Queenslandu, aby poží
raly škůdce, nyní se samy staly
škůdci, objevily se až v Kakadu
národním parku a ohrožují celý
tamější křehký eko-systém.
etos vyšly paměti H.G.
Skillinga Československo můj druhý domov. Tento světo
známý kanadský historik a linguista od dob svých oxford
ských studií v třicátých letech
se zamiloval do naší vlasti a od
té doby byl snad u všeho dů
ležitého co se tam dělo, osobně
se zúčastnil pohřbu T.G. Ma
saryka, Jana Masaryka, E. Be
neše, viděl na Hradě Hitlera i
Havla. Nedávno téměř devade
sátiletý zemřel. Další bohemis
ta, profesor literatury na londýn
ské univerzitě Robert Pynsent,
je autorem nesčetných literárně-vědeckých studií v angličti
ně, češtině a slovenštině, vede
československé semináře v
Londýně již téměř třicet let, na
kterých hlásá slávu a pád na
šeho písemnictví. Nedávno byl
v Praze, kde provokoval prohlá
šením, že dnešní „české pojetí
světa je velká sranda“. Měl
pravdu ?
IP
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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.
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SOKOL JSEM A SOKOL BUDU,
NA BRNÉNSKU ČI V AUSTRÁLII
Po přečtení posledního
Kvartu jsem se rozhodl stati se
spisovatelem. Ono se mně
vlastně nemůže nic stát, lidi co
nemají smysl pro humor, jako
pan Ondrášek, mne odsoudí tak
jako tak.
Ale nebojte se, na Krkonoše
vám sahat nebudu, byl jsem
inspirován článkem docela ji
ným a slušným „O jednotě So
kola".
I já mám krásné vzpomínky
na Sokol, jsem totiž, jak rodinná
pověst praví, ze sokolské rodiny
durch und durch. Můj dědeček
býval velkým činovníkem Soko
la a podařilo se mu (dle ústního
podání) založit Sokol na pout
ním místě, tedy na území
tvrdých katolíků v Tuřanech u
Brna, což je na východ od Čech
(vysvětlivka pro naše milé Pra
žany).
Již od útlého mládí jsem byl
vychováván ve spartanském
VÝPRODEJ LYŽÍ

1. května 2001
začíná výprodej.
Ušetříte $$$
Lyžařské oblečení, lyže, boty
až 50% sleva.
Zvláštní nabídka:
i
VOLKL CARVERS+
VÁZÁNÍ+HOLE $ 595
FRENCH SKI SUITS
$795 $395
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene

Tel: 9817 4683
www.snow-ski.com.au
email: snowski@bigpond.com

duchu Sokola a byl se svým
bratrem Jiřím poslán do Tuřan
cvičiti se na těle v tamější jed
notě, naším dědečkem tak
úspěšně založené. Ale ouha,
my v té době bydleli v jiné
vesnici, a tak jsme se rázem
ocitli v nepřátelském území (což
určitě chápe každý hoch). A jak
to tak na Moravě bývá - chlapci
sa scházajú a nikomu pobit sa
nedajú - podařilo se nám vy
mlátit místní kluky z jejich
vlastního hřiště. Vrátili jsme se
pak radostně domů, sice do
rvaní, ale ví-tězní. Dospělí však
nechtěli sdílet naší radost neboť
Sokolská Jednota se nechala
slyšet, že co náš dědeček
budoval tak obětavě po léta
jeho vnukové zničí za jeden
týden, prostě že už ty grázly
nechtějí ani vidět. I byla z toho
ostuda veliká a naše matka se
chtěla kvůli tomu vystěhovat na
Slovensko. Marná byla naše
obhajoba že „voní to začali“, do
Tuřan už jsme nesměli. I do
kostela jsme pro jistotu začli
chodit do „Štatlu“, to jest do
Brna. Do čtrnácti dnů nás
vyrazili od svátého Jakuba i od
Minoritů, ale o tom až jindy, teď
zpátky k Sokolu.
Pak se naskytla nová
příležitost chodit do Sokola ve
vesnici zvané Nenovice. To bylo
ale jiný kafe, byla to původně
německá dědina počeštěná po
válce. Náš vedoucí Bratr Vašek
velel: „Also, pozor! Pochodem
vchod, ein, zwei a zpívat! A už
to jelo na plný pecky:
Jen vzhůru český Sokole,
jen vzhůru na svou stráž
Hola-rie, hola-rio!
No jistě pochopíte, že jsem
tam nevydržel dlouho anžto mě
tam trochu vadila ta nezod
povědnost vůči jazyku (krásná
fráze že, to mám z pilného čtení
Kvartu).
Jo pak už nic, pak jsem se
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stal studentem a Marxistou. A
byla Spartakiáda - to byla krá
sa. Nejlepší ze všeho byla ta
cesta do Prahy v dobytčím
vagóně. Možná že to byl zrovna
ten ve kterém se kdysi moji
rodiče seznámili, když jeli na
Všesokolský Slet za první re
publiky. A dále průvod tou naší
krásnou milovanou Matičkou
stověžatou, kdy jsme volali hes
la a vybízeli lid k budování
socialismu. Musím se však při
znat, že jsme ta hesla pro
volávali v nesrozumitelném br
něnském slangu zvaném „hantec“, což byla v podstatě sa
botáž.
No a potom po návratu z
Prahy jsem se konečně dostal
do Sokola jak se patří a to
zásluhou naší rodné strany a
vlády.
Ve snaze potlačit katolický
Orel, „komanči“ znárodnili Or
lovnu a dali ji Sokolu v Holáskách, kde jsme bydleli (ani se
neptejte kde to je). Jenže jim to
nevyšlo, pod záminkou hry zva
né Česká plácaná neboli volleyball se tam vloudilo několik
kněží, zatvrzelých to stoupenců
Vatikánu. Tito pak provozovali
podvratnou činnost s mládeží,
jako chodit na Hrubou či na
Požehnání do kostela. Výsledek
je, že jsem v podstatě Multikulturální Marxsokolský Orel což je ideální kvalifikace pro
zemi zvanou Down-Under.
Pak to šlo s námi z kopce,
bráchu zavřeli, protože tvrdil, že
americká technologie je vy
spělejší než ruská a já pro
jistotu útek do Austrálie. (Naše
matka si oddechla poněvadž už
se nemusela kvůli nám stěhovat
na Slovensko).
Teď jsme v Melbourne a
máme tady Sokol, kde se ne
cvičí. Ale co na tom, hlavní je,
že Sedí Sokol na javory, hej.
Tož si na to pripijem, ne - Na
zdar Sokoli - až na věky, amen.
(Tak vidíte, na Krkonoše jsem
vám ani nešáh, můžete klidně
spát).
Ing. A. Aujeský
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VAŘÍME S TETOU
Podzimní dny a sychravé večery volají po něčem
pro zahřátí. Může to
být síivovička, rum
anebo - pro ty stříz
livé - horký čaj. A k
čaji jdou výborně
topinky s DOMÁCÍ
PAŠTIKOU.
Asi půl kila kuře
cích jater, odblaněných a pokrájených
na proužky osmah
neme na cibulce a
tuku s kousky nase
kané slaniny nebo
bůčku. Opepříme, ale nesolíme,
aby játra neztvrdla. Protože já
tra zavoní domem, neodoláme.
Část směsi si dáme jako před
krm nebo-li gáblík (asi třetinu) s
chlebem (abychom věděli, jsouli játra hotová a teď si je můžete
osolit) a část necháme dojít ně
kolik minut (5 - 10) pod po
kličkou. Než sníte ten gáblík.
Vychladlou směs dáme do
mixeru spolu se lžící másla, 4
lžícemi kyselé smetany, 2 lžíce
hommus pomazánky, půl lžíce
hot chili paste (jen pro ostré
labužníky) a nakonec trochu soli
a sklenku brandy, plnou. Vymícháme buď do hladka nebo ne
cháme hrubší - po chalupnicku.
V chladničce vydrží několik
dní. A teď jen oheň v krbu,
krásnou hudbu a milou spo
lečnost.
V. Šustková

Vysílání českého rozhlasu každou neděli v

Naše Velikonoce

Byla Květná neděle - den
barveni vajíček. To odpoledne
se sešlo v Národním domě sko
ro třicet dětí. Venku bylo sice
sychravo, ale uvnitř nám bylo
příjemně teplo, rádio hrálo čes
ké písničky a na stolech čekalo
na děti plno tvořivých možností
s nabarvenými vajíčky, jak je
pro ně nachystala Milena s
Ivanou.

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

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.

21:00 na 93.1

FM

Ještě předem si řekli něco o
tradicích - třeba víte, že po
mlázka je od slova pomlazovat
čili pomladit? A proto prý hoši
proháněli mladší i starší děv
čata, aby se jim celý rok nožky
jen kmitaly! No a pak už to
začalo. Barvičky třpytky, ovesné
vločky, krajky - každý vymýšlel,
jak uměl. Dokonce i rodiče si
zkusili svoje skoro zapomenuté
zručnosti. Čas utekl jako voda.
Jé to už je skoro šest - divili se
lidi po čtyřhodinové práci.
A tak k velikonoční výstavce
s kraslicemi, řehtačkou a obráz
ky, přibylo plno krásně zdobe
ných a kreslených vajíček. Kaž
dý si odnesl nejméně jedno to

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

MONT ALBERT
PHARMACY
40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Nabízí služby krajanům
Otevřeno:
Pondělí - patek: 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

Vtipně a s humorem
Nedělní večer 8. dubna jsme

prožili v duchu půvabné insce
nace slovenského divadla Lord
Norton a jeho sluha James se
Stano Danciakem a Mariánem
Zednikovicem. Že to bylo sku
tečně dobré představení, pro
vedené na úrovni. Každou chvíli
to . zaznělo sálem smíchem.
Nikomu nevadila občasná im
provizace. Naopak. Svědčilo to
o profesionalitě herců, kteří
dokázali udržet pozornost obe
censtva po dobu celého před

stavení. Mezihudba a zpěv Jan
ka Lehotského obohatilo ještě
program zejména pro milovníky
tohoto žánru, kterých se tu
sešlo hodně.Večer pokračoval v
pohodě, se sklenkou vína a
besedou s herci.
Těšíme se na další zábavný
večer v sobotu 26. května opět
v Národním domě. Tentokrát s
Bunkery a bublinami aneb Proč
bychom se netěšili...
Vlasta Šustková

Poznáte šest sportujících státníků?

Zeman
Tiang Ce-Min
Putin
Fisher
Dzurinda
Bush

„svoje“ domů. A ještě zbyla
vajíčka pro naše starší krajany.
Ozdůbky na vajíčka daroval pan
Kožďál.
Díky děti, a na shledanou na
další tvořivé neděli 6. května.
Tentokrát to budou dárečky pro
maminky.
*

vart7

8

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

Ahoj kluci a holčičky!
Děkuji vám za velké množství obrázků, které jste mi nakreslili k minulé písničce.Je vidět, že koník je vaše oblíbené
zvířátko. A tak i další písnička bude o zvířátku:

Pásla ovečky
Pásla ovečky
v zeleném háječku,
pásla ovečky
v černém lese.

Já na ni dupy dupy dup.
Ona zas cupy cupy cup.
Houfem, ovečky,
seberte se všecky,
houfem, ovečky,
seberte se.

Obrázky k textu písničky zasílejte na známou adresu: Sokol Melbourne Inc.,497 Queensberry St., VÍC 3051.
Na závěr nesmím zapomenout na výherce minulé písničky. Nejvíce hlasů získali a odměněni budou: Renee Novák,
13 let - hlava koně, Vanesa Tkacuk, 10 let - koník s jablkem, Samuel McQuade, 6 let - skákající kůň
Ahoj Milena
Jazykový koutek - jazykolamy

V minulém čísle jsem vám slíbila jazykolamy. Tak tady jsou:
(vyslovte nejméně třikrát za sebou v rychlém sledu)
1 .Sklapla piksla.
2. Vlk zmrzl.
3.Strč prst skrz krk.
4.Osuš si šosy.
5.Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus

6. Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.
7. Naolejuje-li mi ji Juliana olejem, nebo mi ji nenaolejuje olejem?
8. Prokopete-li mi to pole, nebo neprokopete-li mi to pole.
9. Tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři tisíce
tři sta stříbrných střech.

Hodně zdaru při jejich zvládnutí 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

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

DO YOU WANT TO GET PAID
FOR YOUR OPINIONS?
A market research company
will pay you $$$ to attend dis
cussion groups.

RING NOW ON 9584 2248
Sessions go for 1,5-2 hours,
usualy held centraly in the
St.Kilda or Albert park.
PAYMENT FROM
$45 PER SESSION.
Topics include anything from
chocolates to TV new cars to
holidays, alcohol to banking

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

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully
MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

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

Czech pensioners association Inc.
Češi pres 50 Cet
Společenské schůzky
v Migrant Resource Cetre Prahran,
každý čtvrtek odpoledne od 1 - 4 hod.
Káva, zákusky, párky a klobásy s hořčicí.
Autobusové výlety a české obědy.
Malé členské příspěvky.
Informace:
p. Kubík tel: 9527 1448
nebo pí. Bartoňková tel: 9478 8324
I ..... —i— - --- ----------------------- ■ ........ --- --------
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DANUBE
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

TRAVEL AGENCY

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

Zvláštní nabídka

Do Evropy za $ 1245
—

Po dlouhé nemoci zemřel ve věku
71 let

HYMANS SOLICITORS

Radek Svoboda

Petra Moravek BEc.LLB.
“První porada zdarma”

dlouholetý člen melbourn^kého
fotbalového klubu Slavia

zemřel 10.
dubna 2001 v Perthu
bývalý člen ČSOL, člen výboru Sokola
Melbourne a předseda ČSÓL v Melbourne

Ing. Jaroslav Dohnal
Členové ČSOL a Sokola Melbourne
nikdy nezapomenou

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

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)

Pavel a Hana Homolkoví
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIANS JAPANESE CARS

ENGINES

★ PANELS
★ MECHANICAL PARTS

★ FREE FAST DELIVERY
CHECK OUR SERVICE
& PRICES

J791 5500

ic Member of
■ MELBOURNE HOT LINE

103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnf! Franksto^i-Dandenong Road)

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

5/500 Clayton Road
Clayton 3169

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605

Jarda

10 ÍR vart

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

Jak vyprovodit návštěvu
Poslední týden před koncern
návštěvy z domova začne shá
nění suvenýrů. Je-li tady návště
va poprvé, odbude se to tričky a
vycpávanými koaly. Ovšem
mnozí z nás mají zkušenost s
opakovanými návštěvami, a pak
už to není tak snadné. Knihy
nepřipadají v úvahu kvůli váze a
zlato nejen kvůli váze. Vím, jak
jednoho bolí nohy a hlava, chceli nalézt to pravé.

Řešení je při tom velice
prosté. Petr Strich, který má

MNOHO DÍKU EDO
Navštěvuji pohřby přátel a ka
marádu již padesát let. Na
velké většině z nich vždy zahrál
Eda Zlatý na poslední rozlouče
nou zamilovanou píseň zes
nulého a hymnu Kde domov
můj. Dělá to vždy ochotně a s
láskou. Zaslouží poděkování
nás všech. JK

Na Šumavě
20. května v 11 hodin
slouží Otec Pěnčík mši
svátou.
Po mši malé občerstvení

Oběd k příležitosti Svátku matek bude
13. května ve 12 hodin v Národním domě.

Cena $ 15,Objednávky míst na tel:

9744 1691
uprostřed města, u
Myera,
prodává
mince,
medaile,
vojenská vyzna
menání a jiné tret
ky. Výběr je pro
každý vkus a kaž
dou kapsu. NeÁen
to, dárky tohoto
druhu neztratí na
hodnotě v okamži
ku předání. Na
opak udělal jsem zkušenost s
padesátidolarovou mincí, která i
s krabičkou a osvědčení pra
vosti stála kolem šedesáti
dolarů a o dva roky později bych
ji mohl prodat za sto šedesát
obchod

dolarů. Navíc mince nezabere
místo a váha je zanedbatelná.
A nejedná se jen o dárky pro
lidi z Evropy. Petr byl jmenován
zástupcem České Mincovny,
Bižuterie Jablonec. Tam produ
kované mince jsou hodnoceny
mezi prvními na soutěžích svě
tových výrobců mincí. Pro naše
australské přátele si můžeme
vybrat od sady současných
českých mincí s Ferdou Mra
vencem za $ 32 až po zlaté
mince s Karlem IV za $ 1200.
I když si nic nekoupíte,
mince stojí za podívanou.
PP

Slovenský katolický farář Otec Juraj
Valluš je asi nejzaměstnanější kněz v
Melbourne. Na Velký pátek si přidal ke svým
jiným povinnostem vedení křížové cesty pro
české a slovenské ovečky z hor, na Šumavě.
Krásná příroda prosvícená sluncem
předvedla Šumavu v plné kráse. Poprvé po
dlouhé době je v Melbourne dlouhodobě
kněz, krajan. Mši svátou slouží Otec Valluš v
neděli 6. a 13. května v Sacred Heart, Kew a 20. a 27. května u Sv.
Moniky ve Footscray. Služeb Otce Valluše v Melbourne mohou
krajané využít při obřadech svateb, křtin a pohřbů.

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

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

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

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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Diář - program Národního domu v květnu 2001
pátek 4. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina

v
4.

sobota 5. ZÁBAVA - REDBAX (PUKAVCI)

7:30

neděle 6. DĚTI - příprava dárků pro maminky

2:00

pondělí 7. MASÁŽE - objednávky na tel: 9432 8246
úterý 8. OBĚD

oo
■■

úterý 8. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMĚ - Seriál ČT, (2000)

čtvrtek 10. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne
nr
*r

?
v

0

sobota 12. MELBOURNE SCHOOL OF SAMBA (non smoking)

neděle 13. OBĚD - SVÁTEK MATEK
úterý 15. OBĚD

čtvrtek 17. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne
čtvrtek 17. KRESLENÍ - podle modelu

úterý 22. OBĚD

oo

úterý 22. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMĚ - Seriál ČT, (2000), ČETNICKÉ HUMORESKY
čtvrtek 24. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne
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8:30

10:00

12:00
8:00

12:00
9:00

12:00
12:00
12:00

7:00
12:00
8:00

12:00

čtvrtek 24. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

sobota 26. BUNKERY A BUBLINY - česká hudební show z Brisbane

7:30

Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
Sokolský list:
$........................
Národní dům:
$........................
Přeji si potvrzení příspěvku
Členské příspěvky: $......
^O^ano,
Změna adresy:
Opravte adresu na zadní straně
nehodící se, škrtněte

L_ — —_________ s —

vart
Ženo má, kam vyrazíme v sobotu 5. května?

Do Sokola,
kde se pořádá

MYSLIVECKÁ ZÁBAVA
Vaří Jarda Křepčík a Mirek Jelínek

Tímto; žranice začíná
Pytlácká polévka z divokého kance
Zajíc nebo naložená jelení kýta
se smetanovou omáčkou a knedlíkem
Poctivé věnečky? a káva
a
K tanci a poslechu pro mlade i staré hraje STUDIO 4
Tekuté občerstvení u baru Kozel, Plzeň, Starobrno a Koruna.
Vstupné včetně večeře $ 25,Závazné rezervace na tel: 9306 4202 nebo 9744 1691

Mi

Myslivci a za myslivce Převlečení dostanou $ 2,- slevu

/

Zbraně odložte v šatně!!
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