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Bohatí a chudí
Jak je česká společnost roz
dělena z hlediska majetku a pří
jmů? Jak se tato situace změ
nila od roku 1989? Dnešní prů
měrný příjem je v České repu
blice kolem 13 tisíc Kč měsíčně.
O majetkovém rozdělení spo
lečnosti není mnoho informaci a
ty, které jsou, nejsou spolehlivé.
Jisté je, že v ČR panuje závist a
rovnostářství, mnozí svůj maje
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tek tají jak mohou. Dosahují v
tom značné dovednosti. Podle
nově přijatého zákona musí hlá
sit majetek nad 10 milionu Kč.
Mimo to hodnota majetku
sama o sobě poměrně málo
vypovídá, jak na tom domác
nost doopravdy je. Každý ma
jitel domu je vlastně dnes
milionářem, i když kromě vy
baveni domu již nemá nic a
může být bez zaměstnání, jezdí
starou škodovkou, pokud ji
vůbec má.
Z hlediska diferenciace
příjmů se Česká republika do
stala na "západní úroveň" snad
s výjimkou USA či Britanie.
Hlavní otázka zní: mají se ob
čané v ČR lépe nebo hůře než
před rokem 1989? Vyvinuly se
zde dva jasné nesmiřitelné po
hledy. Jeden pochází "zdola",
tedy od lidi, kteří se považují za
chudé a neúspěšné. Druhý po
hled je "shora" vyjadřující hle
disko bohatých a úspěšných. A
to poskytuje neradostný obrá
zek. Viděno zdola zdrojem bo
hatství je nepoctivost a neo
právněné výhody, viděno shora
jsou to lepší schopnosti a

pracovitost. Pokud jde o chu
dobu, zdola je na vině špatný
společenský systém, shora pak
špatná pracovní morálka ne
majetných.
Kde je pravda? Každému
trochu a žádnému úplně. Je
jasné, že mnozí zbohatlíci se
rekrutuji z podivných vrstev a
majetek nabyli nepoctivě a
dokonce i trestuhodně. Je
ovšem řada lidí, kteří byli v
posledním desetiletí správnými
a na správném místě. Naskytla
se jim šance a chytili se ji. Ale
ani chudí nejsou z jednoho
pytle. Některým se nechce
pracovat, ale jsou i takoví, kteří
si svůj stav nezavinili. Stěhovaní
za výdělkem je v ČR dosud jen
vidina, je stale nedostatek bytů.
Bolševickou ideologií vště
pované rovnostářství u střední a
starší generace stále přežívá a
to pak vede do sociální pasti.
Mladí Češi, kteří komunis
tickou diktaturu neprožili, již cítí
naštěstí jinak. Sociální strati
fikace se mezi nimi vyvíjí již jiné
rovině.
D.V.
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PROSTATA

Je zajímavá, že zatím jsem
neslyšel žádnou ženu protes
tovat, že prostatu nemá, a že je
to dalším důkazem šovinismu
neb si ji pánové nechali jenom
pro sebe. Většina mužů pod
padesát na prostatu nemyslí a
většina mužů nad padesát
(snad 80%) s prostatou one
mocní. Protože nad padesát
jsem, prohlédl jsem si znovu po
padesátileté přestávce lékař
skou knihu. Tenkrát jsem byl
zvědavý jen tak. Tentokrát
odůvodněně. Dobrý lékař praví:
Prostata je jednou z pří
davných sexuálních žláz muž
ského reprodukčního systému.
Je umístěna na bázi močového
měchýře a u zdravého muže
váží přibližně 50 g. Hlavní fun
kce prostaty není zcela objas
něna, ale zřejmě souvisí s pro
dukcí sekretu, který pomáhá při
účinku spermií a při rozpouštění
slizu děložního krčku. Růst je z
velké části kontrolován sexu
álními hormony. Prostata zů
stává malá až do dospívání, kdy
pod vlivem sex. hormonů se
rychle zvětšuje z 5 na 25g. Další
zvětšování prostaty je již po
zvolnější, a často se vyvine v
BHP. Co je horší, tento stav se

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
může zvrhnout v karcinom pro
staty. U eunuchů, kastrovaných
před pubertou, se tato choroba
nerozvine. Na prostatě dále
rozlišujeme několik zón, které
se mohou vyvíjet na různé
podněty vzájemně odlišně.
Je to vlastně škoda, že jsme
se o tuto žlázu nepodělili s
ženami. Asi bychom o ní věděli
víc. O ryze ženských nemocích
jsme neustálé a dobře infor
movaní. Z mnohého z nás se po
opakovaném zhlédnutí pouč
ných televizních pořadů o žen
ských nemocech stal gynekolog
amatér a jak mnout prsa víme
už od základní školy. O prostatě
se ale nemluví. Jenom na přímý
dotaz u lékaře se dozvíme, že
na rakovinu prostaty umírá o
třetinu více mužů než žen na
rakovinu prsu. Presto pro muže
není lékařská prohlídka po
vinná. Asi by to tolik nevadilo,
kdybychom si mohli udělat pro
hlídku sami. Jenže tak pružní
jsme ve věku, kdy potíže s
prostatou ještě nemáme.
Australské
ministerstvo
zdravotnictví říká, že benigní
hyperplasie prostaty - BHP se
vyznačuje:
•
potíží začít nebo přestat
močit
• zeslabeným proudem moči

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 vyznamenáni,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma

častou potřebou močit,
zvláště v noci
•
pocitem nedokončeného
močení
•
bolestí v podbřišku kvůli
zablokované moči
A co máte dělat jako prevenci?
•
koupejte se ve vaně s
horkou vodou
• vyhněte se vlhkým a
studeným místům
• nezadržujte moč, močit
hned když se nám chce a
při močení se uvolnit
•
při dlouhých cestách autem
dělejte časté zastávky
• snižujte spotřebu kávy a
alkoholu, a vyhýbejte se
silně kořeněným jídlům
• vypijte 8 nebo více sklenic
vody za den, ale nepijte
před spaním
• snižujte napětí (stres)
•
nekuřte
Z toho plyne, že ne všechno s
onemocněním
prostaty
je
beznadějně špatné. Třeba jste
doposud nemohli najít čas na
koupel ve vaně. Teď ho máte,
koupete se ze zdravotních
důvodů a nikdo vám nemůže
takový luxus vyčítat. Nebo po
čase zjistíte, že je jednodušší si
při močení sednout. Tím neje
nom ukončíte hádky o poloze
prkýnka, ale máte možnost
•

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:

Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, pátek 10-9

® 9879 0066
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rozšířit své vědomosti, protože
si na záchod vezmete knihu.
Doporučuji knihy typu Základy
české vzdělanosti a podobné
knihy, u kterých víte, že více než
jednu stránku stejně nepřečtete.
Automobilové výlety plánujte
tak, aby i vaši spolucestující
měli během zastávek co dělat,
tedy do přírody zajímavé a
rozmanité. Také se lépe se
známíte s městem ve kterém
žijete. Zjistíte, že kultura národa
se pozná podle veřejných
záchodků a vy víte o všech
nejkulturnějších místech vašich
procházek. Doporučuji vyhnout
se těm nejnovějším toaletám,
aby se vám nestalo jako jed
nomu známému, který si sedl,
relaxoval, otevřel noviny a po
chvilce mu začala na tom
záchodě hrát hudba. Nevěděl,
že to bylo varování, že za
několik dalších vteřin
se
automaticky otevřou dveře a on
bude moci konverzovat s
kolemjdoucími.
Tedy onemocnění prostaty
není konec světa, ale pohovořit
s lékařem je nanejvýš nutné.
Zvětšení prostaty - BHP se
může změnit na rakovinu a pak
už to tolik legrace není.
Pavel Pospíchal

ODTUD A ODJINUD

riálů do Prahy.
iž jsme několikrát referovali
o finanční náhradě těm,
kteří byli během nacistické
okupace odvlečeni na otrocké
práce nebo byli totálně nasa
zení v německém válečném
průmyslu. Požádat o náhradu
mohli i ti, kteří byli nasazení na
území tzv. Protektorátu či Tě
šínská. K vyřizování žádostí
obětí nacistického bezpráví byl
německou vládou pověřen Česko-německý fond budoucnosti v
Praze 2, 12021, Legerova 22,
tel. 02-24262040, fax 022426361. Českým žadatelům
se náhrada ve výši 5-15 tisíc
DM již začala proplácet. Do této
akce nejsou zahrnuty majet
kové újmy a nároky z pojistek z
období holocaustu, ty se uplat
ňují u Mezinárodní organizace
pro migraci, Heleny Malířové,
16900 Praha,
e-mail: iom@iom.cz
ž se jednou budou děti
biflovat české dějiny z
přelomu 20. a 21. století, budou
mít v hlavě místo snad jen na
čtyři schematizované postavy:
všemi milovaného Havla, aro

J

d poloviny července do 5.
srpna probíhá v Melbourne
jako každý rok filmový festival.
Do programu bylo zařazeno
více než tři sta filmů z produkcí
třiceti států, z českých je to bo
hužel jen jeden. Dříve, zejména
v době socialistické kinemato
grafie, pořadatelé přiváželi do
Melbourne mnoho budovatel
ských čsl. filmů, uvažuji, zda jde
o okolnost čistě náhodnou. Na
letošním programu se objevuje
snímek zvaný Little Otík, jde o
zfilmovanou českou pohádku
Otesánek .zpracovanou režisé
rem a surealistickým výtvarní
kem Jan Švankmajerem. Jde o
film imaginárního světa nema
jící nic společného s vývojem
dnešní demokratické republiky.
Pražská knihovna
LIBRI
PROHIBITI, která soustře
ďuje exilové písemnictví, se nás
dotazuje, zda bychom nemohli
podat zprávu a jakoukoliv do
kumentaci o Čs. sdružení ve
Viktorii (zejména o touto organi
zací vydávaný Zpravodaj) a pak
o činnosti a časopisu melbournské trampské skupiny.
Kvart by pak
HYMANS SOLICITORS
zprostředkoval
advokátní kancelář
zaslání mate
Petra Moravek BEc.LLB.
“První porada zdarma”

O

A

Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design &
Drafting; House Inspection Service.

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.

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A

Main Office / Dandenong, Level 3/90 Walker Street

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.

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

Telephone / 9793 7676
North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

gantního Klause, hulváta Zema
na a za všech okolností recy
klovatelného Pitharta. Pomyslel
by si někdo, když se Pithart jako
člen KSČ stal doktorem dvojího
práva, že jako komunista v roce
1969 z chtěl ostrova Kerguélen
v Indickém oceánu vytvořit stát
intelektuálů. O rok později se
stal dělníkem-čerpařem a po
sléze prošel pěti politickými
stranami až skončil u lidovců a
stal se předsedou českého Se
nátu. Nyní se dal slyšet, aby se
s ním počítalo jako s příštím
prezidentem republiky. Takové
ambice ovšem mají i jiní, komunista-svazák-básník-disident
Pavel Kohout si myslel totéž, tak
jako národní umělec
Karel
Gott. Já si zase myslím „Bůh
nás ochraňuj“.
ustrálie platí v České re
publice za vyvolenou zemi,
České aerolinie sice zrušily pří
mé spojení, jiné letecké spo
lečnosti o to zase pilně usilují.
Finnair s lety přes Helsinky
nabízí Čechům zpáteční le
tenku do Melbourne za 31900
Kč v jakékoliv roční době, což je
v dnešním kursu necelých 1600
dolarů.
očátek preambule Ústavy
ČR zní: „My, občané České
republiky v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, v čase obnovy
samostatného českého státu...“
V oficiálních překladech Ústavy
do angličtiny a francouzštiny se
od roku 1999 uvádí „the Czech
Republic, la République Tchè
que". Ve velkém česko-anglickém slovníku Josefa Froňka

z roku 2000 se Česko překládá
jako the Czech Republic. S
označením „the Republic of
Czechia“ jsme se naštěstí do
sud nesetkali, ani Plzeňský
prazdroj si to nedovolí, v sou
ladu s Ústavou hlásí do světa
„Brewed in Plzeň, Czech. The
originál Pilsener since 1842“.
Předpis, který by právně ko
difikoval název státu jako
„Česko“ neexistuje. A tak si
myslím, že tento výraz je
nesprávný a užívají jej jen ti líní,
kterým je zatěžko vyslovit či
napsat „Česká republika“.
Senetářově severovýchod
ně od Brna byl za bolševika
postaven snad jediný katolický
kostel na Moravě, byl jedinečně
vyzdoben malířem - disidentem
Mikulášem Medkem. Kostel
vzhledem k zednickým manýrům socialismu volá po opravě,
ke které pro nedostatek fi
nančních prostředků nedochá
zí. V Brně byla v letech 19601965 postavena za sto milionů
korun Janáčkova opera, nej
větší divadlo v republice. V
přítomné době je uzavřeno pro
nutné opravy, začalo se drolit ze
stejných důvodů jako kostel v
Senetářově. Opravy si vyžádají
90 milionů Kč. Tak se stavělo v
socialistickém ráji. Karlštejn
stojí od roku 1348.
Berlíně měl nedávno pre
miéru muzikál Schwejk it
easy, přeložil bych to „prošvejkuj to v pohodě“. Skladatel K.
Wecker a taxtaři M. Kort a P.
Blaikner vedou Haškův příběh
od počátku minulého století až

NA ZAKÁZKU

Advokátní
kancelář

A

P

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

9809 1826

do dnešních dnů. Švejk je kon
frontován s komunistickou cen
zurou a dohledem, Pražským
jarem a nakonec ho posílají
„tancem burziánů“ do konzumní
kapitalistické společnosti.

V

V

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

V

pražském nakladatelství
Themis vyšla v minulém
roce publikace Alaina Besancona Nemoc století. Komunis
mus, nacismus a holocaust.
Řekl bych, že tato studie se
mohla stát událostí podobnou
vydání Černé knihy komunismu,
o které Kvart také před časem
referoval. Besanconovi překladatatel a vydavatel věnovali
minimální pozornost, český text
se stal mnohdy nesrozumitel
ným a plný nehorázností, ško
da, jde o důležitou historickou
práci. Autor vyzdvihuje dvojí
přístup k oběma totalitám, což
můžeme snadno vystopovat i v
Austrálii. Zrůdnosti nacismu se
pozornost správně věnuje, o
stalinských
bestialitách
se
převážně mlčí.
připravovaného zákona o
rozdělení výnosů z daní v
ČR mají největší obavy ředitelé
škol. Nový systém totiž neza

Z

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 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
ručuje peníze ani na základní
provoz nových vyšších územ
ních celků, rozpočet je krácen
až o 30 procent. Jako na Sibiři to
prý může vypadat přes zimu v
některých školách, nebudou
peníze na topení. Do zimy je ale
v republice ještě daleko, právě
skončil školní rok a mobilní
telefon se stal jednou z nej
žádanějších odměn za školní
prospěch. Žádají jej stále mlad
ší a mladší děti, na gymnáziích
jej vlastní téměř každý žák.
českých kinech běží nový
Svěrákův film Tmavomod
rý svět, kterému předcházela
bombastická reklama, proti
všem zvyklostem v době pre
miéry vyšel knižně upravený
scénář a dokonce i videokazeta
o všelijaké jiné propagaci a
reklamě ani nemluvím. Jde o
nejnákladnější film v historii
české kinematografie zejména
vzhledem k natáčení dobových
scén spojených s válečnou
činností čsl. západních letců.
Film je to nepopiratelně zají
mavý, odehrává se v předvá-

V

VÝPRODEJ LYŽÍ

léčné ČSR, v Anglii, při bojo
vých akcích nad Německem a v
komunistických
kriminálech,
kde mnoho příslušníků čsl.
letectva po roce 1948 skončilo.
Milostná zápletka je ve filmu
celkem zbytečná, i když divácky
asi nutná.- Podle mého názoru
ale tento film nedosahuje úrov
ně a účinku jako minulý Svě
rákův snímek Kolja. Jde ovšem
o něco zcela jiného. Válečné
filmy mají vždy nevýhodu,
předem víme, jak válečný
konflikt skončí.
reml Československo bed
livě sledoval, Dubčekův ko
munismus s lidskou tváří stačil
ke zdůvodněníř intervence.
Masy sovětských tanků se vřítily

K

přes naše hranice 21. srpna
1968 s dvojjediným cílem:
zastavit demokratizaci a vytvořit
z naší země nástupiště k

OPAL
GALLERY
ZIMNÍ NABÍDKA
Ušetříte $$$
Lyžařské oblečení, lyže, boty
až 50% sleva.
Zvláštní nabídka:
i
VOLKLCARVERS+
VÁZÁNÍ+HOLE $ 595
i
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

FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK
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ozbrojenému útoku proti Zápa
du. Je hanbou našich dějin, že
československý parlament té
měř jednomyslně a beze studu
schválil dohodu o „dočasném“
pobytu sovětských vojsk, podle
které byla sovětská vojska u
nás na přání Československa a
vlastně i jeho lidu. Tento akt
může připomenout 15. březen
1939 a potupný konec čsl. sa
mostatného státu. Nyní se v re
publice připomíná desáté výročí
odchodu sovětských vojsk. Ne
ustále čteme o tom, jaký jsme
zbabělý národ, který „nikdy
nebojoval“ a vše řešil poddan
sky se svěšenou hlavou. Zatím
za Mnichova stála republika
proti velmocím celé Evropy,
byla česká politika v říjnu 1968
v úplně jiném postavení. Ne
mohla provádět divy hrdinství,
stačilo ale, aby mlčela. Když už
tu sovětská okupační armáda
byla, proč republika předstírala,
že je to v našem zájmu a že je
tu chceme. Trapné a ponižující
je, že mnozí z aktérů z roku
1968 nejen že nejsou po
trestáni, ale někteří stále figurují
v dnešním českém politickém
životě. A národ mlčí.
IP

Col or
Rainbow
Sal on
Vo všetkých
kaderníckych službách
vám poradí a poslúži Marika.

TAX FREE

9314 7970

192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

28 Embley Ave. Yarraville

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

/worsts/

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

Na výzvu o J. Švecovi se ozvali
tři čtenáři. Jednu odpověď otis
kujeme
Jirka Švec,
co vlastně říci o Jirkovi. Když
jsem před lety odjížděl do Lightning Ridge, myslím skutečně
a ne na výlet, připravil se na
stálý pobyt, postavit camp a
začít kopat opály (jak my Češi
říkáme majnovat), dostal jsem
od Standy námořníka nebo Bogana nebo snad od Čop čopa
dvě adresy. Jednu do Valget a
druhou do Ridge na Jirku
Švece. Samozřejmě s vysvět
lením kde bydlí. Netušil jsem
tenkrát, že bydlí v nejstarším
domě v Ridge z našich tzv.
vepřovic. Navíc jsem se ptal po
Švecovi a ne Švekovi - Georgi
Sveckovi. No nic, nakonec mi
brňák Josef Karkoška vysvětlil,
kde Jirka bydlí. Josef, nebo
Ponny Fenc Joe už tam žije
třicet let a postavil tolik důlních
strojů jako málo kdo.
Postavil jsem jakous takous
budku a u Jirky nechal generá
tor s tím, že za pár měsíců
přijedu na stálo. Pak jsme šli na
pivo a tím se to odbylo.
Vrátil jsem se až za osm
měsíců a začal stavět, majnovat
a žít v Ridge. Teprve potom
jsem se začal dovídat životní
příběhy lidí, kteří v tom měs
tečku žili a žijí.
Jirka, pokud si pamatuji přijel

po válce do Melbourne a hned
začal šít boty (o tom by mohl
vypravovat Eric Ronge). V té
době se Jirka přejmenoval na
Švec. Boty nešly a Jirka do
Sydney a pak přes Coober
Pedy do Ridge. Moc jsme se o
začátcích nikdy nebavili a po
kud - on na takových místech
každý hrozně kecá buď měl
spousty peněz anebo hroznou
smůlu - takže se ty řeči nedaly
brát vážně. Nicméně v LVRidge
je PUB, myslím že nejstarší
Digers Rest (mimochodem tam
měl kuchyni Míla Coca Cola). V
tomhle pubu si Jirka zařídil dílnu
na broušení opálů a samo
zřejmě je i kupoval a prodával.
Můj první opál mi „katoval“
hlavně proto. Jeho nejlepšího
kamaráda Jardu Válka jsem už
nezažil, ale slyšel jsem o něm
moc. Než umřel, tak si slíbili, že
budou v L/Ridge na hřbitově
ležet hlavama k sobě. Tak jsme
Jirku v 95 nebo 96 roce pohřbili
tak, aby si mohli, jak říkal,
pokecat. Jirka znamenal pro
místní hodně. Byl členem snad
všeho včetně místní Minning
Association.
V těchto končinách má vět
šina Čechoslováků dobré jmé
no, a že jich je. Joža Bělička,
Joža Kubásek, Venca Bláha,
Ponny Fenc Joe, Franta z
Teplic, který přijel až za mne a
neustále říkal „Já tu tchýni měl

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

MASÁŽE

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Dopisy, zprávy
a zajímavosti
Na článek o potřebě usta
novení velvyslanectví v ČR re
agovalo několik čtenářů. Všich
ni uznali naši snahu jako chvá
lihodnou a vyslovili podporu.
Zde je jeden z dopisů:
Gratuluji Vám za ten úvodní
článek „Češi dotoho“. S obsa
hem plně souhlasím. Doufám,
že si toho tam „DOMA“ někdo
všimne - hlavně ovšem ten, kdo
je zodpovědný za zahraniční
obchod. ZS
Většina čtenářů nám fandí a
souhlasí se snahou přimět aus
tralskou vládu k otevření zastu
pitelského úřadu v ČR. Tito čte
náři si ale neuvědomují základ
demokracie a zapomínají na
nutnost upozornit na svoje ná
zory jejich parlamentární zá
stupce. Ti, pokud naše přání
neznají, nemohou na ně re
agovat Tedy pokud stejně jako
já považujete australské velvy
slanectví nebo konzulát v Praze
za potřebné, dejte o tom vědět
písemně kandidátovi blízkých
federálních voleb. Sokol Melbourne lne. poslal pětistránkovou studii podporující naše
stanovisko ministru zahraničí a
jeho opozičnímu partnerovi.
Budeme čtenáře informovat o
jejich stanovisku.

—

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

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

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

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

zabít a nemusel jsem se rozvíst“, Dominik, Jano Nemeth z
východního Slovenska, Jarda
kotletka z Brisbane - každo
roční návštěvník. Olda z Brna,
Pepa z Domažlic. Pamatuji si 15
- 20 Čechů a Slováků, kteří
trvale žili v L/Ridge. Napsal
jsem o všem možném než o
Jirkovi, ale na druhou stranu je
to taky o něm, protože Švec to
je nebo vlastně byla LZRidge.
Pokud se paní Procházková
dostane do L/Ridge nemůže
minout Jirkův hrob, protože těch
několik Čechů, kteří tam leží
mají na hrobě železný kříž s
trikolorou. A pokud bude hledat
kde bydlel, jednoduše, naproti
poště (Opal Street) a zeptá se
na Mrs Svek.
Ppa

Milovaný a milující
manžel Jany
(dříve Tůmové) a
ctěný nevlastní otec
Johna Tůmy

Část dopisu od Bunkrů a
Bublin:
...Začali jsme v sobotu 25.
května v Sokole v Melbourne.
Ani my, ani naše publikum jsme
nevěděli, co máme jeden od
druhého čekat - obrovské na

pětí. Melbourne - velkoměsto
tisíce kilometrů od našeho
adoptovaného domova v Bris
bane, neznámí lidé - jak nás
přijmou? Zpívající bunkry - co
je to za nesmyslný název, kdo
jsou ti lidé a co vlastně hrají?

BOHEMIA TRAVEl
Plánujete cestovat?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, ze* dobré ceny!

Ferdinand
Alois Weil
odešel
4. července 2001
po dlouhé nemoci
Nechť
odpočívá v pokoji.
Jana Weilová

vart7

Bohemia
Ira vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.

Czecft pensioners association lne.
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

Zvláštní nabídka

DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

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

Do Evropy za $ 1245

8
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Stačilo však pár minut a napětí
se vytratilo. Bezvadní poslucha
či se ke konci takzvaně roz
šoupli a změnili v bezvadné
tanečníky. Naše původní vy
stoupení se protáhlo o další
hodinu. Při odchodu měli lidé
jiskřičky v očích a úsměv na
rtech; a my hřejivý pocit u
srdce... „Musíme přijet zasel...
Další akce v neděli 27. ve
Slovenském domě. Zde nebyla
zdaleka tak velká účast jako v
Sokole, ale přijetí bylo stejně
vřelé.
Úterý 29. Po senzační
svíčkové - nejlepší jakou jsme
kdy v Austrálii jedli, jsme naladili
a spustili. Trošku jsme proměnili
repertoár, tentokrát něco pro
pamětníky. Nikdy nezapomene
me na vděčné pohledy těchto
posluchačů, kterým chvílemi i
nějaká ta slzička ukápla. A zase
ten hřejivý pocit, že jsme přinesli
alespoň trošku radosti do pár
srdcí.
Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří nám ochotně po
máhali a zpříjemnili nám pobyt v
Melbourne: našemu zvukaři Dr.
Přemkovi Kunzovi, Edovi a Věře
Zlatých, manželům Vondráčko
vým, Renému Vodstrčilovi a
Vladovi Dubovskému. Naše
vřelé poděkování patří též
Vlastě Šustkové, která byla
vlastně iniciátorkou všeho toho
dění, a která se týden starala o
šest původně cizích lidí, a od
které jsme odjížděli s pocitem,
jako bychom se znali odjakživa.
Tak nashledanou v Mel

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

bourne, za Zpívající Bunkry,
Jarka
•
K dopisu je nutné přidat
poděkováni Zuzaně Vasitchové,
Mirkovi Jelínkovi, Evě Jahodo
vé, Zdeňkovi Silaveckému, Mar
tině Děkanově a ostatním, bez
jejichž často přehlížené dobro
volné práce by tato a všechny
ostatní akce podnikané v
Národním domě nebyly možné.
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Český konzulát v Sydney
upozorňuje na zahájení činnosti
Nadačního fondu obětem ho
locaustu. Kontaktní adresa: NF
OH, PO Box: 103, 120 21 Praha
2, ČR. Telefon: 4202 2426
1615. Formuláře budou v nejbližší době k dispozici na Gene
rálním konzulátu v Sydney.
V minulých sydneyských
Novinách se vydavatel ve svém
úvodníku zmínil o nejmenova
ných agentech bývalé StB, kteří
se dostali do vedení krajan
ských organizací. Taková ne
podložená všeobecná nařčení

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

mimo pondělí a úterý.

IVO NOVAK

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

13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully
MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9.758 8854

nepatří na stránky tisku. Pokud
si je pisatel jistý fakty pak je jeho
povinností informovat konkrétně
a jmenovat ty, kteří s StB spo
lupracovali. Nevím co se děje v
ostatních krajanských organi
zacích. Osobně jako starosta
melbournského Sokola posled
ních dvanáct let považuji za
nutné upozornit, že naposledy
jsem byl ve styku s StB v roce
1951 ve věku šest let. Tenkrát v
době věznění mého otce u nás
prováděli domovní prohlídku.
Za svou osobu jsem nikdy
nepotřeboval tajit co jsem nebo
předstírat co nejsem.

Ti nejmenší se představili v
neděli 1. července pod vedením
Mileny na AKADEMII. Česky
zpívali, zahráli pohádku o Per
níkové chaloupce, kde Jeníček
s Mařenkou, když ztracení v
lese, používali mobil. Vše dobře
dopadlo a ježibabu odvezla
záchranka. Odpoledne proběhlo
k všeobecné spokojenosti. Ro
diče se zasmáli a herci dostali
lízátko.
Pavel Pospíchal

COOL

ZONE

REFRIGERATIQN 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

V roce 2000 se zvýšil počet
cizinců odbavených na českých
hranicích. V roce 2000 požádalo
o azyl 8788 cizinců, což je o 22
procent více než v roce 1999.
Příliv uprchlíků se letos dále
zvyšoval. Za prvních pět měsíců
žádalo azyl 6690 uprchlíků. Ve
stejném období loňského roku
to bylo 2367 lidí. Roste také
počet cizinců, kteří navštěvují
ČR legálně. V roce 2000 bylo na
hranicích odbaveno 281 miliónů
osob, což je o tři milióny více
než v roce předchozím. Z toho

205 miliónů cizinců, což je
nárůst o šest miliónů proti roku
1999.

Korupce v České republice
vzkvétá. Země skončila na 47.
místě z 91 států, v nichž experti
míru korupce zkoumali. Z deseti
bodů, které znamenají prostředí
bez uplácení a zneužívání moci
k vlastnímu prospěchu, získala
pouze 3,9 bodu. Umístila se tak
za Polskem, Maďarskem či
Litvou a předstihly ji i Namibie a
Peru.
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Městský soud v Praze uznal
bývalého komunistického pro
kurátora Karla Vaše vinným z
vraždy divizního generála Heliodora Píky a vyměřil mu trest
sedmi let odnětí svobody. Vaš
se podle rozsudku úmyslně a
rozhodující měrou zasadil o
vynesení trestu smrti nad ge
nerálem,
popraveným
po
vykonstruovaném procesu 21.
června 1949.
Z deního tisku vybral PP

Přirovnáni v češtině
Milé děti, už jste někdy o sobě také slyšely - ty jsi dneska jako z hadích ocásků - máš hlavu jako vrabčí
hnízdo - jsi zase špinavý jako prase. Uměli byste ke každému přirovnání přiřadit správné zvíře? Zkuste
to.
Mlaská u jídla jako Je zvědavá jako Má ruce studené jako Ten peláší jako Pořád jen mručí jako Proč stále mlčíš jako Chodí dnes jako zmoklá -

kůň
Je chytrý jako Je pilná jako ryba
Dnes spí jako dudek
Drápe jako včela
Ten jako silný jako — páv
žába
Je pyšná jako Loudá se jako prase

medvěd
slepice
opice
hlemýžď
liška
zajíc
kocour

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

★ ENGINES
★ PANELS

Salvage

★ ME

★ FREE FAST DELIVERY
*

5! *

AL PARTS

ÆCK OUR SERVICE
& PRICES

★ Merger of .
MELBOURNE HOT LINE

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

• Veškeré mechanické
práce
• Kvalitní pneumatiky za do
brou cenu
• Prohlídku auta před koupí
• RWC test
5/500 Clayton Road
Clayton 3169

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605

Jarda
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Orchestr hrál,
byl český bál
V sále našeho společen
ského domu Sokol v Melbourne
je plno. Z přítmí tanečního par
ketu zasvítí občas bělostná
pánská náprsenka nebo dám
ská večerní toaleta. Zábava
českého bálu je v plném prou
du. Hudba STUDIA 4 střídá
krásné klouzavé slow foxy s
žánrem rychlejším i od podlahy.
Spokojená společnost zde tráví
opravdu krásný večer.
Pořadatelé pod velením naší
Mileny si dali záležet. Spodní i
horní sál jsou pěkně vyzdobeny.
Z kuchyně se line vůně čerstvě
smažených řízků přes řadu
nachystaných talířů s bramboro
vým salátem. Na postranním
stole čekaly řady věnečků.
Dole u vchodu byli hosté
uvítáni a dámy dostaly květinu.
O půl deváté předtančili man
želé Tittlovi (několikanásobní
mistři Austrálie v tanci) vysoce
elegantním způsobem trio tanců
ze svého repertoáru.
Kolem desáté hodiny uvítal
každý malou pauzu, ve které
byla losována veletombola. Na
konec byl vydražený čokoládový
dort, který daroval Milan Pojar z
Bohemia Cakes. A ještě něco.
Před půlnocí nás překvapil Drá
kula s Krvinkama. Děvčata v
trikotech a pán s cylindrem vířili
sálem. Při odchodu se náv
štěvníci ptali co se chystá dál.
Bude to z jara, kdy se budou
pořádat Šibřínky, taneční večer
v maskách. Jinak se těšíme na

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
vaší návštěvu na srpnové zá
bavě s překvapením

Zimní
vaření
s tetou
Polévka
DLOUHÁ - ro
solová.
Proč
dlouhá?
To
proto, že se
dlouho vaří a také dlouho
vydrží. Návod je prostý. Dvě
uzená kolena zaliješ třemi litry
studené vody a dlouho (2-3hod)
pomalu vaříš až se rozpadají.
Pak přidáš přes noc máčenou
polévkovou .směs (bývá tam
loupaný hrách, kroupy a čočka).

Na posledních deset minut
vložíš rozetřený česnek ze 4
stroučků a na drobno poseka
nou cibuli. Ovařené maso se
podává buď zvlášť s křenem
nebo se naseká do polévky.
Většina labužníků si pochutná
na kůži a kližkách, štíhlomilci je
dají psovi. Polévka většinou
nepotřebuje dosolit ani dochutit.
A chutná zvlášť dobře, když za
okny fičí studený jižák. Aby byla
polévka méně mastná, dáme ji
přes noc do lednice a pak

sebereme lžící vrchní tuk.

Něco pro duši
Člověk má být sám se sebou
spokojený, ale tu spokojenost a
klidnou vyrovnanost si je třeba
zasloužit.
Klidné svědomí přijde po
správném přičinění v klidném
konání a i přes jakýkoliv nápor
odporu a zloby. Není to lehké
nenechat se unést hněvem,
nevybuchnout, nevidět kolem
sebe jen chyby. Ale stojí to za
to. Jak začít?
Na první pohled chce člověk
hledat chybu čili hnidu na tom
druhém. Dokáže-li ale těch pár
vteřin snášet a podívat se
znovu, aby objevil radši něco
pěkného a začal mluvit o tom,
pak je na dobré cestě.
A chce-li opravdu pomoci
nějakou chybu napravit, pak o
ní promluví až později a spíše s
dobrou vůlí, aby neranil a v
předpokladu, že ten druhý má
už jistě sám zájem věc nějak
napravit.
Ze sbírky paní M. Souchové,
1932

Pro milovníky veršů
Kdo napsal tyto verše: pro
síme dokončit a poslat odpověď
do Národního domu (označte
VERŠE), výherci obdrží vstu
penku zdarma na komorní kon
cert, který se bude konat 21.
září tr. v Národním domě.
Za trochu lásky šel bych
světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel
bych bosý...
Vlasta Šustková

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

otevřeno denně

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

Royal Arcade, Burke St. Melbourne

Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully

-

Shop 68, Maling Road, Canterbury

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 srpnu 2001
čtvrtek 2. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

H

čtvrtek 2. KRESLENÍ - podle modelu
patek 3. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina
sobota 4. SRPNOVÁ ZÁBAVA - STUDIO 4

pondělí 6. MASÁŽE - objednávky na tel: 9432 8246

f
oo

úterý 7. OBĚD

úterý 7. KINO-NEPROMÍTÁ SE

čtvrtek 9. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

E3

čtvrtek 9. KRESLENÍ - podle modelu
úterý 14. OBĚD

čtvrtek 16. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

E3
ffl
B
oo

čtvrtek 16. KRESLENÍ - podle modelu

neděle 19. VEPŘOVÉ HODY
úterý 21. OBĚD

úterý 21. KINO - MUSÍME SI POMÁHAT - 2000 - B. Polívka - černá komedie

čtvrtek 23. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

H

B

7:00

8:30
7:30

10:00
12:00
8:00

12:00
7:00

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

8:00

12:00

čtvrtek 23. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

sobota 25. DISCO

8:00

úterý 28. OBÉD

12:00

čtvrtek 30. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

12:00

čtvrtek 30. KRESLENÍ - podle modelu

12:00
7:00

£ r— — — — — — — — — — — — — — — — —
| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
i Sokolský list:
$........................
! Národní dům:
$........................
Přeji si potvrzení příspěvku
■ Členské příspěvky: $..................
(S)ne @)ano,
| Změna adresy:
| Opravte adresu na zadní straně
nehodící se, škrtněte
L-—________________

Vepřové hody
v neděli 19. srpna
Jitrnice, jelita, ovar. Začátek ve 12:00
K obědu: Polévka prdelačka, jitrnice, jelito, s bramborem
o zelím, zákusek - ceno $15.00,
nebo si nakupte domů

Tonecm zabava
V sobotu 4. srpna

Hraje a zpívá STUDIO 4
Víno, ženy, hry, gladiátorská klání,
umučení křesťanů a tombola.

Vstupné $ 10,Začátek v 7:30

Objednávky míst
na tel: 9744 1691
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