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žování vízových podmínek a
jejichž žádosti o víza jsou
provázeny různými byrokratic
kými obtížemi. Obdobná je na
še snaha o ustanovení austral
ského velvyslanectví v Praze.
Naše jednání s australským
ministerstvem zahraničí zatím
nepřinesla žádané výsledky.
Spolupráce s ministerstvem
sociálního zabezpečení (De
partment of Human Services)
se týká hiavně našich starších

11 PAVEL KANTOREK

12 ZÁBAVY

ZPRAVA
VALNÉ
HROMADĚ
Každý rok na Valné hroma
dě podává výbor zprávu o čin
nosti Sokola Melbourne. Činn
ost Sokola se dělí na dvě části.
První, méně viditelná, je za
stoupení naší komunity u vlád
ních úřadů České republiky
přes vel-vyslanectví v Canbeře
a generální konzulát v Sydney
a Melbourne, Slovenské repub
liky s velvyslanectvím v Canbe
ře a konzulátem v Melbourne a
u Australských úřadů jako De
partment of Immigration, De
partment of Foreign Affairs and
Trade, Austrade, City of Mel
bourne, Victorian Multicultural
Commission, Migrant Centres a
dalšími.
Výsledkem naší několikaleté
snahy je, že Česká republika
byla vyňata ze seznamu tzv.
„restricted“ zemí. To jsou země,
jejichž občané jsou australskou
vládou podezříváni z nedodr
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krajanů, stejně jako spolupráce
s Melbournským městským
úřadem.
České a slovenské zastupi
telské úřady nás průběžně
informují o rozhodnutí vlád a
organizací se zaměřením na
krajany. V případě českých
úřadů je to i finanční pomoc s
distribucí sokolského měsíční
ku Kvart a s pobytem české
učitelky.
Naše několikaletá snaha o
vybudování tzv. „vesničky“ pro
starší krajany vrcholí.
Sokol a jeho Národní dům je
střediskem kulturního a spole
čenského života našich kra
janů. Jak širokou škálu zájmů
činnost Sokola zahrnuje uvede

následující seznam:
Ze Slovenska nás navštívila
jedna z nejoblíbenějších slo
venských skupin LOJZO a
sourozenci JENDRUCHOVI,
kteří nám zahráli a zazpívali
slovenské lidové písně. Z
Queenslandu nám zahrály
BUBLINY a sydneyské divadlo
se představilo s pásmem Věčné
návraty.
Národní dům navštívil vel
vyslanec ČR Josef Sládek a
odstupující i nový
Generální
konzul
České Republiky.
V Národním do
mě bylo 11 taneč
ních zábav, promít
nuto 18 filmů, 50
úterních obědů, 48
čtvrtečních odpoled
ní, 40 večerů kresle
ní a 8 pondělních
terapeutických ma
sáží.
Mimo to byly
připraveny sváteční
obědy k Svátku ma
tek, 28. Říjnu dále Vánoční
oběd a Letní švestková neděle.
V srpnu byly uspořádány Vep
řové hody.
Učitelka Milena Koreňová,
kterou k nám vyslala Česká
republika vyučuje 5 dnů v týdnu
a její zásluhou byla předvedena
dětská Akademie, Letní párty,
Mikulášská nadílka. Naučila dě
ti jak udělat vánoční a veliko
noční přání, většina z nich pu
tovala babičkám do Čech a na
Slovensko. .
Sokol Melbourne vydává
měsíčník KVART, který je
nejčtenějším periodikem české
a slovenské komunity v Aus
trálii. Sokol rozesílá Kvart na
téměř 1000 adres v Austrálii a
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

ve světě. Že i tam je čtený o
tom svědčí četné dopisy, které
od čtenářů dostáváme.
Sokol Melbourne ve spolu
práci se Šumavou organizuje
každý rok dětský tábor.
Přírůstek nové krve do
Austrálie se stále snižuje. Je
nevyhnutelný fakt, že nejen
členové Sokola, ale celá kra
janská komunita stárne. Výbor
Sokola přesto považuje za svou
povinnost i nadále pořádat
různé akce, které byly vždy
populární, ale vzhledem k věku
krajanů stále méně navštěvo
vány. Myslím tím zvláště zá
bavy, na kterých až na ty skal
ní. je účast minimální.
V minulosti byly právě zá
bavy zdrojem příjmů, na jejichž
základě mohl Sokol organizo
vat svou činnost, udržovat Ná
rodní dům a platit účty. Bylo

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
proto nevyhnutelné rozšířit zá
kladnu návštěvníků o ty, kteří
chtějí využít pohostinné pro
středí našeho Národního domu.
A že je Národní dům oblíbený o
tom svědčí to, že byl pronajat
jenom za jeden rok k 45
koncertům, zábavám' a různým
oslavám, které přesto, že ne
byly organizovány našimi kra
jany, byly u nich populární.
Mimo to byly v Národním domě
uvedeny na trh desky tří
hudebních skupin. Nejprestiž
nější z těchto akcí je Fringe
festival, který se pořádá na 40
různých místech v Melbourne,
trvá tři týdny a je pro nás ví
taným finančním přínosem.
Takovou činnost by Sokol
nemohl vykonávat bez množ
ství obětavých dobrovolníků,
kteří věnují značnou část svého
volného času tomu, aby Ná

rodní dům pokračoval jako
oblíbené krajanské středisko.
Chtěl bych jmenovat a po
děkovat alespoň některým.
Celý výbor Sokolu Melbourne a
zvlášť Zdeněk Silavecký, Zuza
na Vasitchová, Eva Jahodová,
Mirek Jelínek a Vlasta Šustková. Dále Fredy Rosenfeld,
Slávka Kollárová, Věra a Eda
Zlatých, Helena Divišová, Ma
ruška Konvičná, Dr. Ondrášek,
Zorka Kŕčová, Všichni, kdo se
podílí na distribuci Kvartu a
další, kteří přiložili ruku k dílu.
Členové Sokola Melbourne
lne. se 18. listopadu na Valné
hromadě rozhodli, že výbor se
v budoucnu bude skládat z ne
více než sedmi členů. Novým
členům výboru přeji mnoho
úspěchů a radosti z práce pro
krajanskou komunitu.
Pavel Pospíchal

Výbor Sokola Melbourne lne.
Pavel Pospíchal, starosta
Mirek Jelínek, místostarosta
Zdeněk Silavecký, pokladník
Eva Jahodová, jednatelka

9432
9531
9579
0412

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

Členové výboru:
8246
8908
Martina Děkanova 9740 5883
Hana Kučerová
4627
9689 5094
604 935 Milan Žoudlík
0411 238 116

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

S 9879 0066
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ZPRÁVA O VÝSTAVBĚ
VESNIČKY“
Zpráva o koupi vhodného
objektu v bezprostřední blíz
kosti Národního Domu ukazuje,
že Stavební fond konečně do
sáhl prvního stupně svého cíle
- ubytování pro starší krajany.
Z „vesničky“ se stal dům ve
středu města se snadným pří
stupem k veřejné dopravě, ne
mocnícím, parkům a všem
službám Národního domu. Tím
se změnily naše předešlé před
stavy o „vesničce“ a nyní je
tedy na nás všech, abychom se
vyjádřili, jak si ubytování před

stavujeme.
Předpokládáme, že výstav
ba bytových jednotek bude za
měřena hlavně na soběstačné
starší krajany. Sokol proto ne
bude kopíroval zařízení jiných.
Naše "vesnička" by měla
vyhovovat našim představám.
Stavební fond čeká na vaše
návrhy například o velikosti a
vybavení obytných místností či
společenského pokoje. Zajímá
nás také, jak velký zájem o
tento druh ubytování v kra
janské veřejnosti je. Stavební
úpravy by měly začít už v dub
nu, nezbývá mnoho času. Pro

to nám brzy napište o svých
představách a požadavcích.
Prozatím je předčasné uvažo
vat o nutných poplatcích za
bydlení. Finanční otázky budou
řešeny až v konečných fázích
projektu. Předpokládáme, že
výdaje spojené s bydlením ve
„vesničce“ budou únosné pro
všechny zájemce o ubytování.
Dopisy s vašimi návrhy a
dotazy nebo s případným
zájmem obydlení pošlete na
adresu:
Sokol Melbourne,
497 Queensberry Street,
North Melbourne, VIC 3051

ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV VO VIKTÓRII
28 THURSO STREET, HAWTHORN EAST, VIC, 3148

V mene Združenia Austrálskych Slovákov vo Viktórii oznamujeme, že odchádzajúci Výbor
Združenia zvolal valné zhromaždenie 5. augusta 2001 (prvýkrát od prevzatia funkcie v decembri 1994).
Členovia Združenia zvolili nový Výbor:
Spoločenský referent
pani Eva Ďuriška
pani Terezia M. Král
Prezident
Kultúrno-športový
referent
pani Margita Jankušík
Tajomník
pani Jana Harris
Sociálny
referent
pani
Daniela Písečná
Pokladník
pani Marta Kapusta

Nový Výbor začal oficiálne pracovať od 30. októbra 2001 a teší sa na stretnutie s vami, milí
čitatelia, i na pripomienky a návrhy na budúcu činnosť.
V zastúpení členiek nového Výboru, s priateľským pozdravom
Terezia M. Kral, Prezident Združenia Austrálskych Slovákov vo Viktórii

HYMANS SOLICITORS
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.

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

VÝSTAVA
V Praze proběhlo v roce
1998 druhé mezinárodní trienale grafiky. Ministerstvo zahra
ničních věcí práce českých vý
tvarníků soustředilo do kolekce,

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
instalace výstavy ujalo Artflex
studio, Glen Huntly, jak jsme se
již zmínili v minulém Kvartu.
Zásluhu na uskutečnění má dr
Milan Kantor, honorární gene
rální konzul ČR v Melbourne,
který výstavu obětavě a pečlivě

prací. Pochválil řemeslnou úro
veň, nebyl si jist intelektuální
motivací.
Výstavě v Melbourne před
cházela expozice v Sydney, o
které ing. Jaroslav Doleček,
generální konzul ČR v Austrálii

Jljieŕální konzul JUDr M. Kantor při otevSií výstavy LABYRlMJ
která putuje po světě, aby do
kumentovala úroveň tohoto
druhu umění. Tento soubor gra
fických listů byl nazván Labyrint
- vize a interpretace mýtu v
současné světové grafice, i
když letos proběhlo v Praze již
třetí trienale. V Melbourne se

připravil, zahájil a postaral se o
pravé české pohoštění při ver
nisáži. Odborné úvodní slovo
proslovil grafik Garry Emery,
profesor RMIT, nositel zlaté
medaile z přehlídky grafického
umění v Brně, který překvapivě
vystihl podstatu vystavených

NA ZAKÁZKU

Advokátní
kancelář

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

9809 1826

prohlásil, že kvalitou zaujme i
nejnáročnější návštěvníky po
celém světě.
Uvažuji nad tím, proč tento
soubor grafických listů nese
název Labyrint. A o jaký mýtus
jde? Slovník mně napovídá, že
mýtus je fantastický výklad o

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

M. Kantor solicitors

STANDA MORAVEK

500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

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

Tel: 9360 4741

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
nadpřirozených silách, hlavně
bozích.Chce být „labyrint“ odra
zem situace současné české
společnosti ?
Umění pro mne není mý
tem, ale postupem vycházejí
cím z lidské svobody a rozumu
směřujícím k vytvoření určitého
díla. Specifikuje názor tvůrce.
Má být svědectvím dovednosti,
které vede k uspokojení vnímatele. Samozřejmě, nikomu tyto
názory nevnucuji. Mám rád mo
derní umění, výtvarný projev by
ale měl říci něco pozitivního,
měl bych vycítit to mycelium
z kterého vyrůstal, tu sílu, která

ODTUD A ODJINUD

N

a letišti v Sydney se
objevily letadlem poslané
dvě Škodovky - Fabia a
Octavia, aby byly podrobeny
přísným testům, zda se hodí
k provozu na australských
silnicích. O importu nových
Škodovek se mluví již několik
let, zdá se, že se ledy pohnuly.
Pokud testy dopadnou příznivě,
bude ještě trvat delší dobu, než
se tyto vozy objeví v australské
prodejní síti Volkswagenu.
Autem roku 2002 je v ČR ale
Peugeot 307.

KOUPÍM knihy:
Anatolij Rybakov Heat, Dust, Fear.

Tel: 9438 3879
Co 1 o r
Rai nbow
Sal on
Vo všetkých
kaderníckych službách
vám poradí a poslúži Marika.

9314 7970
28 Wembley Ave. Yarraville

může být skryta, ale přesto je
identifikovatelná. Není nutné,
aby to bylo radostné či opti
mistické sdělení, nežijeme stá
le v pohodě. Nemusí to být hod
noty, s kterými se ztotožňuji,
ale měl bych je nějak zachytit,
abych je mohl respektovat. Ži
vot má mnoho forem, dokonce
i morálních principů je více,
měly by ale být uvnitř lidského
horizontu. Některé umělecké
projevy ať již v jakékoliv formě
mohou s mým názorem koli
dovat, měly by ale se mnou
nějak komunikovat. V labyrintu
se člověk těžko vyzná, snadno

Č

eskoslovenský ústav za
hraniční, jak referují zprávy
z Velvyslanectví ČR v Canbeře, ve spolupráci se Slovenskočeským klubem v Praze, začaly
vydávat na webových strán
kách informační buletin. Jeho
adresa: www.czsk.net. Zlatou
medaili Matice slovenskej ob
držel u příležitosti pětasedmde
sáte František Vnuk z Adelaidy
za celoživotní dílo v historio
grafii a za přínos k obrodě a
samostatnosti slovenského ná
roda.

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins
Street. Austrálie je proslulá
svými opály i perlami. Máme
opravdu velký výběr. Také
klenoty a australské umělecké
předměty pro každý vkus i
kapsu.
Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

se ztratí. Životními cestami a
zákruty prochází každý z nás
jinak, určitá krajina a počasí
svědčí jednomu a druhého děsí
či odpuzuje, podobně je tomu s
iradicemi a zvyky nejen v jedné
zemi, ale v různých koutech ze
měkoule. Mládí se dívá na svět
jinak než ti starší. Základní
potřeby člověka jsou však
univerzální. A tak je to i s umě
ním, mnoho třeba i konfliktních
přístupů a pohledů by mělo
vyústit prismatem porozumění
v konečném pocitu. Může se
projevit uspokojením, blahem,
ale i bolestí či smutkem.
_^^__^___MilošOndrášek

V

pražském nakladatelství
Torst vyšla v tomto roce
publikace Bohumil Vít Tajovský
- Člověk musí hořet (608 stran,
fotografické přílohy). Je to
rozhovor Aleše Palána a Jana
Paulase s opatem želivského
kláštera. Již dlouho jsem nečetl
tak zajímavou knihu. Premon
strátský opat Tajovský (19121999) vypravuje o svém životě
na Českomoravské vysočině,
jeho osobnost ovšem přerostla
hranice této oblasti. Komunisté
ho z Vysočiny odvolali - na
deset let do všech možných
kriminálů, po propuštění na
amnestii na začátku šedesá
tých let pak pracoval do roku
1989 v kotelně jakéhosi národ
ního podniku v Havlíčkově Bro
dě. Nikdy nelenil, pastoračně
působil i v „podzemních pod
mínkách“, připravoval bohoslovce a vedl mladé řeholníky.
Odmítl emigrovat jako to učinil
jeho souputník arciopat břevnovského kláštera benediktinů

PODNÁJEM
Paní ze Sydney se psem hledá
urychleně pronajmutí domku či
části se zahradou anebo na
farmě u vesnice.
Poskytnu obětavou pomoc v
hospodářství nebo domácnosti.
Nabídky do redakce
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Jan Anastáz Opasek, který za
ložil a vedl v letech 1968-1989
v NSR nadaci a duchovní stře
disko exulantů Opus bonům.
V knize Tajovský vzpomíná na
desítky svých spolubratři, přátel
i nepřátel. Všech měl požehna
ně. Publikaci neberu jen jako
svědectví, ale i jako vzkaz „jak
nezmarnit i nezmařit si život“.
Opat Tajovský je nepochybně
výraznou osobností českých
duchovních dějin. Vyznačoval
se schopností porozumět dru
hému, přátelským vztahem k
věřícím jiného vyznání, nekom
promisností k totalitním ideolo
giím, oddanou láskou k umění
a
vrozenou
skromností
nemluvě o hluboké zbožnosti.
nevítaným emigrantům
patří v Austrálii z Indie při
byvší pták zvaný mynah (Acridotheres tristis). Známe ho z
našich melbournských zahrad
jako hašteřivého, nesnášenli

K

vého a agresivního opeřence,
který vytlačuje ze svého okolí
veškeré jiné ptactvo. Dlouho
jsem hledal, zda má české jmé
no, konečně jsem se dopátral,
jde o špačka kobylkového.
ítaným
přistěhovalcem
byla
ale
ovce.
F.
Geisslern, narozený v roce
1751, přivezl na Moravu ze
Španělska
několik
kusů
plemene Merino produkující
jemnou vlnu. Tato zvířata se
dostala do stáda, které choval
na svém panství kníže E.M.
Lichnowsky a ten je dále
šlechtil. Připomínám, že to bylo
ještě před tím, než mnich
Starobrněnského kláštera Mendel uveřejni,!, své výsledky
v genetickém bádání.
Lichnowsky vyvážel merinky do
Austrálie, kde se staly zákla
dem dnešního chovu ovcí, kte
rý se právem chlubí nejkvalit
nější vlnou na světovém trhu.

V

Tuto velmi zajímavou informaci
jsem objevil v Oxfordu tento
rok vydané publikaci GeneticPrehistory in Selective Bree
ding.
inule jsem se zmínil, že
v ČR se připravuje projekt
Český a slovenský exil 20.
století. Dotázal jsem organizá
torů, zda do programu zařadí i
téma dotýkající se agentů a
informátorů STB mezi exulanty,
odpověděli že ano. Můj další
dotaz platil okolnosti, zda něja
ký sociolog bude referovat o
tom, proč nás domov nemá rád.
Tomuto tématu se projekt asi
vyhne, ale obdržel jsem toto
vysvětlení: „Velmi jednoduchá
odpověď zní - špatné svědomí
jak politiků, tak občanů, kteří se
nějakým způsobem podepsali
na osudu svých krajanů, nebo
jenom prostě mlčeli a nechtěli
vidět a slyšet pravdu“. A všeo
becně známá pravda je, že ml-

M

Helena Vondráčková v Melbourne 2. března 2002 ve 20:00
Australian National Memoriál Theatre, roh Carlisle a Barkly street, St. Kilda
Helenka Vondráčková slaví v České republice úžasný Comeback. Svým novým stylem zasahuje nejen
nás generaci pamětníků Červené řeky a Jordánu, ale díky novému repertoáru i novému image také
úplně novou generaci. Helena Vondráčková je absolutní profesionál a její koncert je pokaždé zážitkem.
Máme se na co těšit. Věřím, že krajané ocení.

Australian National Memorial Theatre
Roh Carlisle a Barkly street, St. Kilda
Tickets: National Theatre St. Kilda 9525 4611
Andrej Bucko 9809 5936

Bohemia Travel Huntingdale 9544 8999
Bohemian Cakes Ferntree 9758 6100
Bohemian Cakes Canterbury 9830 5004
Barbara Semenov 0408 333 235

Vyučujeme
hře na klavír

MONTALBERT
PHARMACY

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Používáme moderní austral
ské 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

Vánoční oběd
ZDARMA

03 9898 7586

Pro osamocené
a opuštěné lidi
V Progress Halí
Boronia.
O informace, případný
odvoz od vlaku volejte
ráno nebo večer
ROSŤU
na tel:

S úctou M. Šafránková

9762 4936

Nabízí služby krajanům

Otevřeno:
Pondělí - pátek: 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1

čela naprostá většina národa.
etr Jahoda, prezident Čes
kého klubu cestovatelů, za
vádí čtenáře svého cestopisu
Nazí a divocí (Mladá fronta,
2001) na „nejdivočejší místa na
světě“, která od roku 1997 na
vštívil. Popisuje stromové lidi
Korowaje na Nové Guineji, o
které se zmiňuje, že patří k
indonéským ostrovům (sic)!
Indonésie násilně okupovala
západní část Nové Guineje
v roce 1975.
čísle 5/2001 v Praze vy
dávaného časopisu The
Heart of Európe narazíme na
krásné černobílé i barevné fo
tografie, ta, která zabírá více
než půl stránky ukazuje záběr
pochodujících sydneyských So
kolů ve sletovém průvodu v
Praze. Jeden připojený článek
nastiňující historii a činnost Žu
py australské napsal její náčel
ník a starosta Sokola v Sydney
Jiří Jelínek, druhý článek z pera
Pavla Pospíchala popisuje pro
voz Národního domu v Mel-

P

V

vart7
skost“ neměli komunisté nikdy
ve svém slovníku. A navíc,
když kněz dostal předvolání k
výslechu, stálo v něm, když se
nedostaví, dostane 500 Kčs
pokuty, břeclavští policajti ještě
uznávají měnu socialistického
Československa. Nedivím se
již ničemu, KSČM v Praze sídlí
v ulici Politických vězňů.
a předvánočním trhu se
v Melbourne objevily „Mo
ravian Cookies“. Náš špion hlá
sí, že jde o sušenky impor
tované z Kalifornie s tím, že re
ceptura z roku 1700 pochází ze
„staré země“. V knihkupectví
zahraniční literatury prodávají
Mikuláše a jiné loutky impor
tované z České republiky. A
cestovatele do staré země upozorňuji na zcela nově vyda-

bouřné.
ladý katolický kněz Voj
těch V. Protivínský, půso
bící na faře v jihomoravských
Rakvicích, byl obviněn za ve
řejnou urážku Komunistické
strany Čech a Moravy, napsal a
rozmnožil leták, ve kterém připoměl komunistickou krutovlá
du a nabádal občany, aby tuto
stranu nevolili. Pan farář vlast
ně řekl, co si většina občanů
v Rakvicích myslí, presto však
na něj bylo podáno trestní oznámení, že hanobí národ. Hro
zily mu dva roky odnětí svobo
dy. 22. listpadu t.r. ho prezident
Havel amnestoval a ředitel
Okresního úřadu vyšetřování
Policie ČR v Břeclavi rychle při
znal, že prý selhal lidský faktor.
Jaképak selhání, pojem „lid

M

N

bohom

nava

Plánujete cestovat?
Vše zařídíme
spolehlivě* rychle, za dobré ceny!

|
|
|

Bohemla //
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

"JŘA 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.

Czecft pensioners association Inc.
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

Zvláštní nabídka
DANUBE TRAVEL AGENCY

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

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

Do Evropy za $ 1245

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

ného průvodce Czech and
Slovák Republics
with the
speciál coverage of historical
castles and folk culture, napsali
Neil Wilson a Richard Nebeský,
nakl. Lonely Planet, 2001, 3.
vydání, str.560, $33. Je to
neobyčejně fundovaná a infor
mující publikace i pro ty, kteří
sedí doma. Jistě jste si uvě
domili, že čeština si vytvorila
pro každý měsíc v roce výraz,
který není odvozen od latin
ských pojmenování měsíců, jak
je převzala angličtina, němčina,
slovenština a další jazyky. Ne
beský vysvětluje, od čeho je
český výraz odvozen, tedy le
den od ledu, únor od „sníh se
rozpouští - unořuje“, atd., čer
ven stopuje ke slovu červ, v
tom období nahlodává zrající
jablka anebo, což je další
vysvětlení, v tom čase se sbíral
červec nachový či nopálový,
z jehož sušených samiček se
získávalo červené barvivo karmín. Dvanáctý měsíc roku je
doba adventu, tedy prosebná,
někteří lingvisté se ale domní
vají, že tento měsíc se původně
jmenoval prasinec, nikoliv kvůli
Silvestru, ale před svátky začí
naly zabíjačky.
o dlouhé době nás televize
SBS potěšila zajímavým a
hodnotným filmem o životě a
umělecké činnosti vynikající
české sopranistky Magdaleny
Kožené. Koncem listopadu
jsem na rozhlasové stanici ABC
FM slyšel recitál houslistky I.
Tomáškové, která nyní žije v

p

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 I

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Melbourne. Nejprve hrála Jarní
sonátu L.van Beethovena, z
české hudby Pohádku Josefa
Suka v úpravě pro housle a
klavír a duo Z domoviny Bed
řicha Smetany. Na stejné sta
nici byl do programu zařazen
druhý Beethovenův koncert,
hrál jej patnáctiletý J. Bílek do
provázený Pražským komor
ním orchestrem. A opět na
těchto vlnách jsem zachytil
recitál melbournské kontrabasistky, členky Melbournského
symfonického orchestru, hlasa
telka oznámila, že zahraje
„monteverest“ literatury pro
kontrabas - sonátu českého
skladatele, jehož jméno vyslo
vila „Mišek“.' Hledaľ jsem ve
všech možných encyklope
diích, na jméno Michek nebo
podobně jsem nenarazil, ráz
této zajímavé hudby definitivně
patřil do sféry 19. století.
listopadovém čísle měsíč
níku České listy, které pro
krajany vydává Ministerstvo za
hraničních věcí, jsem se dozvě
děl o „vynikajícím českém ba
rokním skladateli Václavu Vo
dičkovi“, ani tohoto jsem nena
šel v příručkách, které mám k
dispozici (Černušákovy Dějiny
evropské hudby, hudební slov
níky Oxford a The Grove). To
by nevadilo, ale článek referuje
o jeho „šesti sonátách pro
housle, orgán a violoncello“.
Českým listům v Praze z
Austrálie vzkazuji, že čeština
slovem orgán nevyjadřuje
varhany nýbrž něco naprosto

v

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

IVO NOVÁK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

jiného. Při této příležitosti si
neodpustím nepatřičnou vzpo
mínku na polointeligentního ta
jemníka Národního výboru v
městě, ve kterém jsem kdysi
bydlel, ten používal výraz „or
ganismus“ a myslel tím orgas
mus. Podle kádrového posudku
nepochybně angličtinu dokona
le ovládající vedoucí sportovní
výpravy (tedy orgán minister
stva vnitra) letící za bolševika
k jakémusi mezinárodnímu ut
kání, když v letadle uviděl blik
nout “No Smoking“, velel druž
stvu „my smokingy nenosíme,
saka dolů“.
Pisatel této rubriky přeje
svým čtenářům veselé vánoční
hody a všechno nejlepší v No
vém roce.
IP

<s>
PAŘÍŽ, LN 14. prosince 2001 Brněnská vila Tugendhat, kte
rou navrhl proslulý německý ar
chitekt Ludwig Mies van der
Rohe, byla v pátek jako jede
náctá česká památka zapsána
na seznam světového kultur
ního dědictví Organizace OSN
pro výchovu, vědu a kulturu.
Podle tajemníka pro kulturní
záležitosti UNESCO na českém
ministerstvu kultury Michal
Beneš byla brněnská vila, která
je jedinečným příkladem mezi
válečné funkcionalistické archi
tektury, zapsána na seznam po
velmi tvrdé diskusi.

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/_L

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou

vart9

O SLAVNÝCH LIDECH
se píše vše možné. Tomáš G. Masaryk byl a je popisován jako student, poslanec, prezident, filosof,
spisovatel, nepíše se ale, jaké měl rád cukroví. Podobně hudební skladatel Leoš Janáček. Kvart tyto
nedostatky v memoárové literatuře chce napravit, obzvláště před Vánocemi.
Presidentovo cukroví, jak napsala paní, které to vyjevila vnučka kuchařky u Masaryků:
30 dkg hladké mouky, 10 dkg práškového cukru, 20 dkg másla, 15 dkg lískových oříšků, 1 žloutek.
Oloupané oříšky namočíme přes noc do studené vody. Na vále zpracujeme přísady i s celými
oříšky v těsto, které rozdělíme na čtyři díly a z každého pak vyválíme váleček o průměru 5 cm a dáme
do ledničky ztuhnout. Ostrým nožem nakrájíme z válečků plátky půl cm silné. Nakládáme potom na
vymazaný plech pokud možno vyložený pečícím papírem a pečeme do růžová. Ještě horké cukroví
obalíme cukrem s vanilkou.

Pochoutka lišky Bystroušky, jak ji popsala ve svých vzpomínkách hospodyně u Janáčků
17 dkg práškového cukru,
7 dkg spařených a nastrouhaných mandlí,
vrchovatá polévková lžíce šípkové marmelády (najdete ji v melbournských lahůdkářství),
citrónová kůra, bílek.
Tyto přísady s trochou bílku zpracujeme v těsto, na pocukrovaném vále vyválíme půl cm vysoký
obdélník a potřeme jej polevou z cukru, zbytku bílku a několika kapek citrónové šťávy.
Po zaschnutí nakrájíme na tyčinky velikosti asi 1x4 cm, které nepečeme, pouze sušíme.
Z.O.

MAN IN BLACK PHOTOGRAPHY

BLUEBERRIES U-PICK

JURO POLAK - FOTOGRAF

MEMBER OF AUSTRALIAN INSTITUTE
OF PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS

BORŮVKY BEZ CHEMICKÝCH SPREJŮ

SVADBY* RODINNÉ PORTRÉTY*
DEBUTANTSKÉ BÁLY* KRSTINY* DETI *
SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI

Lot. 2 Henderson Road, WANDIN
NORTH 3139

Otevřeno každý den od 9 do 5
mimo pondělky a úterky.
Před návštěvou vždy telefonujte na:

INDUSTRIAL * COMMERCIAL *
CORPORATE EVENTS * PRODUCT
PHOTOGRAPHY

0359 643 303
MELWAY 119 G:9
U brány zazvoňte

TELEPHONE: 0412 223 629

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. Fraňkston-Dándenong Road)
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

V

eselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo 's nahé a nic nemáš,
děťátko.

„

Přišli chudí pastouškové,
zpívají ti chvály nové.
Vítej nám, nebeský králi,
tebe jsme zdávna žádali,
děťátko.

Přeji vám pěkné Vánoce, hodně dárečků pod
stromečkem a tou správnou nohou vykročte do nového
roku.Budu se těšit, že se opět uvidíme na hodinách
češtiny i při dalších akcích.
Ahoj Milena

Přejeme vám
veselé Vánoce.

Takové,
kdy
se
budete
příjemně cítit v kruhu svých
nejbližších a těch, kteří vás
mají rádi. Vánoce, které vás
naplní alespoň na chvíli poitem
klidu, odpočinku a pohody.

Nepřipalte cukroví a zbytečně
se nenervujte. Pěkné Vánoce,
bohatého Ježíška a šťastný
celý nový rok vám všem přeje
redakce časopisu Kvart.

Oslavy 60.výročí od vysvěcení
otce Aurela Hrdiny se konaly
v kostele sv. Antonína v Hawthornu za přítomnosti p.

SUSTEK

Arcibiskupa z Indonésie, šesti
prelátů a sta věřících. Na přání
otce Aurela přišla i početná
krojovaná skupina. Dárky mu
odevzdaly a česky popřály děti
v národních krojích. Celá naše
komunita přeje rovněž p.
Hrdinovi hodně elánu a zdraví
do dalších let.
VŠ

BOHEMIA CAKE‘Á

DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

PU: 9557 4109, 9557 3803
Fax: 9557 4924
378 Ceffire Rd, Bentieigh 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 vraťte!
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,,po těCh Je na vás to nikdo nepozná.'
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Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
Sokolský list:
$.......................
Naroam aum:
q>......................
Členské příspěvky: $..................
Přeji si potvrzení příspěvku
Změna adresy:

■ Opravte adresu na zadní straně
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©ne ©ano,

nehodící se, škrtněte
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Oznamujeme přátelům a známým,
kteří se nemohli dostavit,
že ve čtvrtek 6. prosince jsme
doprovodili na poslední cestu

V pondělí 3. prosince 2001
zemřela po delší nemoci
paní

Ludmila Popovská

paní Emu Vosáhlovou,

ve věku 77 let.
Rozloučili jsme se s ní v
kostele sv. Paula v Sunshine.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.
Pavel, Naďa, Barborka Pospíchalovi
a přátelé.

1913-2001.
Vzpomeňte na ni s úsměvy a
dobrosrdečností, které pravě ona
rozdávala

ilLVElTR
Tradiční taneční zábava Národním domě
v pondělí 31. prosince v 7,30 večer.

Hraje STUDIO 4
Chlebíčky v ceně
Objednávky míst na tel: 9744 1691
Vkusná, originální a bohatá tombola
VSTUPNÉ $ 33.00

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 9432 8245
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Sokolský list
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051
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