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Sčítání lidu
Na sčítání lidu v Austrálii
v roce 1996 měl vliv i rozdělení
Československa na dvě republi
ky. Dřívější sčítání nediferenco
valo Čechy, Slováky, Rusíny a
příslušníky národnostních men
šin narozených v republice.
Před pěti lety se tak objevil
problém, který nebyl specifiko
ván v instrukcích, jak dotazník
v tomto smyslu správně vyplnit.
To pak vedlo k nepřesnostem.
9168 osob označilo za svou
rodnou zemi Československo,
5947 Českou republiku a 2188
Slovenskou republiku. Jestliže
od 9168 odečteme 2188, dosta
neme číslo 6980, které by mělo
označit počet osob narozených
v Čechách a na Moravě. Kam
se tedy podělo 1033 chybějících
osob? Dřívější dotazníky se ta
ké ptaly, v jaké zemi se narodili
rodiče, v mnoha případech se
tam našly odpovědi: RakouskoUhersko, ČSR a ČR. Další
hlavolam. Dotazoval jsem se
tehdy na tuto okolnost a infor
mační služba censu nebyla
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schopna odpovědět'.
Obdobný dotaz jsem vznesl
i letos, i když rubriky rodné ze
mě rodičů se již netýkal, žádaný
údaj byl zjednodušen. Nikoliv
však ten, který určuje zemi
našeho narození. Dobrá ta paní,
která se ozvala v telefonu, ne
byla schopna odpovědět a
navrhla, abych do rubriky země
narození napsal co chci, pak se
domnívala, že Československo
a posléze uvažovala, že Česká
republika také zní hezky.
Takové rady pak vedou ke
zmatkům, které jsem uvedl
v prvním odstavci. Divil jsem se,
přesné označení země původu
se netýká jen nás, ale mnoha
států jihovýchodní a východní
Evropy, Afriky (Zanzibar, Rhodézie atd.) nebo Asie (např.
Vietnam). Nedalo mi to a za
telefonoval jsem na infor
mační službu ještě
jednou a požádal
o rozmluvu s
nadřízeným
úředníkem
jeho odpo
věď byla
okamžitá a
autoritati
vní: v na
šem
pří
padě země
narození je
Česká repub
lika nebo Slo
venská republika
tedy název státního
útvaru, jak existuje
dnes. Možná se na
jdou i takoví, kteří by
měli napsat Ukrajina,
Polsko či Maďarsko, i když se
v meziválečné době narodili na
území tehdejšího Českosloven
ska. Na druhé straně zase ti,
kteří se narodili mezi 15.
březnem 1938 a 9. květnem

1945 v Sudetách a tehdy to bylo
území Německa, do cenzu měli
uvést, že se narodili v České
republice. Jiná věc je ovšem
etnická
příslušnost v ČSR
narozených Němců, Maďarů,
Poláků či Rusínů.
Tím ovšem moje rozpaky
nekončí. Jak mám já sám ob
jektivně určit stupeň znalosti
angličtiny, jak dotazník požadu
je. Neptá se mne již, zda dove
du anglicky psát nebo číst. Au
toři dotazníku diplomaticky vy
řešili dotaz o vzdělání. Mnohé,
nabyté mimo Austrálii, se zde
neuznává, což se pak vysvětlí
v rubrice, kde a na jakém učilišti
bylo vzdělání dosaženo. Všichni
jsme si rovní, ale někteří přece
rovnější. Také dotaz, zda mám
počítač, mne udivil, tak jako
instrukce, aby ženy v domác
nosti a matky zůstávající
doma s dětmi uved
ly, že nepracují.
Snad stojí za
zmínku, že v
roce 1996
označilo 2
944 280
osob
M e I bouřné
za svoje
domov
ské město.
Z tohoto
počtu se jich
884 986 narodi
lo mimo Austrálii.
Uvažuji, jaké mají tito
melbournští oby
vatelé zastoupení
v místních zastu
pitelstvech,
která usilovně
proklamují multikulturalismus.
Třetinové ?
Miloš Ondrášek
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Jen tak na úvod
Polámalo se počitadlo, ví to
celá obora. O půl noci zavolali
počitadlového doktora. Doktor
Kolář povídá... Raději nezajdu
do podrobnosti. Pravdou ale je,
že objevil v mém kompjutru
několik virových onemocnění,

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

ODTUD A ODJINUD
melbournských novinách
jsme četli rozsáhlý článek o
pani Ludvice Záviškové naro
zené před 87 lety a nyní žijící
mezi námi. V roce 1934 jako
devatenáctiletá získala v Praze
pilotní diplom, věnovala se
akrobatickému létání a jakmile
měla oprávnění létat i v noci,
zúčastňovala se dálkových zá
vodů, např.v roce 1948 na
českém stroji Sokol z Evropy do
Kapského Města a zpět. Měla
kdysi auto Bugatti a patřila mezi
úspěšné dámské závodnice.
Když jí bolševici zabránili létat,
žila v Brně, odkud pak odešla za
synem do Melbourne.
áš špion hlásí, že na velké
sportovní zápolení (Good
will Games, Brisbane, 29.8.-9.9.
t.r.) přijede i letošní mistr světa
v hodu oštěpem Jan Železný. V
příštím roce dojde k olympiádě
seniorů v Melbourne. Domní
vám se, že přijedou také atletičtí
veteráni z České republiky a jak
to bývá, jejich finance nebudou
silné a budou žádat po kraja
nech, aby jim pomohli zejména
s ubytováním. Aby nedošlo
k rozpakům na poslední chvíli,
s tím již máme zkušenosti, So
kol by ve spolupráci s kon
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kterým jsem nepředešel desinfekcí přes „Norton Antivirus
Scan“. A pokud se Kvart
dostane do vašich rukou
pravděpodobně s chybami, ale
včas, je to díky Vláďovi, který se
podíval počítadlu na čípek, po
foukal mu na bolístku, pohladil
ho po čele, hop a zdravé počí
tadlo, ráno skáče z postele.
PP
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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

zulátem mohl vypracovat plán,
jak se na tuto situaci připravit.
Posledním korunovaným čes
kým králem byl Habsburk
Ferdinand V., abdikoval v Olo
mouci v roce 1848, pak žil na
Pražském hradě a byl docela
oblíben i když Vídeň o něm
prohlašovala, že je slabomyslný
a úplná nula. Monarchistické
zřízení v Čechách a na Moravě
skončilo v roce 1918.
Odpustime-li si nejapnosti
spojené s údajně vážnými poku
sy o obnovení moravského
stolce krále Ječmínka, zjišťuje
me, že v republice jsou lidé
žádající o návrat monarchie.
Sdružují se ve spolcích Koruna
česká, Regula Pragensis, Mo
narchistické hnutí Čech, Moravy
a Slezska. Nejznámější českou
monarchistkou je prezidentova
švagrová Dagmar Havlová. A
kdo by měl zasednout na český
trůn? V tradici dynastie by
pokračoval Otto von Habsburk,
je mu však 88 roků a nástup
nictví se vzdal již v roce 1961.
Je členem Evropského parla
mentu a přesvědčeným stou
pencem evropského sjednocení
Čeští monarchisté se dívají s
obdivem na husarský kousek
svrženého bulharského cara
Simeona II, který od roku 1946

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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čekal na satisfakci, tak jako
Carlos I, který po dlouhých
letech získal pro dynastii Bourbonů španělský trůn. Simeon II.
kandidoval v loňském roce na
úřad bulharského prezidenta,
měl vysoké šance, ale Ústavní
soud Bulharska mu kandidaturu
nepovolil, protože nežil posled
ních pět let v Bulharsku. V Itálii
se vážně uvažuje o zrušení
zákazu z roku 1947, který za
braňuje všem mužským členům
savojského rodu vstup na
italskou půdu.
elbournské nakladatelství
Lonely Planet, které vydá
vá desítky turistických průvodců
popisující všechny možné oblasti a kouty světa, začalo
publikovat své příručky také
v překladech do němčiny a franštiny. Tento rok se začaly vydá
vat také v češtině, což jen do
kládá, že obyvatelé ČR patří
mezi pilné cestovatele a pomalu
již opouštějí totalitně vyjeté ko
leje cestováni v organizova
ných a ostře střežených hou
fech .
řed krátkou dobou zemřel
v jednom z melbournských
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ústavů péče pro přestárlé 92letý
Josef Chaloupek. Za první re
publiky byl důstojníkem čsl.
armády, po roce 1945 působil
v čs. diplomatických službách.
Po mozkové mrtvici ochrnul a
ztratil schopnost mluvit vůbec a
přestal rozumět angličtině.
Nebýt dvou-tří dobrovolníků
z české pospolitosti, kteří ho
týdně nezištně navštěvovali, žil
by zcela opuštěn. Při návště
vách, na které se nedočkavě
těšil, v jeho přítomnosti česky
rozmlouvali o všem možném,
sám již nemohl komunikovat,
ale pozorně naslouchal a dával
najevo svou účast. Zmiňuji se
proto, abých zdůraznil charita
tivní důležitost této krajanské
služby, kterou Národní dům
před časem zrušil. Máme na ty,
kteří žijí v davu úplně osamoce
ní a často bezmocní, zapomí
nat?
aké v České republice pro
běhlo sčítání lidu, dnes tam
žije 10 292 933 obyvatel, od
posledního sčítání vroce1991
jich ubylo 9282. Ekonomicky
aktivních je 44,3% občanů. K
české národnosti se jich hlásí
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Finanční informace, technické a reklamní
brožury vám odborně přeloží

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

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

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

78,1%, k moravské 17,3%, toto
rozdělení je pro mne novinka.
Praha má 1 178 576 obyvatel.
V republice žije trvale nebo
dlouhodobě 104 884 cizinců,
nejvíce Ukrajinců. V roce 1991
se prohlásilo za věřící 43,9%
obyvatel, letos 31,7%, bez vy
znání před desíti roky 39,9%,
nyní 58,3%. To je významný
posun, který signalizuje ústup
celospolečenské role, kterou
hrají církve či by chtěly hrát.
Katolická církev tak přišla o 1
311 000 hlav, masa ateistů se
zvýšila o téměř dvacet procent.
To nikdo nečekal, i když po
euforii zraku 1989 se sjistým
úbytkem věřících počítalo.
o dlouhodobých konzulta
cích se Austrálie vrací k dří
vějšímu systému dvojího ob
čanství. My, kteří jsme do Au
strálie přišli po únoru 1948 nebo
srpnu 1968, jsme si i po naturalizaci mohli původní občan
ství udržet. Ti, kteří se čs. ob
čanství zbavili či se přistěhovali
později, se museli rozhodnout
a dvojí občanství jim bylo ode
přeno. Dva pasy tedy budou
opět možné, ale ne pro kaž-
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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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dého, předpisy jsou složité,
podrobnosti sdělí Department
for Immigration.
šichni víme, že starosta
Sokola Pavel Pospíchal
odletěl do Brna, aby se zúčastnil
veledůležité rodinné události poradit svému synovci, aby se
oženil. Uvažuji nad tím, zda
věren svému sokolskému po
slání se zúčastnil v tu dobu
organizovaného výletu ve sto
pách Mrštíkova románu Pohád
ka máje. Mohl si vybrat jednu
z šesti tras od desíti do dva
apadesáti kilometrů, start a cíl
v restauraci u brněnské přehra
dy, což je pro uondané sokolské
borce vítané. Bratr starosta se
mohl dostat k Helenčině stu
dánce, do Horákova žlebu, k
Podkomorské myslivně, na
Javůrek nebo dokonce až do
Veverské Bitýšky kolem hradu
Veveří. Kdo nevěří, ať tam běží!
odle údajů z prvního čtvrtletí
tohoto roku 2386 osob žádá
o přistěhování do Austrálie.
Noviny, rozhlas a televize nás
zde bombardují všemi možnými
politicky správnými důvody
schvalujícími tuto imigraci, Au
stralané mezi sebou tak sprá
vně politicky neargumentují. Jak
jsou na tom jiné státy ? O
usazení v České republice žádá
4082 osob, což je téměř o tisíc
sedm set více a srovnejme si
rozlohu Austrálie a ČR. Na
Slovensku se usiluje usadit 572
osob, v malém Rakousku sedm
a půl tisíc, v Německu jedna
dvacet tisíc.
rádeží v kostelích a na
zámcích v ČR neubývá, jen
na jižní Moravě bylo loni vy
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
kradeno 51 kostelů, kaplí, far,
zámků a muzeí. Za čtyři roky byl
vykraden jen jeden hrad, jsou
pevnější od středověku. Zloději
neváhají krást ani hřbitovní
plastiky. Zcizené předměty pu
tují do antikvariátů zejména
v západní Evropě.
neděli 5. srpna slovenský
katolický kněz P. Juraj
Vallus sloužil mši v kostele
v Kew, po které následovalo
pohoštění a schůze Združenie
australských Slovákov ve Vik
tórii. Na schůzi byla podána
zpráva o činnosti a debatovalo
se o příštím programu. Za velmi
pochvalnou zmínku stoji to, že
účastníci schůze dostali osmistránkovou zprávu o uplynulé
činnosti s podrobným vykalku
lováním všech příjmů a výdajů.
Pořádek dělá přátele.
bčané ČR cestující do Vel
ké Británie potřebují víza,
což je dnes již v Evropě oje
dinělý požadavek (jen pro zají
mavost, Češi cestující do Au
strálie je potřebují také, nikoliv
však na Nový Zéland). Unikátní
pak je, že kontrolu víz do V.
Británie prováděli do minulého
týdne britští úřednici již na letišti
v Ruzyni. Nedávno zabránili re
portéru České televize Rómovi
Richardu Samkovi vpuštění do
letadla letícího do Londýna.
Údajně si vymyslel londýnskou
adresu, kterou uvedl jako cíl
cesty. V žádném případě prý
nešlo o rasovou diskriminaci,
Britové se nepochybně brání
přílivu přistěhovalců, kteří pak
mnohdy vyžadují podporu na
úkor daňových poplatníků.
Samkova kolegyně Nora Nová
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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

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

ková nastoupila do letadla bez
obtíží, i když uvedla stejnou
adresu jako Róm. Také stoji za
zmínku mezinárodní ostuda,
kterou utržila Česká republika.
Začátkem srpna se konala
v Osvětimi tryzna za Rómy
vyvražděné za druhé světové
války, vláda ČR ji ignorovala.
Pietni akce za tisíce Rómů,
kteří zahynuli v plynových ko
morách, se zúčastnili vládní
představitelé deseti evropských
států, přijeli zástupci ÚSA a
Izraele. Po českých zástupcích
ani stopa. Důvod? Velvyslanec
tví ČR ve Varšavě prý ztratilo
pozvánku !
inistři práce České repub
liky a Německa podepsali
minulý měsíc smlouvu o
sociálním zabezpečení. Dohoda
umožňuje výplaty důchodů čes
kým a německým občanům za
dobu odpracovanou na území
druhého státu. Některým lidem
tak vznikne nový nárok na dů
chod. Občané obou států také
budou mít nárok na poskytnutí
neodkladné lékařské péče při
cestě Čechů do Německa a
Němců při pobytu v České
republice. Uvažuji, jak by to bylo
s námi, kdybychom cestovali do
Německa s českým pasem.
ánoční a novoroční přání
posílané do zámoří se bu
de letos frankovat 80 centy,
australská pošta k této příleži
tosti vydává zvláštní známku a
bude na ní pěticípá hvězda. Já
raději použiji dvě 45 centové
z právě vydané krásné série
australských zpěvných ptáků.
a silnice brzo vyjede nový
model „Škoda Superb“, do
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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.

Tel: 9360 4741

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
kterého se budou montovat
nejsilnější motory koncernu
VW. Mladoboleslavská automo
bilka navazuje tímto označením
na luxusní škodovku Superb,
která se vyráběla již v letech
1934 až 1947.
e zpřístupnění tajných
svazků StB nedochází ani
po 12 letech, kdesi je také
ukryto mnoho údajů o činnosti
všech čtyřech čs. bezpečnost
ních služeb v době komunismu.
Vládní představitelé dávají od
problému ruce pryč s tím, že
ještě není vyřešeno, jak se
archiv rozdělí na část patřící
České republice a Slovensku.
S tím také souvisí odtajnění
činnosti agentů a informátorů,
kteří působili mezi exulanty.
řed 33 roky v srpnu 1968
došlo k brutálnímu násilí a
potupení naši rodné země.
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Nezapomínáme.
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VÝPRODEJ LYŽÍ

Oznámení
Odešel zdejší významný
slovenský malíř a básník Ivan
Matula. Odešel přítel. Rozloučili
jsme se s,ním v Brisbane 1.
srpna t.r. Podlehl těžké nemoci
ve věku 57 let. Zanechal za se
bou ženu Milku a čtyři syny.
Vyslovujeme upřímnou sous
trast.
City of Melbourne Cultural
Affairs branch připravilo výs
tavu, která ukazuje, jak různé
národnosti přispěly k rozkvětu
města. Ze 150ti etnických
skupin bylo vybrárno jenom 15
exemplářů. Například, jak
Italové ovlivnili místní jídelní
lístky a jak textilní průmysl ve
Flinders Lane ovlivnil zdejší
módu. Od Československých
emigrantů byla vybrána
vzorkovnice zlacených lišt na
obrazové rámy z roku 1951 a
štít předaný vládou státu Victoria Janu Košnárovi za průkopnictví a vybudování tohoto
průmyslu v Austrálii. Výstavu je
možné shlédnout během do
provodných prohlídek
v melbournské radnici do konce
roku 2001.

Svatováclavská

pouť
v neděli 7. října 2001
na Šumavě.
Ve 2 hodiny bude
sloužena Mše Svatá
otcem Františkem
Pěnčíkem.
Ve 3 hodiny budeme
pokládat věnec
u pomníku padlých.
Velkou
ozdobou
naší
slavnosti budou všichni, kteří
přijdou v národních krojích.
Po pobožnosti následuje
zábava, na které hraje Eda
Zlatý se svoji kapelou.
Obědy nebo kávu s koláčem
začínáme podávat ve 12 hodin.
K dostání budou tradiční malo
vaná perníková srdce.
Těšíme se na shledanou
na Šumavě, Locks Way,
Belgrave South,
tel. 9754 5159.

Col or

OPAL
GALLERY
ZIMNÍ NABÍDKA

Ušetříte $$$
Lyžařské oblečení, lyže, boty
až 50% sleva.
Zvláštní nabídka:
i
VOLKL CARVERS+
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 i FINE AUSTRALIAN ARTWORK

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

'Syr.

/yfr/.

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339
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Krajové moudrosti
„Ach, ty moje nervy...!“
Stěžuje si mnoho matek a
uhoněných lidí. Jsem stále
v jednom kole a ty děti (lidé,
auta, výrostci) jsou dneska tak
hlučné. Jen by to křičelo a
běhalo...
Inu, milí, zlatí, svět se točí a
dělá při tom hluk. U nás
se říkává - Když pes štěká a
tobě to vadí, tak není nic
v nepořádku se psem, ale
s tebou!
Ono to chce minutu
z věčnosti, jak radila paní Tichová. Sedni si na zápraží, na
mez, někde na lávku nebo do
fotelu a zůstaň tak minutu
v klidu jako u fotografa. Nabírej
zhluboka dech. Hlavou se ti
přežene pár věcí, nech je
odplout. Přidrž se pár světlých
myšlenek. Uvidíš, jak tě to zo
taví.
Ze sbírky paní M. S. 1932

Otázky a odpovědi neboli o čem se mluví

Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

nádobí, čistění zubů, mytí auta
a chodníku...
Asi byla nervózní. Věci by se
neměly přehánět. Ale tuhle mi
zase naopak řekl jeden známý,
že kdybychom příliš šetřili
s vodou, měli bychom
v kopcích přetékající nádrže a
vyšší účty za vodu.
A do třetice. Pojedete-li
kolem Sylvánu nebo Eildonu,
uvidíte už jen zbytek vody na
dně. Proto nebude-li se šetřit
s vodou, voda nebude.
Kde je tedy ta Šalamounova
pravda? Odpověď jsme dostali
od Nestora p. V. K. Říká:
„Šetřeme vodou, pokud je jí
málo a ubývá. Přestaňme však
šetřit, až se nám za stálých
dešťů zvýší hladina v nádržích
na 80 procent.“ To dá přeci sel
ský rozum. A s úsměvem do■ dal: „Australané říkají cut your
cloth accordingly.“

Vaříme s tetou
- u paní Evy a to velice
originálně:

Začalo to tím, jak si jedna
upovídaná paní postěžovala, že
jí dělá problém ignorovat, když
si lidé bezmyšlenkovitě pouští
vodu a nechají ji téct při mytí

Nevařte! - praví tato
zdravá mladice v letech.
Jezte zeleninu a ovoce hlavně
syrové! Až si přinesete z trhu
pytel s mrkví, květákem, cel
erem (lodyhy), paprikami a ked
lubnou, tak zeleninu očistěte,
nakrájejte na menší kusy a de

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Šetřeme vodou?
Nešetřeme vodou?

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

jte dohromady do plastikové
krabice. Berte si ji mezi jídlem.
S pomazánkou a chlebem
postačí i k obědu nebo lehké
večeři, zvláště po vydatné
předešlé stravě. Syrová zelen
ina vydrží 2-3 dny. Zbude-li,
můžete si ze zbytku udělat
Jalovou (ozdravující) polévku tedy polévku pro nelabužníky.
Ke směsi přidej ještě kousky
cibule, česneku, petržele a topinamburu (sladký brambor). Asi
na 15 minut vložíme do 2 litrů
vařící vody. Ručním mixérem
(nemáš-li mixér, pomačkej
šťouchadlem na brambory)
směs přímo v hrnci nasekáme,
a tím ji zázračně bez jíšky za
hustíme. Pro chuť přidáme
vegetu nebo maggi. Stačí
jen trochu
soli a pro
horko
krevné
trochu
chilli.
Tato
Jalůvka“ vás
osvěží zvláště po
ýdnu vepřových hodů
nebo po posvícení.
Vlasta Šustková

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

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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Ahoj kluci a holčičky!
Dnešní písnička bude o počasí, tentokrát o uplakaném. V sobotní dětské škole se dětem moc líbila, a
tak jsem se rozhodla jí poslat i vám ostatním.

Prší, prší
Prší, prší, jen se leje,
kam koníčky pojedeme?
Pojedem za luka,
až kukačka zakuká.

Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
kukačko už nekukej,
má panenko neplakej.

Děkuji vám všem za obrázky k minulé písničce Sluníčko. Přišlo mi 15 obrázků! A protože byly všechny
moc hezké, odměněni budou 4 výherci:
Kristýnka Furst, Daniel Kaštánek, Tomáš McKenzie a Eliška Josipovic.
Zpívejte, kreslete, už se moc těším na vaše další obrázky, které zasílejte na známou adresu do Národ
ního domu.
T
Vaše Milena
P.S. Michelle Kulkus, prosím, pošli mi svoji adresu, abych ti mohla zaslat tvoji výhru.

Po těžké nemoci
zemřela ve věku 85 let
paní

Zdena
Šimáková Dohnalová
v Perthu dne 11. čer
vence 2001.
Jirka a Lída.
Peggy, Marek, Bobby
a Joe

BOHEMIA TRAVEL
í*lč»nujctct cestovat?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, za dobré ceny!

Bohemia
"JfíA VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 039544 1911
Fax: 03 9544 1933, AH: 03 9801 2796.

Czecfi pensioners association lne.
Češi pres 50 íet
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
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

TRAVEL AGENCY

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

PRAVÁ VELRYBA
Na jihu Austrálie, 260 km na
západ od Melbourne. podél po
břeží Jižního oceánu, najdete
na mapě město Warnabool. Do
vod, které je obklopují, vždy ve
zdejší zimní době, to je kolem
července, srpna a září, připlují z
pět tisíc kilometrů vzdálené
oblasti sub-Antarktidy velryby,
aby zde rodily a pářily se.
Narozené tele je dlouhé více
než tři metry, matky je hned učí
plavat. Mláďata nemají po na
rození na těle žádný tuk, proto
k porodu dochází v teplejších
vodách. Velrybí materské mléko
obsahuje kolem 40% tuku, což
umožňuje stoprocentní přírůs
tek během jednoho týdne. Sající
tele zůstává s matkou asi rok.
Brzo po porodu pak dochází
k reprodukčnímu období, kdy
velryby se přibližují k pobřeží,
plují na povrchu, ve skoku vy

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

strkuji hlavu, při ponoření zamá
vají vysoko nad hladinou oca
sními ploutvemi, válí se ze stra
ny na stranu. Je to z břehu dob
ře viditelné divadlo. Když se
„postaví na hlavu“ jejich ocasní
ploutve mávají vysoko ve vzdu
chu někdy déle než minutu. Při
pohybu v horizontální poloze a
při správném směru větru umí
vystrčit ocasní ploutve, postaví
je do pravého úhlu a používají je
jako plachty. Když jsem tento rej
pozoroval, myslel jsem si, že
velrybám to dělá radost se
předvádět a ukazovat, jak jsou
velké a jaké kousky dovedou.
Kytovců je mnoho druhů,
k Warnabooiu připlouvá zejmé
na velryba jižní (Eubalena aus
tralis) a někdy některá z keporkaků (rod Megaptera), ty jsou
v době páření obzvláště velmi
hravé a celým tělem vyskakují
do vzduchu tak, že se hladiny
vody ani ocasní ploutví téměř

LUDMILA CHRISTOFF

FILIP TOTH

PAINTINGS

SCULPTURE

26 AUGUST - 9 SEPTEMBER 2001
To be opened by Mary Lou Jelbart, Arts Broadcaster
26 August 2:30PM.
Music by Ivana Bradová (cello), Anne Findley (piano)

ARTFLEX STUDIOS GALLERY
HOURS: WED-FRI 11-5 ; SAT-SUN 11-4
1240 Glen Huntly Road, Glun Huntly, 3163

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

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

nedotýkají. Uvážíme-li, že dosa
hují délky kolem 16 metrů a
váhy 60 tun, je to ojedinělá po
dívaná. A navíc, když naplní
plíce vzduchem, vrhne pak ve
vodě snad 10x za sebou vzdu
chovou fontánu do výšky tako
vých šesti metrů.
Před sto padesáti lety se
vody jižní polokoule „eubalenou“ jen hemžily, angličtí velrybáři ji pojmenovali „right whale“, pravá velryba. To proto, že
pro lov byla správná, přibližo
vala se ke břehům, při akroba
tických kouscích byla viditelná
z dálky, při pohybu ve vodě je
pomalá, zjistilo se, že jde o rych
lost 9km/hod. Přítomnost lidí a
hluk je nezaplaší. Po harpuno
vání a uhynutí se nepotopila, ale
zůstávala při hladině. Byla ce
něna pro svou výtěžnost masa,
tuku i kostice, které byly pro
svou pružnost a trvanlivost ne
nahraditelné při výrobě korzetů.

S hlubokým zármutkem
oznamujeme všem
přátelům a známým,
že nás 19. srpna 2001
opustil ve věku 67 let,
náš manžel, tatínek,
dědeček a kamarád pan

Vladimír Kučera
Vláďu budeme všichni
postráfat, ale vzpomínky
na něho zůstanou
v našich srdcích.

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/Ľ
Opravy, konstrukce,
prodej chladících zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

Jde o až dva metry dlouhé
rohovinové, na koncích roztře
pené desky v dutině ústní, které
umožňují vycezování drobné
živočišné potravy, planktonu a
korýšů. Ekonomický užitek spo
jený s lovem jižní velryby vedl
k tomu, že byla téměř vyhube
na, ale od roku 1935 se
prakticky neloví. Do roku 1860
byl početní stav těchto kytovců
silně zde-cimován, bylo jich
poraženo ne méně než sto tisíc,
z toho asi třetina v australských
a novozé-landských vodách. Do
roku 1950 operovalo v Austrálii
pět velrybářských stanic a k úpl
nému zákazu australského velrybářství došlo před 20 lety.
Australské břehy údajně nav
štěvuje nyní kolem pěti set kusů
pravých jižních velryb, celá po
pulace tohoto druhu se udává
kolem dvou tisíc. Od jižní vel
ryby se velmi málo liší severní
velryba (Eubalena glacialis),
které se také říká biskajská.
Mezinárodní organizace pro

ochranu velryb (IWC - Interna
tional Whaling Commission)
byla ustanovena v roce 1946 a
také od té doby je lov pravé
velryby zakázán. V této organi
zaci zasedají zástupci 43 člen
ských zemí, které většinou pro
sazují úplný zákaz lovu jaké
hokoliv druhu kytovců a pokouší
se o ustanovení velrybích rezer
vací v jižním Tichomoří.
V červenci tohoto roku došlo
v Londýně k plenárnímu zase
dáni této organizace a celý svět
doufal, že zákaz lovu se prosa
dí. Bohužel se tak nestalo, Ja
ponsko a Norsko ovlivnily sli
bem rozvojové pomoci chudé
členské země (karibské státy,
Maroko, Senegal;T Peru, Pana
mu atd.) a ochranná opatřeni se
zablokovala. Japonsko a Nors
ko stále zabíjí asi tisíc velryb
ročně s tvrzením, že zákaz lovu
není zapotřebí a některé druhy
plejtváků hrozí přemnožením.
Realizace populační statisti
ky je ovšem obtížná a může být
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nepřesná. Odpůrcům komerč
ního lovu, ke kterým patří nyní i
Austrálie, nezbude než při
stoupit na částečné uvolnění
týkající se některých druhů
kytovců. Jinak je obava, že část
členských zemí z IWC vystoupí,
pak by došlo k rozpadnutí této
organizace a velrybáři by lovili
jak by chtěli. Ochránci velryb si
asi uvědomují, že bude lepší
nechat zabít několik set velryb
než je riziku vymření vystavit
všechny. Norští velrybáři ne
chtějí ztratit svoje živobytí a
dokonce začali vyvážet velrybí
tuk do Japonska, čím porušili
úmluvy o zákazu obchodování
s ohroženými zvířaty nebo pro
dukty z nich. Lov velryb patří
k japonské kultuře a požívání
velrybího masa tam má staletou
tradici. Jeden Japonec mi řekl,
že maso z velryby je nutné
k jeho životu stejně jako sex.
M. O.

Dovolujem si oznámiť, že Canberrská koncertná umelecká agentúra SlovArt
___

r

ELÁN

usporadúvá koncert slovenskej rokovej legendy, hudobnej skupiny
v útorok 4. septembra o 20:00 v koncertnej sále slávneho rokového
klubu METRO, na 624 George Street, Sydney.
Vstupenky na koncert je možné zakúpiť u Vladimíra Hatalu, 0412 603 539.

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

* ENGINES
★ PANELS

Sali/aae
WWW

VfcPX

b s

★ MECHANICAL PARTS

★ FREE FAST DELIVERY

★ CHECK OUR SERVICE
& PRICES
★ Member of
MELBOURNE HOT UNE

103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-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

1 ° ÍR vart

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

Koncert

Karneval

„Jaro v hudbě a v poezii
V patek 21. září 2001 v 8 hodin večer v sále
domu Sokol Melbourne
Hraje komorní trio:
Ivana Tomášková - housle
Jitka Lipscombe - klavír
Ivana Snaidr-violoncello

pro děti se koná 16. září 2001
v Národním domě.

Začátek je v 15:30.

Na poraduje Mendelson, Dvořák, Shuman a
další s verši zejména J.Seiferta a J. Halase.

Připraven je karnevalový rej masek, tanec
na písničky dětských autorů a interpretů,
doprovodné soutěže (přineste si pastelky)
a samozřejmě vyhodnocení nejlepších
masek.

Vstupenky $15

Vstupné: $5 pro rodinu

pobolívá důlek, že kacířů přibývá a
že asi bude muset spálit Znojmo.

’

TTO sOr+JQJTŠ

ŠUSTEK

<7T—N<30)7TO Q'TTO— i0r+(/)~

Jeník píše, že ho ještě občas

-

(D<Û)"O

Malé občerstvení k dostání po koncertě.

BOHEMIA CAKES

DISTRIBUTORS OF PAINT
ANO PAINTERS’ SUPPLIES

otevřeno denně

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

Royal Arcade, Burke St. Melbourne

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

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 září 2001
sobota 1. MAŠKARNÍ - HRAJE STUDIO 4

pondělí 3. MASÁŽE - objednávky na tel: 9432 8246

ffi
oo

úterý 4. OBĚD

úterý 4. KINO - U NÁS V KOCOURKOVÉ - VLASTA BURIAN

čtvrtek 6. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES
?
B

čtvrtek 6. KRESLENÍ - podle modelu
pátek 7. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina

úterý 11. OBĚD

čtvrtek 13. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES čtvrtek 13.
T neděle 16.

8:00

12:00
7:00
8:30

12:00
12:00

KARNEVAL PRO DÉTI

3:30

úterý 18. KINO - KUŘE MELANCHOLIK

12:00
8:00

12:00

čtvrtek 20. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

pátek 21. JARO V HUDBĚ A POEZII

8:00

úterý 25. OBĚD

středa 26. FRINGE FESTIVAL
čtvrtek 27. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

i
1
1

12:00

7:00

čtvrtek 20. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES
?
H
1

10:00

KRESLENÍ - podle modelu

úterý 18. OBĚD

oo

7:30

12:00
7:30

12:00

čtvrtek 26. FRINGE FESTIVAL

7:30

pátek 26. FRINGE FESTIVAL

7:30

sobota 27. FRINGE FESTIVAL

7:30

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

L— — — — —___ . — — — — —

vart

Život je velký
karneval,
a proto vás srdečně zveme na maškarní veselici, která se koná
1. září 2001 v Národním domě.

Program:
večeře: uzené, knedlík a zelí; zákusek
se podává od 18:30

z

->

j

soutěž o nejkrásnější a
nejoriginálnější masku
společenské hry, tombola

K tanci a poslechu hraje Studio 4
Vstupné: včetně večeře $ 20,00
Závazné objednávky na tel.: 97441691

Kdo nepřijde v masce,
bude postaven před polní soud a náležitě potrestán!!!
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