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JUDr. JiĢí Šlitr 15.2.1924 – 26.12.1969
Hudebník, malíĜ a herec víc než právník,
poznamenal svým mnohostranným talentem
padesátá a šedesátá léta našeho vČku. UmČl
skládat písniþky, které si zpíval celý národ,
dokázal nalézt vlastní výrazný malíĜský rukopis
a koneþnČ s þerným tvrćákem na hlavČ pĜinášel
tČm, kteĜí to potĜebovali, pohodu a smích.
(Úvod sborníku vydaným nakladatelstvím Supraphon v roce 1970 k úmrtí
J.Šlitra)

Generální konzulát ýeské republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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PĜed volbami

A hlavnČ jejich drzost... Nu, jistČ, lidem je to jedno.
Ani se nezvednou ze svých zadkĤ, aby šli volit.“
Aleš Nebeský
Namítl jsem, že mi nČkolik lidí tvrdilo, že prý není
Od minulých voleb ýeská republika zažila tĜi
volit koho. „Blbost, bylo a je nČkolik malých stran
ministerské pĜedsedy, celou Ĝadu korupþních
s mladými lidmi, které navzdory nezkušenosti by
skandálĤ a – to hlavnČ – rĤst vlivu komunistické
urþitČ byly lepší, než ty zatuchlý þtyĜi strany – teć
strany, která se stále hrdČ hlásí ku své totalitní
vlastnČ už jen tĜi – kde nemĤže nikdo nový prorazit...
minulosti. Musím pĜiznat, že pĜi mé loĖské þervnové A co mladí? – no to je jediná nadČje. VyrĤstají snad
návštČvČ v ýechách mČ pĜekvapila Ĝada vČcí,
pĜece jen v nČþem jiném, než jsme vyrĤstali my“.
nejvíce ale jak málo lidí se pozastavuje nad rĤstem
Proþ se k tomu všemu vracím? Prezident republiky
vlivu komunistĤ.
Václav Klaus vyhlásil volby na 2. a 3. þervna. MĤj
„To jsou, þlovČþe, všechno blbosti,“ ujistil mČ známý, tehdejší velice náhodný „prĤzkum veĜejného mínČní“
když jsem se mu o tom zmínil. „VždyĢ jsou to
mezi pĜáteli nevzbuzuje pĜílišné nadČje na povolební
všechno staĜí dČdkové. Komunisti podporu mezi
zmČny. A když, tak spíše k horšímu. Z jednoho
mladými nemají“. Zmíním se o 20% jejich preferencí z posledních skuteþných výzkumĤ veĜejného mínČní
a o nepochybnČ vzrĤstajícím vlivu v parlamentu.
vyplývá (pĜi volební úþasti 68 procent), že kdyby se
„Ale to pomine, k moci se nikdy nedostanou.”
konaly volby nyní, zvítČzila by ODS s 28 procenty.
Byl jedním z mála lidí ochotných se o politice bavit.
Druhá ýSSD by získala 27 procent hlasĤ a tĜetí by
PĜi mé poslední návštČvČ mluvil o politice skoro
skonþili komunisté s 12 procenty. Do snČmovny by
každý na potkání, tentokráte i na pĜímou otázku
se ještČ dostala KDU-ýSL, která by získala 6
dostávám jen nČmé mávnutí rukou. Trochu mi to
procent hlasĤ. Vyplývá z toho, že v Poslanecké
pĜipomnČlo dobu pĜed mým odjezdem do exilu.
snČmovnČ by získala vČtšinu buć levicová koalice
Tehdy lidé mlþeli ze strachu. Dnes, jak se zdá, z
ýSSD a KSýM nebo velká koalice ODS a ýSSD.
nezájmu a znechucení.
Obojí je pro další vývoj politické kultury chmurnou
„DČláš si zbyteþný starosti,” utČšoval mČ dávný
pĜedstavou. Jako kontradikce by se mohlo zdát, že
kamarád, „Evropská unie to nepĜipustí.” „Podívej se,” podle výzkumĤ veĜejného mínČní roste
Ĝekl mi další „my jsme spokojení. MĤžeme dČlat co
nespokojenost s politickou situací. Nespokojena je
jsme za komunistĤ nemohli, máme se relativnČ
necelá polovina obþanĤ a tĜetina se cítí ani
dobĜe… – a tak co. Komunisti? Prosím tČ, to mnČ
spokojena, ani nespokojena. Spokojenost vyjádĜilo v
dČlá víc starostí zneþišĢování ovzduší. Jednou z
prĤzkumu pouze 16 procent dotázaných, což je o
toho všichni pochcípáme”.
procento ménČ než v prosinci.
Z povrchního pohledu se mi zdálo nepochybné, že
MĤj pĜítel, bývalý disident, vyslovuje nadČji a víru
životní úroveĖ za posledních deset let podstatnČ
v mladou generaci. PĜi svém loĖském pobytu
vzrostla. Vyrostla moderní obchodní centra spolu se v ýesku se mi naskytla jen jedna pĜíležitost obsáhleji
spoleþenskými centry (záporem je ztráta lokálního
„vyzpovídat“ jednoho pĜíslušníka mladé generace.
charakteru: pĜehlédnu-li þeské nápisy, právČ tak
SedČli jsme se svými pĜáteli v jedné z pĜíjemných
bych mohl být v Melbourne anebo ve Vídni). A nejen kavárniþek, kterých je v BrnČ všude jako hub po
to – i „životní prostĜedí“ se zlepšilo. Vzduch je
dešti. Jejich dcerka Klárka, dívka – pĜesnČji Ĝeþeno
dýchatelnČjší, parky jsou hezky udržovány, dČtská
mladá žena – která se chystá po prázdninách
hĜištČ témČĜ v každém z nich.
studovat práva, mi Ĝíká, co si myslí o svČtČ, ve
SouþasnČ ale, jako by s rĤstem životní úrovnČ mizel kterém žije.
zájem o vČci veĜejné.
„V poslední dobČ je to docela strašný, co se tady
„Jo, kamaráde, je to ještČ horší, než si myslíš,“ Ĝekl
dČje. Ne že bych byla nČjaká pesimistka, ale každý
mi bývalý disident. „Jsou prostČ všude. Bolševici u
si prosazuje svoje vlastní zájmy bez ohledu na
toho byli od zaþátku, ale jejich vliv a poþty rostou.

Beauty Therapy Room
Dana Kadnar
Beauty Therapist

Prague Cakes

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

OtevĜeno dennČ
od 8.30 do 5.30,

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

jemné þeské
peþivo a zákusky

mimo pondČlí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

Diamond Plating
Co. Pty. Ltd.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566

Konzulát Slovenskej republiky: 9 Hillard Street, Malvern East 3146

Tel: 03 9571 1729, Fax: 03 9572 0838
cokoliv. V podstatČ nikomu nejde o to, aby se to tady
zlepšilo. Snad protože se pĜedtím nedalo nic dČlat,
tak každý se soustĜećuje jen na souþasný prospČch
a nemyslí moc na budoucnost. I moje generace, moji
spolužáci se snaží jen proplouvat, jinak se o nic moc
nezajímají...
Ne, samozĜejmČ, že ne všichni. VČtšinou jen ti z
majetnČjších rodin. Mladí z venkova chtČjí nČco
udČlat ze života, zajímají se, chtČjí nČco být.
Co chci já? Já bych chtČla studovat práva, pracovat
bČhem studií, budovat si vlastní existenci. Já si
myslím, že to uskuteþnitelný je. V dnešní dobČ mĤže
þlovČk co chce, záleží na nČm. To co bylo se
nevrátí.”
Je maturantkou soukromého gymnazia, tedy zcela
zcela jistČ nepatĜí k prĤmČru. Má všechny
pĜedpoklady k tomu, aby mohla v budoucnosti patĜit
k intelektuální elitČ národa. Zeptal jsem se, co si
myslí o politické scénČ (bylo to v dobČ, kdy právČ
probíhal skandál kolem bytu premiéra Grosse, který
byl donucen k demisi).
„V poslední dobČ byl hroznej propad. Premiér Gross
– to bylo pro mne doopravdy hrozný, jak se choval.
Já si myslím, že takhle by se politik chovat nemČl.
Koho vidím kladnČ? – Kladnou postavou byl pro mne
pĜedseda parlamentu Zaorálek. Myslela jsem si, že
je slušnej a mČl dobrý názory, ale jak se postavil za
Grosse, tak to u mne trochu ztratil. Ale teć? Nevím.
Pro mne je pozitivní postava prezident Klaus, i když
v dobČ, kdy stál v þele ODS, bylo jeho vystupování
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na veĜejnosti arogantní. Od té doby co se stal
prezidentem se snaží být "prezidentem nás všech" a
jeho chování se podle mého mínČní znaþnČ
zmČnilo.”
Zajímalo mČ, co ví o minulosti – k mému milému
pĜekvapení – o ní mluvila s pĜehledem. Jen pár
pĜíkladĤ:
„Lidi byli po válce zklamaný západem, tak se
pĜiklonili ke komunistĤm. Ale pak þást lidí byla
zklamána jimi. A komunisti nechtČli ztratit moc…
Jejich krutost? – snad vliv Ruska a snad i okolí v
EvropČ je vedlo ke krutosti…Poprava Horákový, to
bylo strašný. Proþ ji popravili? – asi protože byla
morálnČ silná a stála na svých názorech.”
Nakonec jsem chtČl vČdČt, jak se dívá do
budoucnosti.
„Já doufám, že až si lidi vynahradí, že nemohli 40let
dČlat, co by chtČli, tak to bude lepší. Já doufám, že
se to snad nČjak musí zlepšovat. Zhoršovat se to
snad ani nemĤže. To snad ani nejde. Já si nedovedu
pĜedstavit co by tu horšího mohlo být.”
Pomyslel jsem si, že si docela dobĜe dokáži
pĜedstavit, co by tam horšího být mohlo. PĜece jen
ale rozhovor s ní mČ potČšil a mĤj ponČkud skeptický
pohled na mladou generaci doma se ponČkud
vyjasnil.
Tehdy jsem se na její volební úmysly ovšem neptal.
S ohledem na – pro mne jen tČžko pochopitelnou
vysokou popularitu souþasného premiéra Paroubka
– bych rád vČdČl, co si Klárka asi myslí dnes.

Kardinál Vlk: Karikatury jsou za hranicí svobody
ýeský katolický primas Miloslav Vlk se domnívá, že karikatury proroka Mohameda v evropském tisku se
dotkly svatého cítČní muslimĤ, a že proto byly za hranicí svobody projevu. Zažívají to leckdy i kĜesĢané,
když je podle jeho slov hanoben jejich bĤh nebo Ježíš Kristus. „Muslimové jsou však daleko citlivČjší a
daleko bojovnČjší," Ĝekl kardinál.
Terþem satiry byl podle Evropské komise deformovaný výklad náboženství, jaký využívají teroristé pĜi
získávání mladých lidí pro svou vČc a pro jejich pĜemČnu ve fanatiky. Komise nicménČ souþasnČ
pĜipomnČla dĜívČjší diskuse o dobrovolném etickém kodexu, který by si média sama stanovila, a vyhlásila
zámČr uspoĜádat na to téma konferenci s Evropskou novináĜskou federací.
Podle kardinála Vlka jde muslimĤm o jejich náboženství, o korán. „A cítí to tak pĜesto, že jejich prorok
Mohamed není bĤh. My kĜesĢané pĜitom nemáme dost odvahy vystoupit, když se nČco podobného týká
pĜímo boha. To je dobré si uvČdomit," podotkl.
„Svoboda þlovČka není neomezená. Má svoje omezení, kdykoli se dotýká svobody druhého þlovČka - a to
si mnohdy žurnalisté neuvČdomují," soudí þeský katolický hodnostáĜ.
Principem souþasného sporu mezi Evropou a islámskými zemČmi je podle nČj právČ otázka urþitých mezí:
jestliže je nČkdo pĜekroþí, jestliže se dotýká nČþeho, co je druhému svaté, tak porušuje základní princip
svobody slova, protože porušuje právo druhého - právo na jeho vyznání a na respekt, který k nČmu a k jeho
vyznání máme mít, uvedl Vlk.
Je to podle jeho slov nČco podobného jako s osobními údaji. „To je také posvátná sféra, právo urþitého
þlovČka. A tam žurnalisté nejdou, tam právo svobody nemá vstup," upozornil.
Egyptský prezident Husní Mubarak varoval, že kampanČ kolem kreseb mohou zneužít extremisté a
teroristé, ale i on zdĤraznil, že svoboda tisku nesmí být omluvou pro urážku náboženství.
(pĜevzato z internetu)
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Velvyslanectví ýeské republiky: 8 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Co vám možná uniklo.....
V Národním domČ se stále nČco dČje. SamozĜejmČ to nejsou jenom obČdy, taneþní zábavy þi koncerty. Jak
už to tak bývá, ani Národní dĤm v Melbourne se nevyhne obþasné údržbČ. Snažíme se, aby se vám zde co
nejvíce líbilo, nČkteré zmČny jsou kosmetické a jiné zase nevyhnutelné, aĢ už je to z bezpeþnostního nebo
hygienického dĤvodu.
Zaþalo to loni v listopadu opravou stĜechy ($7450), takže už nám neprší na knihovnu. BČhem vánoþních
svátkĤ se brousila a leštila podlaha v pĜízemí ($2200), teć vás do taneþního sálu láká krásnČ se lesknoucí
podlaha. Pokud jste ještČ nevyzkoušeli, jak se na ní tanþí (na Silvestra nebo na únorové Valentýnské
zábavČ), pĜijćte to posoudit pĜi nejbližší pĜíležitosti, tĜeba na Dupavé v dubnu za doprovodu Studia 4. ZmČn
doznala i kuchynČ. BČhem ledna, v prostoru pĜed kuchyní, nové dlaždice ($892) nahradily starý koberec a
v celé kuchyni se dĜevČné lišty vymČnily za hliníkové ($1050). Káva teć bude podávána ještČ s vČtším
úsmČvem, protože ve výdejním okénku se leskne nová nerezová kuchyĖská deska ($380), namísto staré
spálené desky z dĜevotĜísky.
VýdajĤ je hodnČ a provoz Národního domu spoþívá hlavnČ na práci dobrovolníkĤ.
DČkujeme þlenĤm výboru, kteĜí se podíleli na pĜípravných pracích a úklidu po renovacích. Díky patĜí všem,
kteĜí se podíleli na hladkém prĤbČhu oslavy Silvestra (Naća Pospíchalová a Slávka Kollárová -rezervace,
Pavel Pospíchal – pĜíprava sálu, Markétta Lyell - vstupenky a bar, Alena Králová - tombola, Alena
Špirochová a pomocníci – veþeĜe, a Studio 4 - vaše oblíbená hudba). Stejná sestava dobrovolníkĤ
s posilou Mileny a Radka Petrových se zasloužila o pĜíjemný veþer na únorové taneþní zábavČ.
PodČkování patĜí také þtvrteþním penzistĤm, kteĜí se už léta starají o skládání a zasílání Kvartu. PĜestože
nČkterým z vás pĜišel Kvart minulý mČsíc se zpoždČním, byli to právČ þtvrteþní penzisté, kteĜí se sešli extra
v pátek (þvrtek 26.1. byl státní svátek a pošta mČla zavĜeno), aby Kvart mohl být rozeslán.
Dále pak dČkujeme všem, kdo jste pĜišli podpoĜit Sokol na Švestkovou nedČli 5.února a hlavnČ tČm, bez
kterých by tento obČd nebyl možný. Švestky darovali Alena Semecká a Ivana Kolingerová, tČsto, zdobení a
ostatní suroviny tradiþnČ vČnovali manželé Zlatí. Ti také spoleþnČ s Milenou Petrovou knedlíky zabalili a
Mirek Jelínek uvaĜil prvotĜídní gulášovou polévku. PodČkování také patĜí Petru Kubáskovi (Cool Zone
Refrigeration P/L), který bez prodlení vymČnil dva motory ve „stávkující“ lednici a už Ĝadu let tutu práci pro

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

Advokátní kanceláĜ
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

NA ZAKÁZKU
JiĜinka, vyzdobí Vám okýnka.
KvalitnČ ušije, záclony a závČsy
austrians, romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:

9809 1826

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zaĜízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

VeĐvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Sokol vykonává zcela dobrovolnČ. V nedČli se nás sešlo
hodnČ, do prvního patra jsme vynesli extra stoly a židle a
všechny byly obsazené. Prodalo se celkem 62 porcí a þistý zisk
za obČdy byl $807. DČkujeme všem pomocníkĤm v kuchyni
(VČra Zlatá, Mirek Jelínek, Ivana Kolingerová, Jana
Fidrmucová, Markétta Lyell, Naća Slováková a jestli se na vás
usmálo štČstí, byli jste obslouženi naší novou starostkou).
K dobré náladČ a chuti nám na harmoniku zahrál Mirek
Hubálek.
Práce je hodnČ a pomocných rukou není nikdy dost. Proto bych
ráda oslovila i vás ostatní, kteĜí mĤžete pĜiložit ruku k dílu. Do
budoucna plánujeme výmČnu koberce.
V nejbližší dobČ bychom potĜebovali pomoci s malíĜskými
pracemi, hledáme elektrikáĜe, instalatéra, profesionály i amatéry (Ferda Mravenec - práce všeho druhu).
Najde se nČkdo mezi námi krajany?
Zuzana Vasitch
Tel: 0432 - 032 366 nebo e-mail: Zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáĜí
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostĜední blízkosti Národního domu
umožĖuje úþastnit se programu a popovídat si
v rodném jazyce.
Bližší informace podá osobnČ Eda Zlatý nebo se
s dĤvČrou obraĢte na generální konzulát ýR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000
Telefon: 03 9629 6196

Finanþní informace, technické a reklamní
brožury vám odbornČ pĜeloží

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

Czech Seniors - come and
have a look!
"DOMOV" is now adorned in green. Both on the
verandah and in the courtyard you would now find
very attractive pot plants which we think would
make even better quality accommodation.
For inspection, please contact Eda Zlaty
on telephone number 9502 0880"

Your Family Doctor
x MUDr. AlžbČta Gazdíková
x MUDr. PĜemysl Kunz

Ordinují jako praktiþtí lékaĜi
v ordinaci

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na tel. þísle:

9879 0066

Vysílání þeského rozhlasu každou nedČli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Tábor - Šumava 2006

Každý tábor je dobrý, když si v sobotu po týdenním pobytu rozdáme
diplomky, Ĝekneme si ahoj a oddechneme si, že to vyšlo, vþetnČ
poþasí a bez úrazĤ. (JistČ i díky všem vČĜícím). Ten letošní dČtský
týden na ŠumavČ mČl ale nČco navíc. PodaĜilo se nám udržet si
mezi sebou dobrou náladu, Ĝešit vČci v klidu a navíc nám taky
zasvitlo znovu svČtýlko výuky þeského jazyka. Nebyl u toho sice ani
slabikáĜ ani tabule, ale byly to hry se slovy a poznávání vČcí
v þeštinČ. Nápad sice zaþal u mČ, ale provedení se uskuteþnilo
jedinČ díky ochotným a nadšeným vedoucím. Mezi ty nové patĜila
Barbora, Denisa a Jirka a z loĖska Vlasta C. a Dan S., Ivanka J.,
taky Filip – pĜíbuzný naší šéfky v kuchyni Alenky D. V kuchyni to
taky bČželo hladce, pĜestože jich tam bylo letos míĖ. Helenka
s Alenkou jely celý týden, David a Jarmila, KvČta a Petr vypomohli.
Jak víme, že dČtem chutnalo? Chodily si pĜidávat a v kýblu nebyly
žádné zbytky.
Zdravíþko nám opČt
hlídala Patricia. MČla
letos velké množství
malých ošetĜení, ale
zvládla to a ještČ
k tomu zacviþovala Báru - budoucí doktorku. Taky táborák
naštČstí vyšel - jak ukazují obrázky. NaštČstí proto, že den
pĜed tím lilo, a tak nebyly žádné problémy s povolením od
hasiþĤ. A jeden podveþer si dČti se zájmem poslechly
výstižnČ podané povídání o hvČzdách, které si Petr
názornČ pĜipravil. Jeho obĜí dalekohled nám v noci nČkteré
planety pĜiblížil. Takže to byl opravdu moc prima tábor.
Díky, vedoucí, pomocníci, dČti a rodiþe a díky všem, kdo se
starají o Šumavu, že nám to všechno tak pČknČ pĜipravili.
NezapomeĖte – sobota 18. bĜezna –setkání táborníkĤ, zaþátek ve 14.30 hodin. PĜineste ukázat své
fotografie. Na programu je honba za pokladem a naveþer táborák. BuĜty s sebou. Zveme i vás, ostatní,
kdo máte rádi pĜírodu, les a posezení u ohnČ. Pokud hrajete na kytaru, zpíváte, pĜijćte se k nám pĜipojit.
Vaše Vlasta Š.
(pĜíštČ nČco z historie tábora)

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE
AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštČvČ v Melbourne?
ZajdČte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály i
perlami.
Máme opravdu velký výbČr. Také
klenoty a australské umČlecké
pĜedmČty pro každý vkus i kapsu.

TČší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

Pavel a Hana Homolkovi

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeĐu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

ýTENÁěI PÍŠÍ.....
Vážená redakce Kvartu,
PĜes Váš mČsíþník, bych rád odpovČdČl
na návrh pana M. Hájka (Kvart, Prosinec 2005) o
pĜedání Národního domu do privátních rukou, ve
þlánku (Co se stane se Sokolským Národním
domem v Melbourne ?)
Pan M. Hájek navrhuje, aby Národní dĤm nebyl
vlastnČn þleny Sokol Melbourne Inc., ale byl
pĜeveden do soukromého fondu za podmínek, že
nynČjší þlenové a jakákoliv široká veĜejnost by mČli
možnost, podle jejich potĜeby, si Národní dĤm
pronajímat.
To znamená, že Ĝadoví þlenové Sokola Melbourne
Inc., by Národní dĤm, který vybudovali a založili,
nejenom ztratili, ale byli pouze jenom návštČvníci,
kteĜí by nejenom nemČli možnost rozhodovat o
budoucnosti a používání Národního domu, ale ještČ
by platili þlenské pĜíspČvky a pĜípadnČ i za
pronajmutí.
Není poprvé, kdy pan M. Hájek navrhuje pĜedání
Národního domu do osobního vlastnictví. Pro
srozumitelnost žádám výbor o veĜejné vysvČtlení,
proþ tento nesmyslný návrh byl v Kvartu uveĜejnČn a
jestli je podnČtem k budoucímu pĜedání Národního
domu do soukromého vlastnictví.
Prosím všechny þleny, aby se nad návrhem pana M.
Hájka dĤkladnČ zamysleli než bude pozdČ a ztratíme
Národní dĤm do privátních rukou jakéhosi fondu.
Z. Paris, þlen Sokol Melbourne Inc., leden 2006

VysvČtlení
Jsem rád, že mĤj návrh v prosincovém Kvartu
vzbudil pozornost. Ukonþil jsem ho výzvou, zda
nČkdo zná lepší Ĝešení a aby þlenové Sokola zahájili
diskuzi. DČkuji panu Parisovi za jeho názor, ale celá
moje snaha je zamezit kdykoliv v budoucnosti
pĜevzetí Národního domu jak jedincem, tak
jakoukoliv skupinou. A také nalézt Ĝešení, které by

Vyuþujeme
hĜe na klavír
dČti od pČti let i dospČlé.
Používáme moderní
australské a americké školy.
Metodika vychází z postupĤ
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho pĜání pĜipravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
MĤžeme také hrát
þeské písnČ a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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zabránilo opakování událostí kolem Národního domu
bČhem posledního roku a pĤl. Je bohužel jasné, že
nČkteĜí lidé nemohou a nebo nechtČjí mému návrhu
rozumČti. Doporuþuji jim, aby se o tom poradili s
dĤvČryhodným odborníkem.
V žádném pĜípadČ není smyslem mého návrhu
pĜevedení Národního domu do „soukromých rukou“
ani do „soukromého vlastnictví“. NynČjší stanovy to
ani nedovolují. Jde o ustavení „Trustu“, který by byl
spravován stanoveným výborem ĜeditelĤ „Trustees“, kteĜí podle zákona nemohou mít ze své
funkce jakýkoliv výdČlek a nemohou být za svoji
þinnost honorováni. Jejich jmenování, i z Ĝad široké
krajanské komunity, je pak pĜedmČtem diskuze,
dohody a koneþného rozhodnutí þlenĤ Sokola.
Jakékoliv zmČny by musely býti provedeny se
svolením a pod kontrolou pĜíslušného úĜadu,
pĜipadnČ soudu tak, aby žádná osoba, ani þlenové,
z toho nemohli míti výdČlek a nebo jakýkoliv užitek.
Je jasné, že Národní dĤm bez pĤvodního úsilí
sokolské organizace by zde nebyl. Dnešní Sokol
Melbourne Inc. se zasloužil o to, že dĤm je v dobrém
stavu. Všichni krajané a pĜátelé, to je „ta široká
krajanská komunita“, byli vždy vítáni. Je ale také
možné se zeptat, proþ by Sokol Inc. a jeho þlenové,
mČli považovat za svoji povinnost peþovat o širokou
komunitu, mnohdy ze svých pĜíspČvkĤ? Nezávislí
„Trustees“ pĜi dobrém hospodaĜení by mohli
zajišĢovat používání Národního domu skuteþnČ pro
každého zájemce bez osobních obČtí jiných.
Já samozĜejmČ nevidím ani jeden dĤvod (až dosud
dĤm byl úspČšnČ spravovaný a udržovaný Sokol
Melbourne Inc.), proþ by Sokol Melbourne nemohl
býti „Trustee“ domu pokud to zákon dovoluje.
Pokusím se struþnČ znova vysvČtliti svoji
pĜedstavu, musím ale zdĤrazniti, že nejsem právník,
a že když by mČlo dojíti k uplanČní mého návrhu,
muselo by to býti pĜipravené a provedené
oprávnČnou právní osobou. Chci zdĤraznit, že se

MONT ALBERT
PHARMACY
40 Hamilton Street
Mont Albert 3127
Nabízí služby krajanĤm
OtevĜeno:
PondČlí - pátek: 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

PEM
GENERAL ENGINEERING
SERVICES

D
D
D
D
D
D

TURNING
MILLING
WELDING
STEEL FENCING
GATES
STEEL FABRICATION

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

mohu mýlit v nČkteré interpretaci toho, co pĜíslušný
act (Victorian Associations Incorporations Act 1981)
míní, i když vČĜím že si to v principu vykládám
správnČ. (Act jest Zákon).
Act dovoluje, aby asociace pĜedala svĤj majetek
Trustu. Dovoluje a umožĖuje také, aby asociace
spravovala a byla odpovČdná za Trust, to je za dĤm,
a za dodržení ústavy. „Trustees“, jsou „dozorci“, kteĜí
musí dohlednouti na to, aby Trust byl používán tím
pĤvodním, ústavou urþeným zpĤsobem. To
nemohou zmČnit i kdyby, po mnoha letech, Sokol
Assoc. již neexistoval. DĤm a Trust by zde byl stále
a sloužil by tČm skupinám, které by o to mČly zájem.
PĜi zániku Sokol Association, anebo pro nedodržení
ústavy, by musel býti ustanoven jiný Trustee, ale i
ten by mČl stejné podmínky – dodržeti podmínky a
ústavu. Tak by byla zaruþená budoucnost Národního
domu nejménČ na 100 let a i déle.
PĜedpokládám, že jedním z prvních pĜikázání ústavy
by bylo, že dĤm musí zĤstat k použití: a) nejdĜíve
þesko-slovenské krajanské spoleþnosti, b) a potom
druhým kulturním organisacím.
Doporuþuji zájemcĤm, aby si pĜeþetli Associations
Incorporation Act a Regulations. Znovu opakuji, že
pĜevod by musel býti pĜipravený a provedený
pĜíslušnou oprávnČnou právní osobou. Potom by
nevadilo, kdo „vládne“ Sokolu, protože nikdo by

nemohl s domem nakládat podle svého, ale všichni
by museli jednat (se soudním dohledem) podle
ústavy, kterou je nemožné zmČnit. Navíc, o
dodržování ústavy by se snadno mohly zasadit u
soudu i privátní osoby, což je nyní velice obtížné.
A na závČr, þlenové Sokola by si mČli uvČdomit, že
majetek Sokola je vystavený zneužití Výborem
Associace (þleny) mnohem snadnČji, nežli by to bylo
možné pod ochranou Trustu. O to zde jde. O nic
jiného. Považuji za nutné zdĤrazniti, že je nutné
zabezpeþiti vlastnictví domu tím nejlepším
zpĤsobem. Jestli nČkdo zná lepší cestu, budu vždy
pro to, ale þlenové a výbor mají nyní na sobČ
odpovČdnost se rozhodnout. Já nemohu udČlat více,
nežli vás všechny na to upozornit.
Najde se nČkdo, kdo by byl ochoten dovést mĤj
návrh do vČtších podrobností?
Miloslav Hájek
ƅ
Návrh pana Hájka byl uveĜejnČn jako námČt
k diskuzi. Bude-li v budoucnu pĜedložen výboru
k projednání, bude projednáván na veĜejné schĤzi a
poté pĜedložen valné hromadČ.
Výbor Sokola Melbourne Inc.

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

VELMI LEVNÉ LETENKY
NA EVROPSKÉ LÉTO OD AUD 1450,-

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

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniþek, praþek, sušiþek, myþek
nádobí, prĤmyslových a domácích
spotĜebiþĤ.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Úterní obČdy od 12 hodin. ýeská kuchynČ, všichni jsou zváni

Z DENÍKU DģCHODCE:
MOJE ŠTACE V AMERICE
Ivan KolaĜík OAM
- pokraþování
Páníþku, kdyby žena MáĖa vidČla, kam mČ ti policajti
veþer zatáhli! Uvítala nás polotemná, zahulená
místnost, ze které se línČ linuly jazzove synkopy, pĜi
kterých se na sloupcích svíjely lehce oddČné
taneþnice. Jakmile jsme vešli, thajská majitelka
podniku zatleskla, krasavice zanechaly tance a
pĜisedly si k nám. Útlá umČlkynČ neklamnČ þínských
rysĤ si sedla vedle mČ, šibalsky se usmála a dala se
do pĜátelského hovoru. ěekla, že studuje na
universitČ a po nocích si pĜivydČlavá tancem a
oblažovaním hostĤ. Jestli byla doopravdy studentka,
to posoudit nemohu, ale s tím oblažovaním to byla
rozhodnČ pravda. Jimovi, který sedČl pohodlnČ
rozvalen vedle mne, hosteska kamarádsky pohladila
kalhoty v rozkroku a tomu se rozlil na tváĜi blažený
úsmČv. A tak þas pĜíjemnČ ubíhal žvatláním o niþem
a tancem. Veþírek to byl velice úspČšný, plný
smíchu, skotaþení a dobré nálady. Kolegové z LAPD
byli velice uvolnČní, smáli se a byli rádi, že se mi v
jejich spoleþnosti líbí. Majitelka klubu, bývalá jazzová
hvČzda, nám celý veþer prozpČvovala, saxík pištČl o
sto šest, alkohol tekl proudem a exotických
pochoutek bylo tolik, že to þlovČk nemohl ani sníst.
Kolem tĜetí ráno, když nastal þas k odchodu, protože
se muselo jít za pár hodin opČt zatýkat, jsem z kapsy
vylovil penČženku, abych finanþnČ pĜispČl na
vydaĜený kulturní veþírek.
„Blázníš?”, prohodil šéf. „Tady jsme, kamaráde,
vždycky vítáni, protože tím, že sem þas od þasu
zabrousíme, majitelka nemá problém s kriminalitou.
Ráda nás tu vidí a tak nás obþas zdarma pohostí,
jako tomu bylo teć”, vysvČtlil kapitán. Suše jsem
polknul a uvČdomil jsem si, jiná zem, jiný mrav,
protože to by v Austrálii stČží prošlo.
Šéf nežertoval, když se zmínil o zatýkání.
Odpoledne, cestou na headquarters, policejní rádio
oznámilo, že se poblíž stĜílí, a že nutnČ potĜebují
pomoc. ěidiþ beze slova zapnul sirénu, protoþil
pneumatiky, prudká akcelerace mČ vmáþkla do
sedadla a já þekal, co se bude dít. PĜitom jsem v
ruce tĜímal maliþky magnetofon, na který jsem si
obyþejnČ nahrával všechny ty neuvČĜitelné situace a
rozhovory. Takže ty jeþivé sirény na nČm mám
nahrané dodnes.
PĜiĜítili jsme se k místu akce, kde už se to hemžilo
policejními auty a zmatenČ pobíhajícími poldy. Z
nČkolika patrového bytového areálu se ozvalo
nČkolik výstĜelĤ. Nad hlavou kroužila LAPD
helikoptéra. Kluci vytáhli bouchaþky, nasadili
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neprĤstĜelné vesty a na mČ jenom zaĜvali, aĢ se do
niþeho nepletu a sedím v autČ. Pak se všechno
odehrávalo jako v hollywoodském filmu. StĜelba,
kvílení sirén, sanitky, desítky policajtĤ s napĜaženými
opakovaþkami, Ĝvaní povelĤ, hluk motorĤ vrtulníku
nad hlavou. Jen já do toho filmu jaksi nepatĜil. Bledej
jako stČna jsem se krþil na zadním sedadle a s
hrĤzou pozoroval, jak se akce odvíjí. Náhle se ze
mne stal pobožný þlovČk a tiše jsem se modlil, abych
z toho vyváz ze zdravou kĤží.
Hlavou mnČ projelo, kdo mi vypere spodní prádlo,
když tu nemám ženu MáĖu. Ano prosím, tak jsem se
chvČl o svĤj mladý život. ChvČní však pĜešlo v teror,
když jsem si všimnul hlouþku hrĤznČ vypadajících
obrovských þernochĤ vrhajících nevraživé pohledy
smČrem k autu, ve kterém jsem se skrýval. Potíž
byla v tom, že za chaotické situace si hlouþku nikdo
nevšimnul. Já si byl naprosto jist, že tentokráte na to
tČžce doplatím, a že mĤj život na americké pĤdČ
vyhasne. OzáĜil mČ však duch svatý. Pozorujíc
hlouþek zabijákĤ, použil jsem fintu, která mČ
zachránila. Zaþal jsem pĜedstírat, že mĤj mini
magneĢák je walky-talky, a tak jsem do nČj zaþal
horeþnČ mluvit, pak ho zase pĜikládal k uchu a vĤbec
jsem pĜedstíral, že komunikuji s policejním
dispeþinkem. No, co mám k tomu Ĝíct? K mé
náramné úlevČ to fungovalo a hlouþek se rozprchnul.
Pak už jsem si jenom uvČdomil, že mi nČkdo oknem
hodil pistoli s pokynem, abych ji hlídal, že ji nČkomu
zabavili. A pak se postupnČ z ubytovacích prostorĤ
objevovali þernoši s rukama nad hlavou, kterým byla
postupnČ nasazována pouta a tím byla celá akce
zdárnČ zakonþena, aniž by nČkdo pĜišel k úrazu.
Vyþerpaní policisté nasedli do auta a já jim okamžitČ
vyprávČl o té bandČ grázlĤ opodál a jak jsem se se
situací vypoĜádal. DČsnČ jsem u nich získal, protože
si hlouþku vĤbec nevšimli a tak mi gratulovali, jak
jsem to zvládnul a jak správnČ jsem zlé þernochy
obalamutil. Kdo ví, co mČli za lubem. A tak jsme to
šli veþer zapít, ale k mému zklamání tentokráte ne
do thajského klubu.
V nedČli mČ kolegové vzali do neuvČĜitelného
Disneylandu, kde jsem opČt našel své dČtství.
Neustálá pĜítomnost dvou detektivĤ, kteĜí mi byli
ochrankou mČla za to, že jsem si mohl den bájeþnČ
užít, aniž by mČ nČkdo pĜipravil o penČženku. Takže
jsem byl vČcnČ se na mČ lepícím poldĤm za všechno
moc vdČþný. Protože jsem mČl špatné svČdomí kvĤli
té þínské krasavici v klubu, tak jsem ženČ MánČ
koupil krásné dárky jako plastikovou masku Mickey
Mouse doufaje, že jí tím zpĤsobím nemalou radost.
(Dokonþení povídky pĜíštČ)

Každý þtvrtek v Národním domČ odpolední káva a zákusek.
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Výzva þlenĤm i neþlenĤm, všem krajanĤm v Melbourne a ve Victorii
Prosíme vás všechny, kteĜí jste ochotni a schopni pomoci v Národním domČ, abyste nás kontaktovali s
konkrétními návrhy, jak si svou pomoc pĜedstavujete a o jakou þinnost máte zájem. My na této stránce
pĜedkládáme prosbu o spolupráci a pomoc tam, kde je podle nás v tuto chvíli nejvíce potĜeba. Pokud máte
jiné návrhy, sem s nimi.
PĜijćte se na nás podívat do Národního domu a také se zapojit do okruhu tČch, kteĜí jsou i v dnešní dobČ
ochotni dČlat nČco pro druhé…..DČkujeme! Výbor Sokola Melbourne Inc.

Ź Hledá se pomocník do knihovny v Národním domČ.
NáplĖ: alespoĖ jednou za mČsíc zaĜazování vrácených knih a evidence nových.
Bližší informace: Zorka Krþová tel: 8664 7193
Milena Petrová tel: 0432 920 601, milena.petrova@sokolmelbourne.com.au

Ź Hledají se pomocníci do kuchynČ – mytí, utírání nádobí, roznášení jídel a úklid Národního domu na
plánované akce v roce 2006:obČdy - svátek matek, vepĜové hody, oslava 28.Ĝíjna, vánoþní obČd.
Všechny „pomocné ruce”, ozvČte se nám co nejdĜíve, abychom byli schopni zajistit hladký prĤbČh tČchto
akcí na tel: 0413 032 366, zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au
PĜedem dČkujeme za pomoc!

Ź Pro þasopis KVART se hledají pomocníci na tyto pozice: vedoucí redakce, technická spolupráce,
korektor,pravidelní pĜispČvatelé, pĜíležitostní dopisovatelé

Ź Dále bychom se rádi obrátili na vás, þtenáĜe þasopisu KVART, s otázkou, jak byste si þasopis do
budoucnosti pĜedstavovali a pĜipojili své konkrétní podnČty.Vaše návrhy, prosíme, zasílejte poštou na
adresu Národního domu nebo e-mailem na milena.petrova@sokolmelbourne.com.au

Ź Oficiální internetová stránka Národního domu www.sokolmelbourne.com.au hledá spolupracovníky pro
rubriku recepty krajanĤ. PodČlte se o své 2-3 vyzkoušené recepty s ostatními- recepty, doplnČné o krátké
povídaní, které pĜiblíží autora receptu, v ideálním pĜípadČ doplnČné fotografií, zasílejte poštou na adresu
Národního domu nebo e-mailem na milena.petrova@sokolmelbourne.com.au.
AutorĤm uveĜejnČných receptĤ bude na oplátku zaslána barevnČ tištČná a svázaná forma všech receptĤ s
názvem „Co se vaĜí u krajanĤ v Melbourne”
Prosíme þtenáĜe Kvartu, aby pĜi zmČnČ bydlištČ nezapomnČli nahlásit v Sokole zmČnu adresy nebo
pĜípadnČ odhlášení þasopisu Kvart.

a taste of Europe

BOHEMIA CAKES
Milan a Katka Pojarovi
otevĜeno dennČ
HIGHETT
342 Highett Road, Highett
Tel: 9553 6775

Hotel CORONET- novČ otevĜený hotel
Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.
5ti ÌÌÌÌÌ ubytování
ve 4ÌÌÌÌ hotelu
za 3ÌÌÌ ceny
pro krajany z Austrálie ( od AU$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810
Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz
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Knihovna je otevĜená v úterý a ve þtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dĤm
otevĜen. Více než 5000 knih na vybrání. Po pĜeþtení vraĢte!

PROGRAM NA MċSÍC BěEZEN 2006
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

KAŽDÉ
ÚTERÝ

12:00

OBċDY
TĜi chody nejlepšího jídla þeské kuchynČ.
Cena $ 15,-

KAŽDÝ
ýTVRTEK

KÁVA A ZÁKUSEK - PENZISTI

11. bĜezna
sobota

TZIGANI includes traditional as well as original gypsy tunes and
world folk music. Igor Oskolkov - violin, Alex Begelfor - cello, Yuri
Mougerman - balalaika, Vitaly Barishnikov- piano, David Krycer double bass | Special guest - Dasha Moloksher-Oskolkov - violin.
Tickets: $18/16; Bookings via telephone: 0425 835 705
or 0403 947 836

8:30

24.bĜezna
pátek

YVETTE JOHANSSON
Yvette Johansson with Swing Patrol Dance Troupe
Bookings via telephone: 0425835705 or 0403947836
Bookings via Internet: enquiries@sorelli.com.au

8:30

12:00

BOHOSLUŽBY NA ŠUMAVċ v roce 2006
se budou konat každou poslední nedČli v mČsíci vždy v 11 hodin
PĜíští svatá mše - 26.února v 11 hodin
Od 22.1. 2006 došlo ke zmČnČ ve funkci jednatelky - funkci vykonává Naća Pospíchalová.
Eva Breward je þlenem výboru.
Vyuþování þeského jazyka pro stĜednČ
pokroþilé – dospČlé v roce 2006 bylo opČt
zahájeno v budovČ Vision Australia jako 3 AU,
458 Glenferie Rd., KOOYONG, MLB pod
vedením uþitelky 1. a 2. stupnČ Vlasty Sustek,
tel: 0408 088 167.
1.termín: 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3.,
28.3. Celkem 7 týdnĤ, cena $70 + $5 zápisné

Na oficiální internetové stránce Národního
domu www.sokolmelbourne.com.au
najdete tyto únorové novinky:
Q recept - zlaté recepty Zlatých
Q omalovánka pro dČti
Q Rules a pĜihláška þlenĤ
Q fotografie ze švestkové nedČle
PĜíjemné poþtení pĜejí Milena a Radek Petrovi

VÁŽENÍ ýTENÁěI KVARTU
LaskavČ odstĜihnČte a pošlete s Vaším pĜíspČvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list:
$........................
Národní dĤm:
$........................
ýlenské pĜíspČvky: $.....................
ZmČna adresy: Opravte prosím adresu na zadní stranČ

Setkání letošních a budoucích táborníkĤ aneb Jedna noc na ŠumavČ pod stanem
PĜijćte si vyzkoušet, jaké to je stát se táborníkem. Plánujete poslat své dítČ pĜíští rok na tábor? Nebo ho
chcete jen seznámit s tím, jaké to je spát venku pod stanem? A nebo se vám letošní tábor tak líbil, že si
ho chcete znovu pĜipomenout?
Nabízíme vám jedineþnou možnost spojit pĜíjemné s užiteþným!
18. bĜezna 2006 ( v sobotu ) od 14.30 hodin jsme pro vaše dČti pĜipravili program, který se koná na
ŠumavČ, Belgrave South. Na programu je celotáborová hra, závody a naveþer, když poþasí dovolí,
táborák. Pro rodiþe plánujeme spoleþné posezení.
Co na to Ĝíkáte? Staþí jen zvednout telefon a zbytek už nechte na nás.
Úþastníci si sami zajistí: dopravu, stan/celtu, spacáky, párky a chléb
na sobotu, nedČlní snídani a odvoz vlastního odpadu.
K dispozici bude: þaj, káva, cukr, mléko.
PĜihlášky nocležníkĤ a bližší informace:
Zuzana tel: 0413 032 366, zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au
Vlasta tel: 0408 088 167 (táborové záležitosti)

Únor konþí, bĜezen uteþe a na dveĜe brzy zaĢuká duben a s ním i další taneþní zábava Studia 4.

Zveme vás na dubnovou, dupavou tancovaþku, která se koná 1. dubna 2006 od
19.30 hodin opČt v Národním domČ.
I tentokrát s výbornou veþeĜí, tombolou, pĜekvapením v programu a líbivými melodiemi Studia 4.
Neváhejte a rezervujte si místa na tel.þ.: 03 9432 8246
Vstupné $10, veþeĜe $15
PĜehled taneþních zábav Studia 4 na rok 2006
1. dubna 2006
3. þervna 2006
5. srpna 2006
7. Ĝíjna 2006
3. prosince 2006
31. prosince 2006
Všichni jste srdeþnČ zváni!
*Doporuþujeme vystĜihnout a pĜipevnit na dobĜe viditelné místo
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