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Vánoční poselství
Ne všude sice mají Štědrý večer a Ježíška, ale
nadpřirozená bytost, která nosí dárky, je v
křesťanských zemích obvyklá. V anglosaském
sv ětě obdarovává Santa Claus a dárky se
rozbalují na Boží hod ráno. A práv ě z
anglosaského sv ěta pochází vánoční poselství,
které Lidové noviny v posledním předvánočním
vydání uveřejňují od roku 1999.
Je to však tradice mnohem starší, poselství
poprvé vyšlo v roce 1897 v americkém deníku
Sun. Text napsal šéfredaktor Sunu Francis P.
Church jako odpov ěď na dopis malé Virginie. Ta
do redakce napsala: "Je mi osm let. Někteří z
mých přátel říkají, že žádný Santa Claus
neexistuje. Táta tvrdí, že Sun vždycky píše
pravdu. Řekněte mi tedy, prosím: Chodí Santa
Claus?" Udělala tím redakci novin dost těžkou
hlavu. Jak na takovou otázku odpov ědět pravdivě,
nezesměšnit se - a přitom nezklamat dětskou
dův ěru? Šéfredaktor Church v této přetěžké úloze
výtečně obstál a dopis vyšel na titulní stránce
Sunu.
Churchův dopis
Milá Virginie, Tvoji malí přátelé nemají pravdu.
Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že nemůže
existovat nic, co nemohou postihnout svým malým
rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží
dospělému, nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako
maličký
hmyz.
Takový
mravenčí
rozum
nepostačuje, abychom postihli a pochopili celou
pravdu.
Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje
stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost.
Jelikož toto vše existuje, může náš život být
krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl sv ět bez
Santa Clause! To bychom neměli ani Virginii, ani
víru, ani poezii - nic z toho, co činí život
snesitelným. Zůstal by jen třepotavý zbytek
viditelné krásy. Avšak sv ětlo dětství, které
prozařuje sv ět, by muselo uhasnout.
Santa Claus existuje, protože jinak bys
nemohla věřit ani svým pohádkám. Jistě, mohla

bys požádat tatínka, aby na Štědrý den vyslal lidi,
kteří by Santa Clause chytili. Ale žádný z nich by
ho nespatřil. Co by to dokázalo? Žádný člověk ho
nemůže uvidět jen tak. To ale v ůbec nic
nedokazuje.
Nejdůležitější v ěci zůstávají mnohdy skryty
našim zrakům. Například víly, které tančí v
měsíčním svitu na paloučku. A přesto existují.
Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš celé. Můžeš
rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné
útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč?
Protože skutečný sv ět je zahalen závojem,
který
nedokáže protrhnout žádné násilí.
Poodhrnout ten závoj může pouze víra a poezie a
láska. Pak najednou spatříme všechnu krásu a
nádheru za ním.
Asi se zeptáš, jestli je to pravda. Ano, Virginie,
je, a nic na tomto sv ětě není pravdivější a trvalejší.
Santa Claus žije a bude žít v ěčně. Ještě tu bude
za desetkrát deset tisíc let, aby potěšil děti, jako jsi
Ty, a naplnil radostí každé otevřené srdce. Veselé
Vánoce, Virginie, Ti přeje Tvůj Francis Church.
Moc přátelství
Redakci Sunu tenkrát před 107 lety zavalila
lavina
dopisů;
nadšení
čtenáři
v
nich
šéfredaktorovi děkovali za slova, jaká se v
novinách moc často neobjevují. Oba protagonisté
příběhu jsou dávno mrtvi, Francis P. Church
zemřel v roce 1906, Virginie v roce 1971. I deník,
kde dopis původně vyšel, v roce 1950 zanikl.
Dopis však nebyl zapomenut a v četných novinách
a časopisech vychází před Vánocemi dál.
Na stránky Lidových novin ho přinesl Jiří
Loewy, vzácný člověk a novinář, který nás opustil
letos na Nový rok. Jiří Loewy měl rozhodně velké
pochopení pro v ěci, o nichž před tolika lety napsal
Francis P. Church, že "činí život snesitelným".
Přestože nacistický i komunistický režim
udělaly
mnohé,
aby
mu
učinily
život
nesnesitelným, nikdy nezatrpkl a nikdy se nevzdal
víry v lásku, velkorysost a v ěrnost.
Pokaždé, když čtu vánoční dopis šéfredaktora
Churche, musím myslet na Jiřího Loewyho i na
mnohé své další přátele, které už na této zemi

Beauty Therapy Room
Dana Kadnar
Beauty Therapist

Prague Cakes

FACIALS, BODY MASSAGE,
WAXING, TINTING, NAILS,
MANICURE, PEDICURE

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,

Unit 5/18-19 Wells Road,
SEAFORS 3198
PH: 9786 1814,
MOB: 0404 514 632

jemné české
pečivo a zákusky

mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4
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nikdy nepotkám. Žijí však se mnou dál, neboť to, co mi dali, se nemůže ztratit. Nebyly to totiž předměty,
které se opotřebují a vyhodí, ale neviditelné a nehmotné dary přátelství a lásky, které člověku znovu a
znovu potvrzují, že se sv ět neskládá jen z věčného nepřátelství a shonu.
Bez této jistoty by se náš sv ět proměnil v pustinu.
Lidové noviny, , 23. 12. 2004, Petruška Šustrová; komentátorka LN

Se souhlasem autora přetiskujeme dopis, který
byl uveřejněn již před časem (31.10.05, č.53) ve
čtrnáctidenníku Noviny vydávaných v Sydney.
Domníváme se, že i čtenáři Kvartu shledají protest
A.Nebeského zajímavým. A to o to více, že podle
vyjádření Aleše Nebeského webová stránka
Support Group, které byl dopis určen, prosbu o
jeho uveřejnění třikrát ignorovala.
Redakce

Protestuji proti osobnímu útoku na JUDr. M.Kantora. Útok je
zcela nezastíraný pokus očernit charakter člověka,
pokus, na jaký jsem mezi slušnými lidmi snad ještě
nenarazil. Jsem znepokojen a hluboce dotčen formou
napadení JUDr.Kantora navíc i proto, že je psán českou
rukou. Záminkou útoku je rozhovor, poskytnutý
redaktorce Českého rozhlasu v Praze JUDr.
M.Kantorem. Jsou v něm uvedeny nepřesné údaje,
převzaté autorkou v dobré víře z informací MZV.
Za pochybné údaje pisatelé napadají JUDr. M.Kantora
a snaží se zpochybnit i to, co JUDr. M.Kantor pro
české krajany kdy udělal. Jejich rádoby sugestívní
„otázky“ začínají prohlášením „nikdy jsme neslyšeli“.
Slyšeli toho skutečně velice málo a ani se očividně
neobtěžovali tím, aby si své „neslyšení“ v knihovnách a
na příslušných úřadech doplnili. Raději svoji ignoranci
nahrazují osobními útoky a urážkami.

Protestuji –
proti žádosti o odvolání JUDr. M.Kantora z funkce

honorárního generálního konzula, která by byla
k smíchu, kdyby neukazovala nejen osobní zášť, ale i
ignoranci o poslání úřadu honorárního konzula, o
kterém se pisatelé domnívají, že je zástupcem krajanů.
Zřejmě ani nevědí, že honorární konzul může být i jiné
národnosti. Zřejmě nevědí, že před i po druhé světové
válce do roku 1953 byl honorárním konzulem
Československé republiky v Austrálii Mr. Edgar
Peacock, který obdržel Řád bílého lva od prezidenta
T.G.Masaryka (a zůstal, bohužel, věrný svému úřadu i
po únorovém puči 1948). Z historie české komunity
toho mluvčí znají skutečně pramálo a přitom si troufají
aspirovat na její representaci. S nedůvěrou a skutečnou
lítostí jsem četl jména některých lidí, kteří dopis údajně
podepsali. Rád bych věřil – podepsali-li se skutečně –
že se důvěřivě podepsali pod předložený text, aniž se
s jeho obsahem a formulacemi řádně seznámili.

Protestuji velice důrazně i proti tomu, aby se hrstka lidí
prohlašovala (cituji) za: „zástupce absolutní většiny
českých krajanů ve Victorii“. Zastupují-li vůbec
někoho, zastupují podle svých údajů prý něco přes 210
petičních signatářů. I v tomto případě bych rád věřil, že
ne všichni signatáři souhlasí s chováním, slovníkem a
metodami „mluvčích“ a že „mluvčí“ nemají ani jejich
„absolutní“ podporu.
Počet českých krajanů ve Viktorii, podle statistiky
z roku 2001, je něco přes 2500 lidí. „Zástupci absolutní
většiny“ mají zřejmě potíže s matematikou a neznají
význam slova „absolutní“.
Aleš Nebeský

MORAVEK & ASSOCIATES - Barristers & Solicitors - Petra Moravek BEc LLB
-FAMILY LAWDivorce, Property and Children orders, Maintenance; De-Facto relationship matters; Financial Agreements – ‘Pre-nups’;
Mediation, Court representation

-WILLS AND PROBATEWills; Letters of Probate or Administration; Administration of Estates

-CIVIL LITIGATIONDebt collection, Trade and Building Disputes, Litigation and general law

-PROPERTYConveyancing - purchase / sale of residential or business property; Auction and Sale of Land Contracts; Leases; Purchase /
sale of Business

-PERSONAL INJURY-no win no fee-*
Workers’ Compensation, Public & Occupier Liability; Transport Accident

(03) 9363 0673
203 WESTWOOD DRIVE, BURNSIDE 3023; Home visits and after hour appointments available*
“První porada zdarma”* * conditions may apply
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Mikulášské odpoledne pro děti

Jako každý rok, i tuto první neděli v
prosinci, děti zaplnily sál Národního domu
v očekávání nadílky od Mikuláše a anděla.
Sál provoněný vůní nádherně ozdobené
borovice, spolu s ostatní vánoční
výzdobou sálu napomohly k příjemné
atmosféře. Děti kreslily obrázky do
soutěže, zatímco maminky a tatínkové a
také babičky a dědečkové si pochutnávali
na pravých českých v ěnečcích s kávou.
Pak začal program, kde děti zpívaly a
recitovaly. Vyvrcholením byl příchod
známé trojice – Mikuláše, čerta a anděla.
Tekly i slzičky a s nimi v sále zazněl pláč.
Snad těch maličkých a nebo těch, kteří v
minulém roce zlobili a báli se, aby je čert
neodnesl v pytli. Ti odvážnější si s čertem
podali i ruku a dokonce se s ním,
Mikulášem a andělem vyfotili.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na příprav ě a zasloužili se o to, aby tato oblíbená česká tradice mohla pokračovat i letos. Jsou to ti, kteří
krásně ustrojili stromeček a vyzdobili sál, ti co zajistili přípravu sálu a poté jeho úklid, ti co obstarali
občerstvení a potom umyli nádobí, ti co napekli perníčky, nazdobili je a zabalili, ti co koupili a připravili
balíčky bonbónů pro děti, ti co připravili soutěže a
ceny a ti, kdo vše vyfotili a fotky zpracovali pro
webovou stránku. A samozřejmě ti, co pozvali
Mikuláše, anděla a čerta, protože bez nich by se to
neobešlo. Nevím čím to je, možná tím, že jsou děti
čím dál hodnější, ale čertů je každý rok nedostatek.
Hledáme je až v "horoucích peklech" a čeština není
podmínkou. Jako rodiče máte možná lepší kontakty,
a tak vás prosíme, kdybyste o nějakém čertovi nebo
andělovi slyšeli, dejte nám vědět. Záleží na nás
všech, jestli tato pěkná česká tradice v Melbourne
bude pokračovat.
Doufejme, že čert nebo čerti se ukáží až zase za
rok. Z Mikulášské nám zbudou nezapomenutelné
zážitky, vzpomínky a fotografie a obrázky od dětí,
které zdobí první patro Národního domu.
Záv ěrem mi dovolte popřát šťastné a veselé
Vánoce a vyslovit přání, abychom v příštím roce
k sobě měli blíž a častěji se setkávali v Národním
domě.
Zuzana Vasitch

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311

NA ZAKÁZKU
Jiřinka, vyzdobí Vám okýnka.
Kvalitně ušije, záclony a závěsy
austrians, romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:
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COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
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Mikuláš chodí
ulicemi...
Mikuláš, anděl, čert a za nimi
chumel dětí, to je každoroční
obrázek ulic vesnic a měst v
předvečer 6. prosince. Kdo to je,
ten známý neznámý sv ětec s
berlou a hustým bílým vousem,
oblečen v červenou řízu s kapucí, lemovanou kožešinou?
Podle historiků se narodil v
druhé polovině 3. století v Patrasu. Velmi mladý, již kolem roku 300, se stal biskupem v Myře, těsně před tím, než zde
začali být křesťané pronásledováni. Ani on neušel těžkému
žaláři, kde byl velmi trýzněn a
mučen. O jeho životě a působe-

ní se více konkrétních údajů nedochovalo. Po smrti se jeho kult
velmi rozšířil, překročil rámec
řecké církve a zdomácněl i ve
slovanských zemích. Nejvíce byl
uctíván na staré Rusi, ta ho v 8.
století přijala za svého patrona.
O dv ě století později byl přijat i v
Německu, Anglii a ve Francii.
K nám se tradice bělovousého důstojného muže, obdarovávajícího děti, dostala, jak jinak, z Německa. Tam vznikl
tento obyčej v 10. století. Mikulášův oděv, tak jak jsme zvyklí
ho vídat dnes, byl vytvořen malířem Moritzem von Schwind
zhruba před sto lety.
Tento sv ětec byl vždy patronem dětí, poutníků a lidí bídných, chudých, různě utlačova-

ných, kromě toho také zaštiťoval
různé řemeslnické cechy, lidé se
k němu modlili i za šťastnou
svatbu, za bezpečnou plavbu a
také proti nebezpečí vody.
Dnes chodí Mikuláš nadělovat dětem pátého prosince. Ve
své suitě má vždy nějakou temnou bytost - pro případ, že si
některé dítě jeho laskavost a
dobré srdce nezaslouží.
Hodným dítkám naděluje Mikuláš v ětšinou za básničku nebo
za písničku dárky, nejčastěji
sladkosti a ovoce, těm zlobivějším pohrozí čert a ty naprosto ztracené případy naloží
tenhle panáček do pytle, který s
sebou nosí, a vezme je rovnou
do pekla.
Když nepřijde Mikuláš přímo,
stačí dát přede dveře pantofle
nebo za okno punčochu a ráno
můžeme, pokud jsme byli hodní,
mlsat.(převzato z www.centrum.cz)


I k nám do Národního domu
letos Mikuláš zavítal. A to hned
dvakrát a s oběma pomocníky –
čertem a andělem. Nejdříve
nadělil dospělým na Mikulášské
taneční zábav ě v sobotu, a pak
se zastavil ještě v neděli u dětí.
Sobotní tancovačka se vydařila. Přispěla k tomu opět výborná večeře paní Aleny Špiro-

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

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

Pavel a Hana Homolkovi

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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chové, zajímavá tombola paní
Aleny Králové a neodolatelné
melodie Studia 4. Všichni se
dobře celý večer bavili, tancovali, a tak si podle mého názoru mikulášskou nadílku zasloužili.
V neděli se nás v Národním
domě sešlo opravdu hodně. Malí krajané si s sebou přivedli své
dospěláky – rodiče nebo prarodiče, kteří jim dodávali odvahu
během jejich vystoupení na podiu a také později, to když do
sálu přímo “vletěl” čert. Musím
děti moc pochválit, protože letos

byla na podiu dlouhá fronta
těch, kteří chtěli ukázat, co se
doma naučili. Nebo že by na
poslední chvíli chtěli vymazat
své celoroční zlobení? Ať tak či
onak, všechny děti hezky
zpívaly, přednášely básničky,
hrály na klavír…..bylo na co se
dívat a co poslouchat. Společně
jsme si zazpívali i dv ě koledy a
naučili se krátkou básničku.
Slavnostní atmosféru celého
odpoledne doplnil a krásně
provoněl vánoční strom, který
tradičně sehnali, postavili a
ozdobili členové výboru Sokola.

Spokojené
úsměvy
všech
vykouzlily i nadýchané v ěnečky
manželů Pojarových.
Všem, kteří přišli, děkujeme
a už teď se těšíme na nové
básničky a písničky příští rok!
Milena

Intenzivní kurz
českého jazyka
v deseti lekcích, který zahrnuje
učební materiál a kde je výuka
vedena zábavnou formou (písničky, jazykolamy, texty, životní
situace). Doporučeno pro úplné
či “v ěčné” začátečníky.
Zájemci o pokročilý stupeň
výuky – gramatika (psaní i/y,
vyjmenovaná slova), rozšíření
slovní zásoby a četba autentických textů – studium formou individiálni výuky, případně nepravidelných konzultací po vzájemné dohodě.
Oba typy studia nabízí kvalifikovaná učitelka českého jazyka s desetiletou praxí.
Kontakt: Milena Petrová
0432 920 601 nebo
mikulinka@centrum.cz

Your Family Doctor
 MUDr. Alžběta Gazdíková
 MUDr. Přemysl Kunz

Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci

Finanční informace, technické a reklamní
brožury vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký

RINGWOOD NORTH

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

Objednejte se na tel. čísle:

Tel/Fax: 03 9579 4627
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na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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Co se stane se Sokolským Národním domem v Melbourne???
Nevím, zda je mě dostatečně
rozuměno, a proto se pokusím
znovu. Kdyby z žádného jiného
důvodu, tak proto, že je jasné,
že Sokol Support Group nemá
zájem polevit v jejím původním
úmyslu. A to je, zmocnit se vedení spolku, Sokola (Melbourne
Incorporated) a tím vlastnictví
Národního domu, dříve a nebo
později, jakýmkoliv způsobem. I
za cenu rozbití naší společnosti.
I když to popírají, jde jim hlavně
o vlastnictví Národního domu.
Na neštěstí Sokol, jako spolek a majitel velmi cenné budovy, jest vystavený celkem velkému nebezpečí být snadno
ovládnutý i třeba nevítanou skupinou, které by se podařilo mít
většinu členů výbor. Pokus o to
zde již byl a málem se tak stalo.
My všichni víme jak snadné to
je. Pamatujte si to!
Jak to vyřešit natrvalo? Oni
nepřestanou, a proto je absolutně nutné se pojistit pro budoucnost. Vidím pouze jedno,
legální, spravedlivé a uskutečnitelné východisko - a žádné jiné. Jinak Národní dům zůstane
stále ohrožený a vystavený
útoku.
Především naprosto nemám
v úmyslu navrhovat spojení Domova se Sokolským Národním
domem. Navrhuji pouze, aby podobný způsob právního zajiště-

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní
australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

ní, jako má Domov, byl použitý i
pro náš Národní dům.
Byl by to transfer, převedení
vlastnictví Národního domu
ze Sokol Melbourne Inc. do nového fondu, založeného ve prospěch nás všech výhradně pro
ten účel.
To by nemělo nic společného
s Domovem. Nynější spolek,
Sokol Melbourne Inc. by existoval dále, a mohl by nerušeně
pokračovat ve své dosavadní
činnosti. Sice by nevlastnil tu
budovu, ale měl by právo ji
používat, společně s druhými organizacemi, tak jako ve skutečnosti se děje nyní. Budova by
se stala majetkem Fondu, který
by ji spravoval ve jménu a ve
prospěch celé naší komunity.
Fond jest plně chráněný zákonem a musí pracovat podle
přesných, předem určených
směrnic a jeho majetek je nedotknutelný osobami či spolky.
Jako uložený poklad ve tresoru
banky. Tím by byla zaručená
nezávislá a bezpečná budoucnost Národního domu.
Jak bylo pravdivě připomenuto, budova byla koupena Sokolem, s podporou krajanů a
krajanských organizací, a k
jejich použití. Tak to začalo být
po-užívané a Sokolem vedené,
se souhlasem všech. Je to Sokolský Národní dům, i když dnes

MONT ALBERT
PHARMACY
40 Hamilton Street
Mont Albert 3127
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
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se tam již necvičí. Je ale
používán, s úspěchem, pro různé účely, různými skupinami a
jeho přeměna do společenského
a kulturního střediska a jeho
velmi zlepšený stav a zjev jsou
důkazem, že Sokolská organizace a jeho vedení udělali velmi
dobrou práci. To ale neznamená, že použití Národního domu
by nemohlo být zlepšené a
zv ětšené.
Je možné, že mnozí členové
Sokola budou míti námitky proti
„ztrátě“ Národního domu, protože dobře nerozumí tomu, o co
zde jde. Především Sokol jako
majitel domu sám měnil svoji
identitu a tím také formu vlastnictví Národního domu podle
potřeby a nutnosti.
Nejdříve Sokol byl Pty.Ltd.
(společnost s ručením omezeným). Tuto společnost a její majetek nevlastnili členové spolku
pouze akcionáři. Později byla
Pty.Ltd. společnost převedená
do Incorporated Association a ta
tím získala budovu.
A tam je ten problém a to
nebezpečí: Pakliže odhlasováno
členstvem, jakákoliv Incorporated Association může disponovat s jejím majetkem podle potřeby. Třeba prodat anebo darovat. V rámci zákona a za určitých podmínek, Incorporated Association má právo „to acquire,

PEM
GENERAL ENGINEERING
SERVICES








TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FENCING
GATES
STEEL FABRICATION

Volejte Petra Juřičku
9796 7217
0432 901 341
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW 2030
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

hold, deal with or dispose of
assetts and or funds“.
Kdo muže zaručiti, že v budoucnosti jiné skupiny nedosáhnou dostatečné v ětšiny a
nenaloží s Národním domem
podle svého, pro dobro naší komunity nepřijatelného způsobu.
Ta „povídka od Bédi V“ v posledním Kvartu, zněla otřesně
pravdivě.
Tento nový Fund by vlastnil
budovu „on behalf of the whole
Czech community“ a byl by
spravovaný vybranými, nezávislými a neplacenými řediteli, členy české komunity. (Tak podobně, jako Domov). Ti by vybrali
správce budovy, který by byl
pouze jim zodpov ědný a ne těm,
kteří Národní dům používají.
Kterékoliv organizace by Národní dům mohly použít za
předem stanovené podmínky,
které by byly stejné pro všech-

ny. Ceny použití by kryly všechny výlohy spojené s údržbou,
opravami a případnou odměnou správci. Prozatím hradil vše
pouze Sokole. Myslím, že budova by mohla býti mnohem více
používaná, nežli je nyní, a to by
mohlo přispěti k většímu příjmu
a tím k nižším cenám použití.
Jsem si jistý, že to správní
komité, které by stačilo na vedení a management fondu, by
bylo schopné zajistiti rozumné a
výhodné využití Národního domu po mnohá léta v budoucnosti, nejenom Sokolem, ale
všemi ostatními zájemci.
Tak by se Národní dům dostal mimo dosah kohokoliv. Vzalo by to možnost násilného
převzetí jakoukoliv žárlivou organizací. A hlavně, dalo by to
možnost využití všem zájemcům, včetně SSG, aby mohli
ukázat, co umí bez hádek a

urážek. Měli by to snadné, budova je zaplacená a vyžaduje
pouze údržbu. Tím by Dům plně
plnil sv ůj původní účel, ke spokojenosti celé naší obce.
A ještě něco. Nyní Sokol dostává dotace, které přispívají
k režii a údržbě domu, která je
větší, nežli si mnoho lidí uv ědomuje. Toto by nebylo ztracené, protože to je dotace Sokolu za službu, kterou Sokol
dává občanům města Melbourne, a nebo krajanské obci, což
by se nezměnilo, možná by se
to ještě více zlepšilo.
Pochybuji, že když by toto
vše bylo řádně vysv ětlené všem,
členům i nečlenům Sokola, že
by byly námitky proti takovému
řešení.
Je zde jiné, lepší řešení?
Prosím, dejte v ědět.
Miloslav Hajek, 11.12.2005
mhajek@acenet.net.au

Oficiální internetová stránka Národního domu
Rok s rokem se sešel a nejkrásnější svátky v roce klepou na dveře. Většina z nás již podlehla
předvánoční náladě, a tak pečeme cukroví, uklízíme a zdobíme svá obydlí. K Vánocům kromě dobrého
jídla a pití, rodinných setkání a pohádek v televizi patří i dárky. I my jsme pro vás jeden připravili. Je to
oficiální internetová stránka Národního domu Čechů a Slováků. Její adresa je

www.sokolmelbourne.com.au
a najdete v ní rubriky, které vám přinesou informace o dění v Národním domě v Melbourne. Kromě
toho zde najdete i náš časopis Kvart, společně nahlédneme do kuchyně krajanů a je připraven i koutek
pro děti. Již teď si můžete prohlédnout nejaktuálnější fotografie z Mikulášské pro děti a dospělé. Třeba
se práv ě fotka vašeho dítěte stane milým dárkem pro vaše blízké v České republice.
Budeme rádi, pokud vás náš dárek potěší a pokud vás osloví natolik, že se stanete nejen
pravidelnými čtenáři, ale třeba i spolupracovníky. To by byl dárek zase pro nás ;-)
Přejeme vám, abyste vánoční svátky prožili přesně podle svých představ a pod vánočním
stromečkem našli samé krásné dárky.
Milena a Radek Petrovi

VELMI LEVNÉ LETENKY
NA EVROPSKÉ LÉTO OD AUD 1450,-

292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 039544 1911
Fax: 03 9544 1933, AH: 03 9801 2796.
eva@bohemiatravel.com

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel.: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

Z DENÍKU DŮCHODCE - POKRAČOVÁNÍ:

MOJE ŠTACE
V AMERICE
Ivan Kolařík OAM
Bylo krasné odpoledne. Špinavým kancelářským oknem pronikaly sluneční paprsky, které
malovaly v prachu na stole roztodivné obrazce.
Moje blažené hnípání přerušilo neurvalé zadrnčení telefonu. Líně jsem se natáh po sluchátku, ze
kterého se ozval vzrušený hlas ženy Máni.
“Ivánku, mám pro tebe radostnou zprávu. Právě přišla pošta. Píšou, že ti udělují Churchilovo stipendium”, zašveholila a pogratulovala mně.
Neuv ěřitelné se stalo skutkem! Po opakované
žádosti o udělení tohoto významného stipendia se
mi to tentokráte podařilo. “Hurá”, vykřikl jsem a šel
se podělit o novinu s kolegy. Ti hned našli dobrou
záminku, jak zanechat práce a uchýlit se na růžek
do restaurace oslavovat. Při pivě mě pak významně poplácávali po ramenou a neustále gratulovali,
protože toto stípko, umožňující tříměsíční studium
u elitních policejních organizací v zahraničí jen tak
někdo nedostane.
Přemožen odpoledním požíváním alkoholických nápojů jsem se doklopýtal domů, kde na mě
dolehla krutá skutečnost. Tři měsíce bez milé ženy
Máni, muckování a jejího předobrého vyvařování.
Tři měsíce bez rozkošných dětiček, které mě jistě
budou postrádat. Tři měsíce v daleké cizině, kde
se nevyznám, nikoho neznám a kde je navíc
mnohem nebezpečněji než v Austrálii.
Ten večer jsem nemohl zahnípnout. V hlav ě
se mi mlelo páté přes deváté a začal jsem mít ze
všeho obavy. Hlavně z té daleké cesty, protože
lítání z hloubi duše nenávidím. Vždycky žiju představou, že se něco z těch miliónů hejblátek v eroplánu zodere, letadlo se zřítí a všichni zahyneme
potupnou smrtí. A pak taky díky stípku jsem musel
nejen do Ameriky, ale také do Kanady, Německa
a Anglie. Kurnik, to znamená prakticky v letadle
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být hodiny a hodiny. Strašné pomyšlení! Dokonce
jsem přišel na nápad stípko odřeknout pod záminkou zákeřné choroby. Nakonec jsem přece jen
zamáčkl oko a místo obvyklých erotických snů se
mi zdálo o přestřelkách s pašeráky drog a o tom
jak se ztrácím v obrovských amerických metropolích.
K mé bezmezné úlevě letoun bez problémů
překonal dlouhou cestu přes Atlantik do Los Angeles a já se ocitl v malém, čistém hotýlku v srdci
Hollywoodu.
“Ať tě nenapadne chodit k oknu”, zněl pokyn
zanechán na papírku kolegou z Melbourne, který v
témže hotýlku po několik nocí přespal. “Já to udělal a někdo po mně střílel”. To ovšem neměl dělat,
protože na to konto jsem propad děsné panice.
Místo chůze jsem se plazil po zemi jako na vojně
a chv ěl se strachy, kdy nějaký šílenec otevře palbu.
“Kde jsi ubytován”, zeptal se starostlivě sympatický kapitán, šéf Asian Crime Squad z Los Angeles Police Department, když jsem dorazil do jeho
kanceláře. Oznamení adresy mělo na ostřílené
americké hochy zajímavý dopad. Přestal hlučný
hovor, policajti přestali pucovat nádherně chromované zbraně a upřeli na mě zraky. “Tak tam bydlet
nemůžeš, protože to je vůbec ta nejnebezpečnější
část Hollywoodu”, řekl šéf a hodil mi nablýskaný
kolt. “To je pro tvojí bezpečnost”, prohodil jako by
nic a dodal, že mě ihned přestěhují na jiné místo.
Pak jsem ještě dostal krásnou modrou bundu s
obrovským nápisem LAPD, pistolku jsem si ležerně zasunul za opasek a strach začal neodvratně mizet.
Ještě to samé odpoledne pro mě přijel bourák
a dva detektivové v ošuntělých džínsách s šíleně
velikýma bouchačkama jen tak šouplýma za pasem mě vyzvedli a zavezli do supermoderního hotelu ve středu města. “S nikým se nebav, nic neplať, z mini baru nic nechlastej”, dali mi poldové
instrukce a vysv ětlili, že můj pokoj je permanentně
pronajat LAPD.
Pokračování příště

a taste of Europe

Ho tel CORO NET - nově otevřený hotel

BOHEMIA CAKES

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.

Milan a Katka Pojarovi

5ti  ubytování
ve 4 hotelu
za 3 ceny

otevřeno denně
HIGHETT
342 Highett Road, Highett
Tel: 9553 6775
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Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

pro krajany z Austrálie ( od A$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810
Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz

Každý čtvrtek v Národním domě odpolední káva a zákusek.
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NOVÝ VÝBOR SOKOLA MELBOURNE INC.
FUNKCE

JMÉNO

TELEFON

EMAIL

Starosta

Zuzana
Vasitch

0413 032 366

Zuzana.vasitch@
sokolmelbourne.com.au

Místostarosta

Pavel
Pospíchal

0438 465 126

Pavel.pospichal@
sokolmelbourne.com.au

Jednatelka

Eva Breward

9646 6298

Eva.breward@
sokolmelbourne.com.au

Pokladník

Marketta Lyell

0410 021 128

Marketa.lyell@
sokolmelbourne.com.au

Člen výboru

Milena
Petrová

0432 920 601

Milena.petrova@
sokolmelbourne.com.au

Člen výboru

Naďa
Pospíchalová

Člen výboru

Vlasta
Šustková

9432 8246
0408 088 167

DOMOV
Nabízí unikátní dlouhodobé bydlení.
Bližší informace osobně
od Edy Zlatého
nebo zavolejte či napište na na
generální konzulát ČR
500 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Telefon: 03 9629 6196

Zemřela paní



Marie Culková
4. 10. 1925 - 5. 11. 2005

Naše milá maminko, děkujeme Ti za Tvoji
lásku, obětavost a krásné vzpomínky na léta,
která jsme s Tebou prožili.
Těžko se s Tebou loučíme, ale zůstaneš v
našich srdcích na v ěky.
Tvoje milující dcery Liduška a Miluška

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

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

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au
Return air fare to Vienna or other European cities:
$1488,00 in October and November 2005 only.
Book now as limited seats available.
$ 50,00 discount if you pay on day of booking
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Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN 2006
KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY ZAČÍNAJÍ 24. LEDNA 2006 12:00
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně.
Cena $ 15,-

KAŽDÝ
ČTVRTEK

KÁVA A ZÁKUSEK - PENZISTI
ZAČÍNÁME 26. LEDNA 2006

12:00

5. neděle
února

ŠVESTKOVÁ NEDĚLE
Gulášová polévka, švestkové knedlíky a
švestkový zákusek.
Objednávky na: 03 9432 8246

12:00

Tábor
Vedení dětského tábora na Šumavě vás
srdečně zve k závěrečnému
táborovému ohni. Přijďte si společně
zazpívat, popovídat si o náplni tábora a
o tom, jak se všem líbil. Třeba už příští
rok bude vaše dítě jedním z jeho
účastníků. Všichni jsou vítáni v pátek
13.ledna od 18.00 hodin (buřty s
sebou). Bližší informace u Vlasty,
tel: 0408 088 167

Hledám paní
(nejlépe česky mluvící)
na hlídaní mých dvou dětí (7 a 5 let),
odpoledne po škole (od 15.30 do
18.30 hod). Mentone - Parkdale area,
od 1.února. Nabídky prosím na email:
bobek@xtra.co.nz.

Victorian School of Languages
český jazyk
Máte zájem, aby se vaše děti zdokonalily v
českém jazyce? Kurz, který je pořádán
Victoria School of Languages, začíná
11.února 2006 od 9.00 – 12:15 hod.
Probíhá každou sobotu po celý školní rok
(kromě školních prázdnin). Celoroční
poplatek je $50. Děti ve věku 13 - 18 let se
zdokonalí v mluvené češtině, čtení, psaní a
také gramatice. Výuka probíhá na Princess
Hill Secondary College, Arnold Street,
Carlton formou smíšené třídy (většinou 5 7 studentů). Máte-li o kurz zájem,
kontaktujte Area Manager – Venetia
Kefalianos, tel: 9416 0641

Slovak, 44 rocný, 188 cm vysoký, hladá
Česku alebo Slovensku priatelku do 45 rokov.
Tel 0414 328 324,
e-mail: jurajkorda@optusnet.com.au

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list:
$........................
Národní dům:
$........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně
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Oslavte s námi závěr starého roku
a protančete se do veselejšího,
úspěšnějšího a
nového roku 2006!
Večeře formou švédského stolu
Studio 4 pod taktovkou
kapelníka Pavla Tyla
Tombola, pod kterou
se stůl bude prohýbat
A navíc přátelská atmosféra
Domu, kde jste všichni jako doma

Vstupné s večeří: $40,Začátek v 19,30
Rezervace míst a večeří
na tel.: 94328246

Jedna z legend říká, že pod snítkou jmelí se mohou všechny osoby,
a to bez ohledu na přítomnost kohokoliv jiného, líbat. To však platí
jen v období od Vánoc po Nový rok. Kdo se pod jmelím políbí,
druhému se zaslíbí, tvrdí dokonce přísloví ze severu Moravy.
Jmelí, podobně jako větvičky jehličnatých dřevin, přináší
podle lidové tradice rodině štěstí, zdraví a úspěch. S přáním
příjemně prožitých vánočních svátků se s vámi v roce 2005
loučí a na setkání s vámi v nově příchozím roce se těší
vaše redakce
P.S. Nezpomeňte na jmelí!

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922
Internet: www.sokolmelbourne.com.au
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