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Byl jsem
na rozpacích
když jsem si přečetl v minulém
Kvartu článek převzatý z praž
ského deníku Právo, dříve se
tyto noviny jmenovaly Rudé
Právo, tiskový orgán Ústřední
ho výboru KSČ. Autor tohoto
článku Jiří Hanák rétoricky na
bádá prezidenta Spojených
států, aby kromě jiného zvýšil
pomoc hladovějícím zemím.
„Amerika říhá přejedením“,
domnívá se pan Hanák, tuto
nehoráznost nebudu komento
vat. Pokud vím, bin Laděn
disponuje 600 miliony dolarů,
Saddam Hussein také nepatří
k nejchudším, tak jako řada
dalších šejků (ať již si říkají
jakkoliv) sídlících mezi Turec
kem a Indonésií. Proč tito
nesáhnou do kapes a nepo
dpoří ty masy lidí, které živoří
v jejich vlastních zemích, proč
věnují svoje peníze na tero
ristické akce vedoucí k vraž
dám nevinných lidí. Tohoto si
pan Hanák nevšímá. Anglické
noviny Guardian referovaly o

aktivitách Čechů a Bulharů ve
výcvikovém táboře v provincii
Lagar jižně od Kábulu, kde
vládne Taliban a podporuje
teroristickou
organizaci al
Qaeda, o tom pan Hanák také
mlčí, nehodilo by se to do linie
jeho chlebodárců. V Afganista
nu dochází ke katastrofální
situaci, kterou definitivně nepodnítili Američané, spíše Ru„sové. OSN se domnívá, že je
zapotřebí 480 milionů dolarů na
pomoc, aby 7.5 milionu obyva
tel Afganistanu přečkalo při
cházející zimu, prakticky to
znamená 50 tisíc tun potravin
měsíčně, t.j.1800 tun denně.
Dalším nemalým úkolem je
zajistit spolehlivý transport to
hoto nákladu v tak obtížném
terénu. A to se tato část světa
na Západ zlobí. V televizních
zpravodajstvích vidíme, jak se
v Afganistanu již skládají pytle
s americkou pšenicí a talibanští
úředníci mají drzost, že za tunu
této pomoci pro domácí obyva
telstvo požadují clo 32 USD.
Není mi ale známo, zda ktéto
humanitární akci dochází zá
sluhou českého novináře Haná
ka.
Lidové noviny se zase zlo
bily, proč Austrálie odmítá
Afgánce, kteří se tam pokoušejí
ilegálně vylodit. Přijme je po
vyřízení jejich žádostí o při
stěhování a zjištění, zda jsou
skutečně političtí uprchlíci a zda
netrpí nějakým vážným infek
čním onemocněním (např.
AIDS nebo TBC) nebo psy
chiatrickou poruchou. Běženci
tvrdí, že je Taliban ohrožuje na
životě. LN se již nezmínily o
tom, že Afganistán je obklopen
muslimskými zeměmi, které
uzavřely hranice a uprchlíky
nepřijímají. Pokud jsem viděl

na televizi, většinu těchto „na
životě ohrožených“ uprchlíků
usilujících se dostat do Aus
trálie tvoří mladí muži v dobré
tělesné kondici. Proč se tedy
nepřihlásí do Severo-afgánského hnutí, aby se podíleli na
svrhnutí jařma talibánského
režimu.
V Austrálii a bezpochyby i
jinde se vynořily levicově in
klinují skupiny pacifistů, které
se
pokoušejí ospravedlnit
muslimský fundamentalismus
nenávidějící Američany a Židy.
Není to tak dávno, co talibánský
hlavní mufti Mohamed Omar
vydal rozkaz k desekraci a
zničení soch Budhy, které byly
v afgánském údolí Bamian vy
tesány před jedenapůltisícem
roků. Komu tato ojedinělá kul
turní památka škodila? Mohli za
toto „ohrožení“ Talibanu budhisté? Mohlo těch téměř šest
tisíc lidí šedesáti národností,
kteří zahynuli ve věžích Nové
ho Yorku, za americkou politiku
vůči Arabům a Islámu? Zmíně
ný mufti Omar vyhlásil válku
Západu a specificky pak Ame
rice, že podporuje Izrael. Pa
cifisté tvrdí, že jejich stanovisko
je vysoce morální. Je to tak,
když se staví na stranu vrahů ?
Jak budou obhajovat rozpra
šování sněti slezinné mezi oby
vatelstvem? Objevil se názor,
že muslimští teroristé necílili v
Novém Yorku na divadla a
galerie, ale na „symboly zla.“
Mrakodrapy v Americe, tunel
pod Mont Blancem či Laman
šským průlivem, opera v Syd
ney, to jsou však důkazy lidské
inteligence, technických zdat
ností a síly společenského
systému, který je byl schopen
vybudovat.
Miloš Ondrášek

2

vart

ODTUD A ODJINUD

v

posledním čísle (9/01)
Českých listů, které jsou
vydávány Ministerstvem zahra
ničních věcí, jsme se dočetli, že
senát České republiky přijal
návrh volebního zákona, který
umožní krajanům žijícím v za
hraniční účastnit se voleb korespodenčně. Zákon ze 75 pří
tomných podpořilo 41 senátorů,
20 bylo proti a 14 se zdrželo
hlasování. Zákon ještě musí
schválit Poslanecká sněmovna.
Zpráva nespecifikovala důvo
dy, proč někteří senátoři hlaso
vali proti a jiní se zdrželi hlaso
vání. Domnívám se, že to bylo
z ryze politických důvodů a
vládnoucí Česká sociánědemokratická strana a další levičáci nemají zájem, aby dřívější
protikomunistický exil měl mož
nost volit, nepochybně by tak
byly zvýhodněny strany, které
se výrazně distancují od bolše
vické minulosti. České listy si
současného života všímají min
imálně, stránky zaplňují his
torickými a národopisnými té
maty a mně vadí nejvíce, že
stále se neostýchají nás nazý
vat „utečenci“.
ostal se nám do rukou
Newsletter of Američan

D

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Friends of the Czech Republic.
Je publikován již sedm let, při
náší informace o vztazích mezi
USA a ČR, o Američanech čes
kého původu a o akcích, které
tato organizace pořádá. Její
adresa: 2801 M Street,NW,
Washington, DC 20007, e-mail:
afocr@ afocr.org web: www.
afocr.org Při této příležitosti
dodáván, že blízká spolupra
covnice prezidenta G.W. Bushem Dr Condoleezza Rice, po
radkyně pro národní bezpeč
nost, je po Madeleine Albrightové další přítelkyně českého
národa. Riceová je černoška a
nemá takový původ jako bývalá
americká ministryně zahraničí,
ale jejím univerzitním učitelem
a mentorem byl Josef Korbel,
otec Albrightové, který for
moval vztah a sympatie Riceové ke Slovanům a Čechům
obzvláště. Riceová mluví rusky
a údajně i trochu česky.
akladatelství Doplněk, Praha-Brno, vydalo tento rok
publikaci v USA žijícího poúno
rového exulanta Radomíra Luži
Československá sociální demo
kracie - kapitoly z exilu 19481989. Autor si hlavně všímá
situace v roce 1948, kdy došlo
k rozkolu čsl. sociální demokra
cie, jedna její část zůstala pro
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Peter Strich
Stamps & Coins
3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661 2517
Email: pstrich@ozemail.com.au
www.ozemail.com.au/~pstrich

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma

tikomunistická a jiní kolabo
rovali pod zástavou KSČ. Luža
si dále všímá stranické aktivity
v exilu v letech šedesátých a
sedmdesátých, kdy členská
základna se podstatně zmen
šila, a pak ho zajímá infiltrace
čs. rozvědky a StB do řad čs.
emigrantů.
do si chce přečíst dopis
kata Jana Mydláře, kterým
žádá o proplacení popravy sed
madvaceti českých pánů na
Staroměstské radnici 21. čer
vna 1621, by měl navštívit vý
stavu nazvanou Poklady v
budově Státního ústředního
archivu v Praze na Chodovci.
Na této ojedinělé výstavě
uvidíte také originál Zlaté buly
sicilské z roku 1212, právo pro
pražské arcibiskupy korunovat
české krále podepsané rukou
Karla IV v roce 1347, nejstarší
dochovanou kresbu Karlštejna
a řadu dalších historických
skvostů až po návrh malého
státního znaku Československé
republiky, který vytvořil Jan
Kursa roku 1919, znak platil od
roku 1920 do listopadu 1960.
Pak bolševici sundali Ivu ko
runu a nasadili mu na hlavu
hvězdu, hřívu pocuchali a ocas
zapletli, aby se symbol české
samostatnosti dostal do kremel

K

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

vart3
ského područí.
řes malý přístup k novinám
vycházejících v ČR stále
zjišťuji, že mnoho článků je
převzatých z britského, americ
kého či německého tisku, není
uveden pramen a překladatel
se bezostyšně podepíše jako
autor, asi kvůli honoráři. Navíc,
ne každý z těchto pseudonovinářů ovládá jazyk z kterého
překládá a není odborník v
referovaném tématu, v českém
textu se pak objevují chyby,
které často mění smysl sdělení.
Tento můj názor byl potvrzen
v Lidových novinách, v srpnu
tam vyšel článek jak SSSR
plánoval útok virem HIV. Na
článek se ozval mikrobiológ a
upozornil na řadu nesmyslů,
které v něm byly uvedeny. Au
tor článku se následně bránil,
že informace převzal z infor
mace ve Vojenských zdravot
nických listech z roku 1987!!!
Samozřejmě, tehdy se tvrdilo,
že původcem epidemie AIDS
jsou Spojené státy. Nemohu ani
věřit, že žurnalista v České re
publice přebírá v roce 2001
pavědecká „fakta“ téměř 15 let

p

stará a koncipovaná pod marxi
stickou tiskovou cenzurou. A
navíc - medicína tak jako jiné
obory zaznamenaly netušený
skok dopředu! Mičurinci svého
času tvrdili, že slabá úroda
brambor jde na úkor mandelinky - amerického brouka
rozprašovaného z letadel ne
přátel socialistického tábora
míru. V padesátých letech to
s podlézavou trapností roz
šiřovaly v ČSSR vydávané no
viny a Dikobraz měl pré mandelinka v kabátě z americ
ké vlajky, s doutníkem a v cy
lindru hlodá českou bramboru.
ambridge University Press
v Melbourne vydal ve spoluráci s Australskou národní
univerzitou v Canbeře mohut
nou velkoformátovou publikaci
připravenou James Juppem,
ředitelem Střediska pro při
stěhovalectví a multikulturalism
The Australian People, 960 str,
barevné i černobílé přílohy,
mapy, diagramy, tabulky, $120.
Publikace dokumentuje jak his
torii původního obyvatelstva
tak přistěhovalců. Na vydání se
podílelo 250 spolupracovníků

c

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.

snad ze všech etnických sku
pin, popisují sociální a kulturní
impakt přistěhovalců na aus
tralský veřejný život. Kapitolu o
Češích připravil spolupracovník
Kvartu.
ichael Kantor, syn honorárního generálního kon
zula ČR v Melbourne, přeložil a
upravil divadelní drama o pěti
jednání Alfreda Jarryho Ubu
králem. Hraje se v Melbourne
-Victorian Arts Centre v rámci
právě probíhajícího kulturního
festivalu. Kostýmy navrhla
Gabriela Tylešová. Afred Jarry
byl v rodné Francii označován
za totálního skandalistu, ďáb
lem posedlého cyklistu, ele
gantního šermíře, vynálezce
patafyziky, mistra bořivého hu
moru a nadsamce literatury. Již
sám překlad z franštiny do an
gličtiny musí být nesnadný
oříšek. „Díky nebi pane Ubu,
tady vidím vaši hubu jak vy
trubuje v tubu“ se křičí v české
verzi. Již v roce 1928 tuto hru
hrálo Osvobozené divadlo
v Praze s Werichem jako Ubu,
Voskovec ztělesnil kapitána.
Jarryho fantazie a humor jdou

M

HYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Petra Moravek BEc.LLB.

“První porada zdarma”
PERSONAL INJURY
- No Win No Charge Workers Compensation, Hearing Loss, Transport Accident,
Public & Occupiers Liability, Medical Negligence
COMMERCIAL and BUSINESS
Sale and Purchase of Business, Civil Litigation
WILLS and PROBATE
Wills, Probate and Letters of Administration of Estates,
Executors Obligations & Beneficiaries Rights
FAMILY LAW
Divorce, Property Settlement Mediation,
Child & Spousal Maintenance, Residence and Contract Orders
CRIMINAL LAW
Traffic Offences, Criminal Charges, Representation and advice
CONVEYANCING
Purchase of Property, Preparation of Vendors,
Statement & Contract of Sale, Auction Contracts,
Subdivision, All Your Conveyancing.

Main Office I Dandenong, Level 3/90 Walker Street

Telephone / 9793 7676
North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)
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k věci, t.j. společenské věci:
proti blbosti všech kategorií,
proti zbabělosti, proti malosti.
M. Kantor si vzal na svoje
bedra nemalý úkol.
inule jsem se zmínil o
rozhlasovém pořadu věno
vaném Jiřímu Tancibudkovi.
V edici Heritage, Australian
Broadcasting Corporation, byl
nyní vydán kompaktní disk
s nahrávkami, které připravil.
Jde o hobojové koncerty J.
Haydna a B.Martinů, sonátu pro
hoboj a klavír dalšího českého

M

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
skladatele Jindřicha Felda a
šest Brittainových kusů pro
hoboj sólo.
méno vynikajícího hokejisty
a tenisty Jaroslava Drobné
ho znal kde kdo, zvláště když
po únoru 1948 emigroval a stal
se symbolem českého svobod
ného sportu. Jeho spoluhráč ve
čtyřhře Vladimír Černík emigro
val také. Drobný měl nejrych
lejší a nejtvrdší servis ze všech
tehdejších světových tenistů.
Život v exilu nebyl pro Drob
ného snadný, Angličané ho

J

nepřipustili do svého týmu,
takže hrál za Egypt. Anglické
občanství získal po několike
rém odmítnutí až v roce 1959.
V roce 1954 po několika ne
úspěšných pokusech se mu po
dařil husarský kousek, jako
33letý vyhrál Wimbledon, ve
finále porazil Australana Ken
Rosewalla 13-11 4-6 6-2 9-7.
Osmdesátiletý Jaroslav Drob
ný zemřel v Londýně minulý
měsíc.
IP

VALNÁ HROMADA
v neděli 18. listopadu 2001.
Program Valné hromady:
12:00 : Slavnostní oběd, cena pro členy Sokola Melbourne $ 0,-; hosté $15,2:00 : Valná hromada
Program:
o Zahajem
o
Minuta ticha k uctění památky zemřelých
o Zápis z minulé Valné hromady
o Zpráva odstupujícího výboru
o
Udělení absolutoria
o
Návrh na hlasování o počtu členů výboru
o Volba členů výboru
o
Stanovení příspěvků
o Volné návrhy
Volby nového výboru se mohou účastnit pouze členové Sokola Melbourne lne. se
zaplacenými příspěvky.
Členové Sokola mohou podat přihlášku na kandidátku do výboru nejpozději
do 31. října. Všichni členové Sokola jsou vyzváni k účasti na Valné hromadě.
Objednávky obědů na tel: 9744 1691

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

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

Slovo čtenářů
O podpoře komunity

Považuji za nutné reagovat na
příspěvky otištěné v posledním vy
dání Kvartu, ve kterých se vyskytu
je několik závažných omylů a ne
přesností.
Ze zprávy o nastávající ná
vštěvě nového českého generál
ního konzula (se sídlem v Sydney)
dostává čtenář dojem, že v Melbourné neexistuje konzulární za
stoupení ČR. Autor přehlíží exis
tenci honorárního generálního kon
zulátu v Melbourne. Honorární ge
nerální konzul v Melbourne je zá
stupcem České republiky v Mel
bourne se všemi právy a povin
nostmi konzula s výjimkou vydá
vání víz. Tuto pravomoc má z
technických důvodů pouze Ge
nerální konzulát v Sydney.
Honorární generální konzulát v
Melbourne nejen plní celou řadu
služeb pro české i australské ob
čany ve Viktorii, ale hraje důležitou
roli podporou Národního domu a
různých kulturních akcí, organizací
oficiálních oslav, např. oslava Ná
rodního dne - 28. října, a reprezen
tuje ČR ve vládních ä diploma
tických kruzích ve státě Viktoria.
Příkladná je spolupráce krajanské
komunity s Českým konzulátem v
Melbourne v případě pobytu uči

UBYTOVANIE
V PIEŠŤANOCH
Rodinný dom so záhradou,
autobus a lietadlo do
PRAHY BRATISLAVY VIEDNE
Infor:
03 9528 5283 ráno
03 9523 9234 večer

Col or
Raí nbow
salon
Vo všetkých
kaderníckych službách
vám poradí a poslúži Marika.

9314 7970
28 Wembley Ave. Yarraville

telky českého jazyka.
Ze své vlastní zkušenosti jako
překladatel mohu potvrdit, že kaž
dý rok projdou honorárním gene
rálním , konzulátem desítky osob,
kterým tato kancelář poskytne
různá potvrzení a případně rady
kam se dále obrátit ve věcech
občanství, registrace dětí naroze
ných v Austrálii, atd. Australanům
poskytuje veškeré informace ohledně vízových povinností a vše
obecné údaje o ČR.
Honorární generální konzulát
pravidelně informuje Velvyslanec
tví ČR v hlavním městě Canbeře i
generální konzulát v Sydney o po
třebách české komunity ve státě
Viktoria. Není tedy divu, že se
” nám, částečně díky práci našeho
honorárního generálního konzulátu
v Melbourne, dostalo uznání - dnes
už pravidelnou každoroční podpo
rou zprostředkovanou generálním
konzulátem v Sydney - od vlády
ČR.
Konstatováním těchto faktů se
dostáváme na předmět podpory
zdejší české komunity vládou ČR.
V této souvislosti musím podot
knout, jako pokladník Sokola a
jeden ze správců kulturního fondu
a fondu na vybudování tzv. ves
ničky pro naše starší občany, že
vláda ČR nám poskytla a posky
tuje velmi vítanou podporu. Po
važuji tuto podporu za daleko
důležitější než např. otevření infor
mačního centra ve Španělsku,

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)
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Novém Yorku nebo Tramtárii jakékoli srovnání těchto iniciativ by
bylo nesmyslné - ekonomicky
strategické zájmy České Republiky
v Evropě a Severní Americe jsou
naprosto odlišné od její kulturní
podpory krajanů v zemích jako
Austrálie. Samozřejmě, že pokud
se taková možnost naskytne, silně
podpoříme jakoukoli iniciativu vlá
dy ČR zařídit podobné informační
centrum v Melbourne.
Během posledních čtyř let So
kol každým rokem obdržel cca. tři
tisíce dolarů jako příspěvek vlády
ČR na vydávání Kvartu a roze
sílání tohoto měsíčníku na téměř
tisíc adres po celé Austrálii i do
zahraničí. Když bylo Ministerstvo
zahraničních věcí ČR informováno
prostřednictvím honorárního gene
rálního konzulátu v Melbourne a
generálního konzulátu v Sydney,
že existuje reálná možnost ná
stavby nad Národní dům za
účelem vybudování aspoň malé
tzv. vesničky pro starší krajany,
reagovalo příspěvkem pěti tisíc
dolarů, kterýžto příplatek byl nutný
ke změně konstrukce výtahové
šachty tak, aby výtah mohl ope
rovat do vyšších poschodí. Hono
rární konzulát také umožnil
správcům fondů, aby se setkali s
výkonnou ředitelkou MZV ČR
během její návštěvy Austrálie a
objasnili cíle těchto fondů. Při této
příležitosti byla diskutována pří
padná pravidelná finanční podpora
tzv. české vesničky pro starší kra
jany (toto je velmi důležité, výstav
ba je jedna věc, ale provoz a
údržba vesničky je něco jiného).
Doufám, že z výše uvedených
faktů je jasné, že vláda ČR aktivně
podporuje zdejší českou komunitu,
a že tato podpora je umožňována
iniciativami Sokola, honorárního

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

generálního konzulátu v Melbourne
a generálního konzulátu v Sydney.
Zmínka o projektu tzv. vesničky
pro starší krajany znamená, že je
také třeba uvést na správnou míru
různé báchorky, které jsou rozšiřo
vány lidmi, kteří nemají,,ani šajnu"
(jak se říká v Brně) o tomto projek
tu. Fakta jsou taková:
1. Ke dnešnímu datu má sta
vební fond k dispozici cca.
AUD 1.3 miliónu.
2. Zástupci stavebního fondu hle
dali 8 měsíců bezvýsledně sta
vební parcelu s přístupem k
městské dopravě a zdravotnic
kým službám v blízkosti Národ
ního domu, který poskytuje
služby specifické pro českou a
slovenskou komunitu (jídlo,
kultura, společenský život).
3. Nejvýhodnější zbývající alter
nativou je nadstavba nad Ná
rodní dům.
4. Výběr uchazečů o bytové jed
notky bude uskutečněn výbo
rem
kvalifikovaných
osob
(zdravotních sester, lékařů a
sociálních pracovníků) dle je
jich zdravotního stavu, sociální
situace a schopnosti spolužití s
jinými uchazeči.
5. V současné době jsou plány na
výstavbu bytových jednotek
předloženy ke schválení měst
skému úřadu v Melbourne, pro
to je prozatím bezpředmětné
tento projekt nadále komento
vat.
Mohu jen dodat, že o projektu
je informováno Velvyslanectví ČR
v Canbeře i generální konzulát v
Sydney. Podpora našeho honorár-

V minulém čísle Kvartu (září
2001) se dovídáme, že Minister
stvo zahraničních věcí České re
publiky otevřelo v Madridu české
centrum za účelem seznamování
španělské veřejnosti se všemi as
pekty kulturního, technického a
sportovního života u nás v repub
lice. S lítostí se konstatuje, že
„Praha ani neuvažuje o zřízení
takového centra v Melbourne, když

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

MASÁŽE

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Hýčkejte své tělo!
Každé první pondělí v měsíci
si můžete dopřát
v Národním domě

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

Generální konzulát České republiky
v Melbourne
pořádá
výstavu soudobé české grafiky.
Tento soubor prací nazvaný

LABYRINT
byl propůjčen Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a putuje po všech světadílech.
Výstava bude otevřena
od 30. 11. do 8. 12. 2001 denně od 11 do 5 hodin.
Zahájení výstavy bude
ve čtvrtek 29.. listopadu v 7 hodin večer v galerii
Artflex, 1240 Glenhuntly Road, Glen Huntly,
tel: 9572 2007
ního generálního konzulátu v Melbourne je samozřejmá.
Ing. Zdeněk Silavecký, CPA

ISl

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

Canberra má velvyslanectví a Syd
ney konzulát.“ Česká republika ne
má jenom velvyslanectví v hlav
ním městě Austrálie, ale také ge
nerální konzulát v Sydney, a jak
správně inzerujete v Kvartu, gene
rální konzulát v Melbourne, s dal
šími konzuláty v Queenslandu,
v Jižní Austrálii, Západní Austrálii
a na Tasmánii. Chci ujistit českou
menšinu v Melbourne, že všechny
naše zastupitelské úřady informují
o našich poměrech jak kulturních,
hospodářských či sportovních v
podobné míře jako české centrum
v Madridu a že se také přičinily o
vydávání víz a byly nápomocné při

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

návštěvě asi 20 000 Australanů
ročně do naší vlasti. Naproti tomu
stojí za upozornění, že v České
republice Austrálie nemá ani vel
vyslanectví, generální konzulát,
nebo konzulát, kde by Češi mohli
obdržet informace o životě v Aus
trálii nebo zažádat o vstupní víza.
Turistům v České republice, vy
baveným australským cestovním
pasem, nezbývá v případě nouze,
než navštívit nejbližší australský
zastupitelský úřad, který se
nachází ve Vídní nebo Varšavě.
JUDr. Milan Kantor
Honorární generální konzul ČR
v Melbourne

El
Krásný koncert, ale bohužel málo

navštívený. V pátek 21. září se
konal koncert v Národním domě,
který byl velice dobré úrovně, ale
dostavilo se málo lidí. Proč? Dopo
sud byly veškeré koncerty hodně
navštívené a některé i nabité. Jako
např. Eva Pilarová, „Bohdalka“a
jiní. Myslela jsem, že jsou Češi
kulturní národ, a tak jsem se obá
vala, že když přijdu na poslední
chvíli, že nedostanu místo, že
bude taky nabito. Ale nebylo a
možná, že je to tím, že nebyla
udělaná pořádná reklama a vys
tupující umělkyně nebyly řádně
představeny. Nejsou známé pub
liku, jako výše jmenované, ale je
jen na nás, aby se známými staly.
Tedy: pí. Ivana Tomášková - hous
listka, absolventka konzervatoře
P.l. Čajkovského v Moskvě, aspi
rantka pražské AMU, věnující se
sólistické činnosti a komorní hud
bě, vystupující v Čechách i v za
hraničí, která letos v červnu vyhrá
la konkurz na místo prof. hudby,

obor housle, na JAMU v Brně. Pí.
Ivana Snaidr - violoncellistka, ab
solventka konzervatoře, žačka
známého prof. Sádla s dlouholetou
praxí jako členka Státního or
chestru, opery a baletu v Melbour
ne, působící na turné po celé Aus
trálii a pořádající komorní kon
certy. Pí. Jitka Lipscombe - kla
viristka, absolventka Pražské kon
zervatoře, která působila ve třídě
prof. M. Sádla, působící léta mimo
Melbourne, nyní začínající zde.
Jmenované umělkyně mají vý
bornou úroveň, což posuzuji z hle
diska posluchačky chodící téměř
na každý koncert Symphonického
a Filharmonického orchestru v
Melbourne, která má vycvičené
ucho na dobrou hudbu již od ple■'■nek, neboť můj otec byl prof. hud
by (violoncello a klavír), členem
orchestru Národního divadla v Pra
ze a tudíž mi nezbývalo, než hudbu
poslouchat, když otec doma neu
stále cvičil a dával hodiny žákům a
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bral mě do divadla na generální
zkoušky. Tímto chci jen potvrdit
moje dlouholeté cítění pro hudbu.
Ráda bych jen doporučila, aby
příští koncert, který se chystá kon
cem listopadu, byl více navštívený
- nebudete zklamáni. Na poradu
bude hudba a poezie se zamě
řením na přicházející Vánoce. Pá
teční koncert byl zaměřený na ro
mantickou a veselou hudbu a byl
to krásný dárek k mým narozeni
nám druhého dne. Ráda bych se i
zmínila o přednášejících pí. Vlastě
Šustkové a p. Ivanu Kolaříkovi,
kteří přednášeli Seifertovy a Halasovy verše s velice dobrou úrov
ní. Byl to opravdu dobrý pořad,
který mi připomínal naše začátky
v Melbourne, kdy jsme se snažili
pořádat kulturní programy a schá
zeli se střídavě u někoho doma.
Moc se mi po tom stýská a myslím
si, že teď máme krásnou příležitost
je obnovit. Máme krásný kulturní
dům, ve středu města, snadno

BOHEMIA TRAVEL
Plánujete cestovat?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, zo dobré ceny!

Bohemia /]
TŔÄ 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 Let
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
T

Zvláštní nabídka
DANUBE TRAVEL AGENCY

800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

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

Do Evropy za $ 1245
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

všem dosažitelný a programy pro
fesionální úrovně. My byli jen ama
téři, ale měli jsme z našich pokusů
radost. Taky jsme se měli důvod
pravidelně scházet. Páteční kon
cert mi přivedl do cesty přátele,
s kterými jsem se neviděla dlouhá
léta a udělalo mi to nesmírnou
radost. Pí. Vlasta Šustková se taky
vyznamenala výbornými chlebíč
ky, pití bylo v baru, takže nic ne
chybělo, jen více lidí. Tedy dou
fám, že příště bude nabito, a že
tedy budu muset přijít včas, abych
si sedla. Ahoj a nashle.... příště!
Jitka Bartošová.

El
Drahá Aničko,

Jsi tak daleko vzdálená, ale
jsem si jist, že andílkové Ti moje
řádky donesou.
S kým si teď budu vyměňovat
žerty? Rád vzpomínám na ty
chvíle, kdy jsme se společně za
smáli. A to je něco, za co Ti je
hodně lidí vděčných. Dokázala jsi
vnést úsměv do hodně srdcí.
Smysl pro humor každý nemá, ale
Ty jsi uměla svým způsobem
zpestřit život velkému počtu lidí. Ať
už mluvili česky, anglicky nebo
německy. No, měla jsi talent! Málo
lidí by se tak dobře naučilo česky

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Vánoční Koncert
B
arokní iiudby
-w- T§r

v krásném intimním prostředí galerie
s prodejní výstavou obrazů, soch a keramiky
Účinkuji:

Ivana Tomášková - housle
Ivana ššradová-^naidr - cello
fotka Tipscombe - keyboard
V sobotu 17. listopadu v 19.00 hod.
v Artílex Galerii 1240 Glen Huntly Rd. Glen Huntly 3163

Vstupné včetně občerstvení $25
Informace a rezervace t§l.: 9572 2007 mobil: 0402 490 264
jako Ty. Každý z Čechů by na
Tebe mohl být hrdý. Vařila jsi jako
Češka. Ale tak dobře, že bez
„nášupu“ se žádné pozvání neo
bešlo. To jehněčí, to jsi uměla tak
dobře upravit! Ačkoli hodně z na
šich lidí má raději vepřové, my dva
jsme si vždy „pošmákli" na té oveč
ce s česnekem. Jsem vděčen za
to, že i moji synové měli možnost
poznat Tvoje kuchařské umění a
pohostinnost jak Tvoji, tak i man
žela Jiřího a dcery Jiřinky. Jsem
vděčen, že i moje žena Jana měla

možnost se s Tebou seznámit a
sama se přesvědčit o všem hez
kém, co jsem jí o Tobě vyprávěl.
Jana si Tě oblíbila a cítila s Tebou.
Jenom lituje, že Tě nepoznala před
léty. Rozhodně byste si spolu hod
ně rozuměly. Rád jsem s Tebou
tancoval. Zvláště ty polky a tanga
Při „Červené sukýnce“ jsi vždy zpí
vala, byla to Tvoje zamilovaná pís
nička. Jistě si pamatuješ naše ne
dělní odpoledne v kruhu přátel na
pláži v Altoně. Nebo na výlety do

HLEDÁ SE

SEZNÁMENÍ
40+Continental Friends
Dinner / Dance Func
tions, Cocktail Parties &
Other Events
www.ContinentalFriends.au.com

jkContFriends@bigpond.com

Jana Křížová,
Tel: 0425 769 452

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,

Jan Hedanek,
narozen 16. 7.
1947,
poslední adresou v NSW
Zdeněk Koryčan
narozen 12. 3. 1930.
Informace o jmenovaných
laskavě předejte konzulátu
ČR v Sydney

NA PRODEJ
Gramofonové desky,
knihy, magnetofonové
pásky a různé
domácí potřeby
levně koupíte
na tel: 9555 6048

tel: 02 9371 0479

N.I.K.

I

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

i

mimo pondělí a úterý.

IVO NOVÁK

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

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

COOL

Z0ŇĚ1

REFRIGERATION P/L

|
1
|

Opravy, konstrukce,
prodej chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

|
!

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

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

Torquay se zastávkou v Geelongu
u Jindry a Marienchen. Byli jsme
mladí, užívali života a radovali se.
Jak bychom mohli zapomenout?
Aničko, mám na Tebe krásné
vzpomínky. Slibuji Ti, že až se
dovím dobrý žert pro zasmání,
pošlu ho za Tebou do nebe a budu
doufat, že ho v té dálce uslyšíš. Až
budeš mluvit s Pánem Bohem a
dovíš se něco pro zasmání, pošli
to dolů. Moje adresa je Ti známa.
Budu se těšit.
Jsi mojí hrdinkou. Moc jsi si
vytrpěla a dlouho jsi s nemocí bo
jovala, dlouho jsi se nedala. Kéž
bych měl tu samou kuráž jako Ty,
kdyby, to bylo potřeba. Obohatila
jsi život nejen můj, ale i Tvojí ro
diny a velkému okruhu přátel bez
rozdílu věku, majetku a národnosti.
Aničko, dušinko, vytrpěla jsi si
dost, tak Tě nechci unavovat dlou
hým psaním. Je na čase, aby sis
odpočinula. Pusu do nebe Ti po
sílá Honzík.

tak pracoval bez zastavení tak
dlouho, než hřebíky došly. Inu, byl
to člověk s dobrým srdcem a vzác
nými vlastnostmi. Nemůžeme za
pomenout, že byl vždy ochoten
přiložit ruku k dílu, když šlo o věc
společnou a bylo třeba něco udělat
pro naši krajanskou komunitu.
Před léty, v začátcích Šumavy,
tam strávil většinu svých víkendů
přistavováním a kopáním vodovo
du. Do naší mysli se zapsal i svojí
prací v Národním domě, kde ty
prkna na podlaze stáhl svěrákem
tak dobře, že ještě nevrzají a stále
se po nich dobře chodí a tancuje.
Než šel do nemocnice, moc se
těšil na úterní oběd se svými kra
jany. Bohužel mu to už nevyšlo.
Josef Kůtka byl dobrý člověk a
věrný Čech a vlastenec. Milý ka
maráde, budeš nám všem moc
chybět, budeme na Tebe často
vzpomínat a jsme Ti vděční za vše,
co jsi pro nás udělal.
J. Košňar

♦
V pondělí 3. září jsme se roz
loučili s bratrem Josefem Kutkou.
Plná kaple krajanů a přátel při
pohřebním obřadu svědčí o jeho
oblíbenosti. Byl to člověk, který
neměl nepřátel. Také on o nikom
nikdy nic špatného neřekl a ni
komu nic zlého neudělal. Hleděl si
svojí rodiny, pro kterou žil, dýchal
a miloval a byl dobrým příkladem.
Byl znám jako velmi pracovitý,
poctivý, výborný řemeslník, na
kterého bylo spolehnutí. Když měl
brašnu s hřebíky a kladívko v ruce,

■

El
Kvart čtu celý a s tolerancí,
diktovanou mým uznáním k času a
energii, kterou psavci většinou za
jímavých úvah, postřehů a názorů,
plní stránky tohoto unikátního plát
ku měsíc za měsícem atd. Velice
řídká gramatická škobrtnutí brousí
mou češtinu a i za ně dík. Jako
každý technokrat, většinou se zas
tavím u čísel, a pokud to volá do
nebe, říkám si: zavolám Pavla. V
zářijovém čísle, na straně 6, v
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článku Piloti., jsem se zastavil nad
větou: Příjem australského pilota
může dosáhnout až 400 000 do
larů ročně. To je dost vážná desinformace. Neznám zdroj, odkud au
tor vzal tuto sumu. Osobně si mys
lím, že tato absurdní suma může a
dost možná již způsobila řadu ne
gativních pocitů a myšlenek. Dovol
mi tedy, abych z pozice austral
ského pilota vnesl trochu reality do
zjevné nepřesnosti ve výše uve
deném článu.
Nejlépe placenými v Austrálii
byli až do pátku 14. září piloti
společnosti Ansett. Jejich platy by
ly zhruba 10 až 15 % vyšší než
platy pilotů Qantasu. Piloti Qantasu se senioritou 15 let a v pozici
kapitána jsou placeni $140 tisíc na
Boeingu 737 a 767 a nejvýš jsou
piloti Boeingu 747 400, kde plat
dosahuje až $220 tisíc ročně. Platy
Qantasu jsou základní, bez diet a
mohou stoupnout v případě, že
podnik vyžaduje větší nálet od pi
lotů. Naštěstí pro nás to Qantas
tradičně vyžaduje. Cenou je pak
pochopitelně čas pro rodinu, přá
tele a koníčky. Kapitáni Virgin
Blue, National Jet a Impulse jsou
placeni 80 až 120 tisíc dolarů.
První důstojník či First Officer je
placen 60 až 75 % platu kapitána.
Platy Qantasu jsou základní, bez
diet a mohou stoupnout v případě,
že podnik vyžaduje větší nálet od
pilotů.
PR
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Pavel a Hana Homolkoví
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

• Veškeré mechanické
práce
• Kvalitní pneumatiky za
dobrou cenu
• Prohlídku auta před koupí
• RWC test

5/500 Clayton Road
Clayton 3169

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605
103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-Dandenong Road)
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

16. září 2001 bylo v našem Národním domě opravdu živo. Odpoledne tu totiž měly děti svůj karneval.

Každá maminka si na masce pro své zlatíčko dala opravdu záležet, takže se sál hemžil pohádkovými
bytostmi v miniaturních velikostech. Soutěžilo se, tancovalo, odměňovalo a bylo veselo. A proč by
nebylo, když na vše dohlížela královna spolu se svými pomocníky.Těžko vybrat, které masky byly ne
jhezčí. Kočička? Slunečnice? Maková Panenka nebo snad Brouk Pytlík? Slušelo to prostě všem!
Dětem se líbila i hudba - písničky z českých pohádek a muzikálů, protože taneční parket byl stále
plný. Při ohlášení poslední písničky nastal obrovský protest, a tak se muselo přidávat.
Pevně věřím, že i příští rok se děti spolu s rodiči stejně dobře pobaví.

Milé děti,
jaro je snad nejkrásnější roční období.Vše kolem nás se postupně probouzí k novému životu.Paní zima
nás sice ještě občas poškádlí, ale my to její zlobení vydržíme. A pokud by ještě přišly dny, kdy nebu
dete moci zůstat venku moc dlouho, tak mám pro vás novou písničku.
Šla Nanynka do zeli

Šla Nanynka do zelí,
do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.
Přišel na ní Pepíček,
rozšlapal jí košíček:
ty, ty, ty, ty, ty ,ty,
ty to budeš platiti.

Já to platit nebudu,
nebudu, nebudu,
radši se dám na sojnu, *
na vojničku.
Na vojnu se nedávej,
truc rodičům nedělej!
Udělám, udělám,
Na vojnu se přece dám!

Obrázky k textu písničky zasílejte na známou adresu:Sokol Melbourne lne.,497 Queensberry St., VIC 3051.

Výherci minulé písničky jsou sestřičky: Julie a Anna Ulehla. Těším se na krásné obrázky.
Ahoj Milena
POZOR

Po Valné hromadě dne 18.listopadu od 5 pm do 6 pm se koná v našem Národním domě schůzka
pro zájemce o český letní tábor.Obdržíte na ní přihlášku pro děti na tábor. Zároveň hledáme pomoc
k vedení dětí a do kuchyně.
Tábor se bude konat od soboty 12.ledna do soboty 19.ledna 2002 opět v Belgrave v katolickém leto
visku Šumava.
Další podrobnosti budou sděleny na schůzce. Pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit,
volejte Vlastu. Tel.: 0408 08 81 67
Vážení krajané,
dovolte mi, abych vám oznámil, že přestěhování a znovuotevření Generálního konzulátu České repub
liky v Sydney zpět na 169 Military Road Dover Heights, 2030 proběhne v listopadu 2001.
Zároveň si vás dovoluji informovat, že pravidelná „Informace pro krajany“ bude Generálním
konzulátem vydána v říjnu 2001 spolu s novou podobou a aktualizací naší internetové stránky.
Prosím o zveřejnění tohoto oznámení a o informování krajanské obce. Děkuji.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Doleček, generální konzul

SUSTEK
OiSTRIBUTORS OF PAINT
ANO PAÎNTERS' SUPPLIES

Ph: 9557 4199, 9557 3893
Fu: 9557 4924
376 Centre R<t Beniie^h 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

otevřeno denně
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 vraťteI
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Diář - program Národního domu v listopadu 2001
patek 2. UNCLE BILL

4:00

čtvrtek 4. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

12:00

• l

0
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čtvrtek 4. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

sobota 10. ZÁBAVA - STUDIO 4

4:00

úterý 13. OBÉD

12:00

úterý 13. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMĚ

8:00

&

čtvrtek 15. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

čtvrtek 15. KRESLENÍ - podle modelu

H

12:00
7:00

neděle 18. OBÉD

12:00

neděle 18. VALNÁ HROMADA

r
oo

2:00

úterý 20. OBÉD

12:00

úterý 20. KINO - PUDR A BENZÍN - Voskovec a Werich
čtvrtek 22. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

□

čtvrtek 22. KRESLENÍ - podle modelu

12:00

7:00

úterý 27. OBÉD

12:00

čtvrtek 29. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

□

8:00

čtvrtek 29. KRESLENÍ - podle modelu

12:00

7:00

I Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
|
|
■
!

Sokolský list:
$.......................
Národní dům:
$.......................
Členské příspěvky: $..................
Změna adresy:

■ Opravte adresu na zadní straně

I ---------------------------I
L—
— — — — — —

Přeji si potvrzení příspěvku
©ne ©ano,
nehodící se, škrtněte

vart
Program Slovenských bohoslužieb v mesiaci novembri 2001.
Program bohoslužieb v novembri bude trochu odlišný od programu v iných mesiacoch. V novembri
totiž očakávame návštevu Jeho excelencie košického arcibiskupa Alojza Tkáča v čase od 8.XI. do
17.11.2001
4.11.2001 - nedeľa, bude sv. omša v Kew o 12.00 hod. 10.11.2001 - sobota, o 6.00 p.m v Sacred Heart v KEW bude sv. omša, ktorú bude koncelebrovať Jeho excelencia melbournský arcibiskup
Denis Hart a Jeho excelencia košický arcibiskup Alojz Tkáč. Po omši bude občerstvenie a vystúpenie
mladých z Lavertonu s pásmom Slovenských ľudových piesní a tancov.

11.11.2001 - nedeľa, znova v KEW o 3.30 p.m bude sv.omša, ktorú bude celebrovať
Jeho excelencia košický arcibiskup Alojz Tkáč. Po sv. omši bude večera v hale. (Je potrebné zakúpiť
vstupenky na večeru. Vstupenky je možné zakúpiť u pani T. Královej, č.t. 9568 2082, u pána M. Rusnáka, č.t. 9545 3534 a u rodiny S. Nosála, č.t. 9367 7643. Cena 25 AUD).
V dalšie nedele novembra už sv. omše nebudú.
Teším sa na stretnutie pri sv. omši a po nej. Juraj Valuš

ZáGava
Tradiční taneční zábava
v Národním domě
v sobotu 10, listopadu
v 7,30 večer.

iHlŕLÁJ

nrumo 4

Bohatá tombola a dobrá nálada
Objednávky míst na
tel: 9744 1691
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