Červen 2008
ročník XX

KVART na internetu: http://www.sokolmelbourne.com.au

Pro děti k jejich svátku
máme malý dárek – omalovánku
od malířky Kristiny Dean z Bendiga.

Všechno nejlepší a ať se vám líbí!
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Ze stolu výboru
V neděli 20.dubna 08 se v Národním
domě uklízelo. Proběhl generální úklid
dolního sálu a dávala se do pořádku videopůjčovna.
Poděkování patří všem těm, kteří si udělali čas a přišli
přiložit ruku k dílu.
Do uzávěrky tohoto čísla renovace kuchyně
v Národním domě ještě neskončila. Veškeré práce byly
na 5 dnů pozastaveny z důvodu konání slavnostního
obědu pro maminky v neděli 11.května a předem
ohlášeného úterního obědu 13.května. Práce budou
pokračovat „rychlostí jednoho tisíce létajících gazel“,
jak řekl sám stavitel a vedoucí celého projektu Jan
Hanka. Další informace spolu s fotodokumentací vám
přinese červencový Kvart.
Děkujeme paní Jiřině Bartůňkové, která do sokolské
kuchyně věnovala další potřebnou lednici. Našim
„sousedům“ - Vráťovi, Zdeňkovi a Honzovi děkujeme
za jejich častou a obětavou pomoc nejen při úklidech ND.
Pod záštitou HACC programu – program pro seniory
a penzisty – bychom rádi otevřeli další skupinu (jinou
než čtvrteční penzisté), která by se scházela přes den
v Národním domě. Který den to bude, záleží na dohodě
mezi zájemci. Proto vy, kdo máte o tato setkání zájem,
prosíme, ozvěte se starostce Markétě Lyell nebo Elišce
Batty.

Na závěr máme pozvání na akci „Argentine Tango“,
která se tento měsíc bude konat v neděli 15.června
(viz program ND). Pro členy SMI je první lekce zdarma!
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, děkujeme!
Výbor SMI

Z pera starostky
Ozývají se hlasy, proč Sokol nedělá to či
ono. Proč se nepomáhá krajanům české
komunity, kteří pomoc potřebují.
Odpověď zní: Pomáhali jsme a stále pomáháme.
Zjišťujeme ale, že mnozí z vás nevědí, že tato pomoc
tady je. Kromě pravidelných setkání čtvrtečních
důchodců, také zprostředkováváme nejrůznější
informace, návštěvy krajanů.
Doposud tyto služby byly poskytovány neformálně,
na požádání. Výbor SMI se snaží zpřístupnit tyto služby
co největšímu počtu krajanů. A o co jde konkrétně?
Jsme schopni zajistit pomoc osamělým nebo těm,
kteří nemají možnost se sami dopravit do Národního
domu. Organizujeme dobrovolníky, kteří poskytují
návštěvy krajanů doma nebo pomáhají s jejich
dopravou na akce v ND. Pokud máte problémy
s jednáním na úřadech nebo potřebujete pomoc
z důvodu jazykové bariéry, pomoc z naší strany je opět
k dispozici.

Rádi bychom také zopakovali výzvu starším krajanům:
Milí krajané,
víme, že je pro vás někdy obtížné či zcela nemožné
přijet do Národního domu a zúčastnit se některé
z akcí, ať už to jsou úterní obědy, čtvrteční posezení
penzistů nebo jakákoliv akce jiná. Rádi bychom se
vás proto zeptali, pokud máte někdo zájem přijet
do Národního domu a nemáte jak, zavolejte panu
Hájkovi na tel 03 9853 3771 nebo se obraťte
na kteréhokoliv člena výboru SMI. Pokusíme se najít
někoho ve vaší blízkosti a domluvit odvoz.
A také bychom se na vás chtěli znovu obrátit
s prosbou o pomoc:
Hledáme redaktora, grafika
i přispěvovatele časopisu Kvart.
Vy, kteří byste nám mohli pomoci, ozvěte se starostce
Markétě nebo na adresu redakce Kvartu:
kvart@sokolmelbourne.com.au. Předem všem
ochotným děkujeme a na spolupráci se těšíme.
První Sokolský Bleší trh, který se konal v neděli
11. května v dolním sále byl úspěšný a do rozpočtu
SMI prodejem přispěl částkou $ 81,25.
Děkujeme!

V současnosti výbor SMI pracuje na programu
„pomoc v krizi“. Tento náš nový program je zaměřen
na členy české komunity, kteří se nacházejí

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
poblíž Národního domu,
jen pár kroků od Errol Street,
kde jsou obchody, banky
a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte
na generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
v dočasných sociálních potížích. Tato pomoc zahrnuje
jídlo a další materiální zabezpečení (základní potřeby
do domácnosti).
Všichni, kdo potřebujete výše zmíněnou pomoc,
obraťte se na přímo na mě – mobil 0413 852 488,
email: marketa.lyell@sokolmelbourne.com.au nebo na
kteréhokoliv člena výboru SMI.
Jsem si jista, že společnými silami všechny
problémy zvládneme :-)
Markéta Lyell

Z dění v ND
Celodenní výlet na Mornington Market
Výlet na Mornington Market
pro seniory se konal ve středu
7. května za účasti tentokrát plných
patnácti, společně s Litevci, Řeky,
Afričany a Kypřany.
Brzy po odjezdu se mezi lidmi utvořila příjemná,
přátelská nálada. Při troše legrace a povídání cesta
ubíhala a tak jsme byli za hodinku na místě.
Po občerstvení v parku jsme se vydali na tržiště.
Nabídka byla bohatá. Květiny, úroda ze zahrad,
výrobky, doplňky a potřeby všeho druhu. Proto jsme se
vraceli obtíženi balíčky (hlavně ty kytky a papuče).
Oběd byl podáván v RSL klubu. Pochutnali jsme si
na rybě nebo hovězí pečeni a zákusku s kávou.
Pak jsme se zajeli na chvíli podívat na jachty a mořské
pobřeží. Lákalo to k vykoupání. Všichni odolali,
až na jednu. Fotoaparáty vesele cvakaly a tak díky
Fredovi R., Mirkovi B. a dalším, máme hodně
společných fotek.
Zpátky jsme se vraceli krásnou pobřežní cestou.
Prosvítající slunce ozařovalo honosné domy i nádherné
stříbro mořských vln. Autobus se prohýbal pod nákladem
nákupů a spokojeně kolébal. Několik z nás si z toho
na chvilku zdřímlo.
Díky spolehlivému řidiči Craigovi jsme se vrátili
bezpečně a včas zpátky do města.
Těšíme se, že se zase sejdeme na dalším pěkném
výletě a zveme vás, abyste si nenechali ujít příležitost
a v budoucnu se k nám přidali.
Za účastníky Vlasta Šustek
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Svátek matek
Na slavnostním obědě k uctění svátku
matek se sešlo přes 60 lidí. Díky velké
obětavosti Markéty L., naší starostky
a jejích pomocníků byly prostory ND
čisté a pěkně připravené, přesto,
že opravy kuchyně ještě probíhají. Také
v dolním sále se nachystaly stoly plné zboží pro bleší
trh. Mezi návštěvníky jsem zahlédla několik mladých
tváří. Ani jsem je málem nepoznala. Bobeš Černý
už přerostl maminku o hlavu a s bráchou Davidem
ji donesli růže.
Michal Marčák se od ledna taky vytáhl a Lukáš
Toman měl delší vlasy. Měla jsem z kluků radost.
Vždyť je znám už přes deset let z táborů. Vyrostli z nich
všech slušní lidé. A Luk dokonce hrál v Čechách dvě
sezóny kopanou za Spartu. Žádný z nich nezapomněl
česky a rád se přidal k oslavě maminek v našem
Sokole. Bravo, kluci. Dokonce se chystají
na tábornickou zábavu, aby se sešli po letech
s kamarády ze Šumavy u táboráku „na podlaze“.
Nebojte se. Hasiči mají pohotovost. A do událostí plesu
„Hoří má panenko“ to bude mít daleko.
Vlasta Šustek

Hotel CORO NET- nově otevřený hotel
Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.
5ti  ubytování ve 4
 hotelu
za 3
 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

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
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Politika
Na webu ČTK jsme se dočetli:
O radaru v Čechách
Na summitu Severoatlantické aliance 3. dubna
v Bukurešti oznámil český ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg po setkání s americkou kolegyní
Condoleezzou Riceovou, že se Česká vláda dohodla
se Spojenými státy na hlavní smlouvě o umístění
amerického protiraketového radaru na českém území.
Praha i Washington od summitu chtěly slyšet,
že NATO plán na vybudování základny podporuje.
Zástupci členských států v přijatých závěrech uznali,
že evropský pilíř amerického protiraketového systému,
tedy i radar potenciálně budovaný v ČR a desítka
antiraket v Polsku, je podstatným příspěvkem
k ochraně spojenců před šířením balistických raket
a zopakovali připravenost propojit protiraketové systémy
USA, NATO a Ruska.
Moskva se dosud ostře stavěla proti možnosti
vzniku takového zařízení v ČR a Polsku. Američané
ve snaze zmírnit tento odpor zástupcům Kremlu
předložili balík návrhů.
Spíše skepticky vidí výsledky summitu NATO
i někteří představitelé Strany zelených. Jejich
místopředseda Ondřej Liška uvedl, že USA sice
korigovaly své záměry a směřují je k NATO, závěry
jsou podle něj nicméně stále obecné. Předseda
zelených Martin Bursík však soudí, že podmínka
zelených na propojení amerického radaru s NATO byla
splněna. Mnoho z českých zelených zatím nechce
radar podpořit - bez hlasů poslanců této koaliční strany
se přitom výrazně snižují šance vlády na to, že prosadí
smlouvy o radaru ve sněmovně.
Opoziční ČSSD a KSČM se staví k ohlášené
dohodě o protiraketové základně mezi Českem a USA
rezervovaně až odmítavě, socialisté žádají referendum.
Téměř všichni sociální demokraté odmítají radarovou
základnu, kterou chtějí Spojené státy postavit
ve vojenském újezdu Brdy. Proti ní se vyjádřilo
98,4 procenta z 629 organizací, které se účastnily
vnitrostranické ankety, řekl dnes předseda strany
Jiří Paroubek.
V parlamentě pak v souvislosti s rozhovory
o umístění radaru americké protiraketové obrany
v Česku obvinil premiéra Mirka Topolánka (ODS),
že „posluhuje“ končící administrativě amerického
prezidenta George Bushe a řídí se Bushovým viděním
světa. „Jste si vědom toho, že váš přístup k této
problematice v podstatě není ničím jiným než
posluhováním současné konzervativní administrativě
George Bushe?“ zeptal se Paroubek Topolánka.
Argumentoval, že zahraniční experti Demokratické
strany jsou k rozšiřování protiraketové obrany skeptičtí
a chystají zásadní revizi Bushovy zahraniční politiky.
Změny v Bushově strategii podle Paroubka připravuje
i republikánský prezidentský kandidát John McCain.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Popularita státníků
24. dubna oznámila společnost STEM,
že nejpopulárnější z cizích státníků je v Česku podle
jejího posledního průzkumu veřejného mínění německá
kancléřka Angela Merkelová, po ní následují
francouzský prezident Nicolas Sarkozy a slovenský
premiér Robert Fico. Naopak americký prezident
George Bush a jeho odstupující ruský protějšek
Vladimir Putin se u Čechů netěší příliš velké oblibě.
Putina příznivě hodnotí 61% příznivců KSČM,
Bush se těší největšímu ohlasu u sympatizantů ODS
(53%). Sympatizanti ČSSD nejlépe pohlížejí
na Merkelovou (64%).
Prvomájové oslavy bez incidentů
K prvomájovým shromážděním se sešli stoupenci
levicových politických stran, anarchisté, nacionalisté
i neonacisté. Akce, kterých se celkem zúčastnilo
několik tisíc lidí, skončily bez incidentů. Znepřátelené
skupiny se nikde nestřetly. V Brně strážníci
na komunistickém shromáždění jen zabavili prapory
s označením zakázaného Komunistického svazu
mládeže (KSM) a v Praze byl jeden muž předveden
na policejní služebnu kvůli neonacistickým symbolům
na oblečení. Jinak policie, která byla v pohotovosti,
zasahovat nemusela. Pravicové parlamentní strany
chápou 1. máj spíš jako svátek lásky. Vnímají ho
tak třebas občanští demokraté, kteří se sejdou se svými
příznivci na pražském Petříně. Nabízejí zadarmo jízdu
lanovkou, vstup do bludiště a na rozhlednu.
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Slavnosti svobody

Den vítězství

Stejně jako v minulých letech se v Plzni 6. května
sešly u pomníku „Díky, Ameriko!“ davy Plzeňanů,
zejména starší generace. Přišli máváním a potleskem
pozdravit své oblíbence - asi desítku amerických
a belgických veteránů, kteří město právě 6. května
1945 osvobodili. Řečníci zdůrazňovali, že boj
za svobodu může spočívat například v tom, že ČR přijme
svou část odpovědnosti za mír a bezpečí ve světě
a umístí na svém území zařízení protiraketové obrany.
Přestože ve většině republiky lidé důrazně vystupují
již jen proti zmínce o americkém radaru v Brdech,
v Plzni reagovaly stovky lidí na slova amerického
velvyslance Richarda Grabera o nutnosti bránit mír
a svobodu ve světě potleskem. Graber upozornil na to,
že dnešní hrozby jsou značně odlišné od těch
z minulých století a mohou se dál stupňovat. Existuje
reálná hrozba, že Evropa a USA by mohly být vystaveny
útokům zákeřných států, které jsou vyzbrojeny
balistickými střelami, varoval.
Lidé odměnili potleskem i plzeňského primátora
Pavla Rödla, který podobně jako další řečníci zdůraznil,
že je nutné si svobodu hlídat před útoky okolního světa.
Před strkáním hlavy do písku před odpovědností
a hysterií, jakmile zazní slovo radar, varoval předseda
senátu Přemysl Sobotka. I místopředseda vlády
Alexander Vondra, který se zamýšlel nad rozdílem
mezi slovy svoboda a osvobození, zdůraznil potřebu
aktivně se zapojit do obrany svobody a míru ve světě,
třeba prostřednictvím radaru.
Také zástupce opoziční ČSSD, která s radarem
nesouhlasí, se o radaru zmínil. I on poukázal
na hodnoty, za které je třeba znovu bojovat. Poznamenal
nicméně, že ani rozdílný názor na radar by neměl
narušit a zpochybnit přátelství a spojenectví s USA.
„Svoboda je krásná věc, ale není zadarmo, musí se
za ni bojovat a musí se střežit. My jsme za vás a vaši
svobodu bojovali, ale stálo to za to. Vy si svobody
umíte vážit,“ řekl ČTK v Plzni snad nejznámější
Američan - osmaosmdesátiletý Erik Petersen. Byl jeden
z prvních Američanů, kteří do Plzně 6. května 1945
s 16. divizí přijeli. Vrací se sem v květnu už řadu let
a každý mu věří, když říká, že Plzeň miluje. „Tak zase
za rok, přijedu, dokud budu žít,“ zopakoval ČTK stejně
jako každý rok.

8. května bylo v Čechách připomenuto 63. výročí
ukončení druhé světové války. Vzpomínkové akce
na počest vítězství nad nacistickým Německem
se konaly po celé republice.
V anketě ČTK na otázku: Jak vnímáte oslavy konce
2. světové války 8. května? - 71% odpovědělo „Jako
velmi významný den“, 13% soudí, že „Je to historie,
nezajímá mě to“ a 16% je potěšena „Hlavně, že je den
volna“.

Oznámení o bohoslužbách 2008
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 1. června, 6. července, 3.srpnaL..
od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa:
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J),
tel.:9754 5159
Tradiční, oblíbená a hojně navštěvovaná
Svatováclavská pouť
se bude konat v neděli 28.září.
Informace v přístím čísle časopisu.

MUDr Alžběta Gazdíková
a MUDr Přemysl Kunz
si dovolují oznámit, že ordinují v novém
Medical and Dental Centre
490-524 Springvale Rd. Forest Hill 3131
Ph. 88041900
No appointments necessary,
Medicare bulk billing
Ordinace je otevřena 7 dnů v týdnu
Po-Pá 7.00-22.00 So-Ne 8.00-22.00

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
800 Glenhuntly Road
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053

Ph: 9663 6242
Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

Caulfield 3162

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

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Z dalšího dění v MLB
Pohádkový les pro děti
Myslíte, že pohádkové bytosti nemůžete
potkat? Tak to jste propásli svou šanci
v sobotu 19.4.2008 na Šumavě.
Tam se to jimi jenom hemžilo. My jsme tam byli a viděli
jsme některé na vlastní oči. Kromě nás mělo to štěstí
i 28 dětí. Počasí nám přálo. V lese se procházela
Červená karkulka a děti jí pomáhaly vyzrát na vlka.
Za to jim Pipi dlouhá punčocha půjčovala svou
koloběžku. Kdo byl odvážný a nebál se, mohl také létat
na koštěti s čarodějnicí. Bob s Bobkem byli velmi
přátelští a zvali všechny na návštěvu do jejich
klobouku. Celkem jsme na Šumavě napočítali deset
bytostí. Za splnění všech osmi speciálních úkolů
a odhalení tajného hesla byla odměna. A co pohádkoví
hrdinové? Ti se vrátili do svých pohádek. Pokud se
s nimi chcete setkat, stačí otevřít knížku a začít číst.
Lada Mořická

PS: Poděkování patří všem těm, kteří neváhali a byli
ochotni pomoct - něco přinesli, podrželi, postavili,
spojili, ohlídali, vydávali. V neposlední řadě bych chtěla
poděkovat výboru Sokola za finanční podporu akce.

Poděkování za vydařenou akci
Tentokrát jsem se zúčastnila
akce pro děti, která
se konala na Šumavě, trochu
jinak. S ničím jsem
nepomáhala, prostě jsem se
přišla s dcerkami podívat
do Pohádkového lesa.
Lada s manželem Jurou
a patnáctiletou dcerou Karin,
kteří se do Austrálie
přistěhovali teprve loni
v červnu, plní inspirace a elánu, se nabídli uspořádat
Pohádkový les pro děti. A to že to stálo za to mi určitě
potvrdí nejenom jejich pětiletý syn Viktor.
Lada, Jura, Karin spolu s Marií a Vlastou přijeli
na Šumavu už dopoledne s několika hodinovým
předstihem, aby všechny pohádkové bytosti provedli
po okolí a rozdělili jim úkoly. Pak ještě stihli upéct
výborný meruňkový koláč, který přišel odpoledne
k chuti nejen dětem po splnění všech úkolů,
ale i rodičům k čaji a kávičce.
V pět hodin jsme zapálili táborák a už se opékaly
první buřty, a to za doprovodu harmoniky a zpěvu pana
Hubálka. Ostatní se hned přidali a ti nejmenší, co ještě
zpívat neumí, začali tančit.
Pro nás to bylo příjemné odpoledne v přírodě,
pro děti mnohem více....těšení se a očekávání, spousta
her, zábavy, překvapení a sportu, když jejich
pohádkový svět, jež znají z vyprávění, knížek či
videa, ožil. No a pro organizátory to bylo především
mnoho času přípravy. Jejich odměnou pak bylo nadšení
a radost dětí ze setkání s Červenou karkulkou,
čarodějnicí, Krtkem, Ferdou mravencem, Bobem
a Bobkem.............Poděkování patří všem maminkám
a tatínkům a mladým asistentům, kteří pomáhali
pohádkovým postavičkám na stanovištích a především
pak Ladě a Jurovi.
Moc děkujeme za všechny zúčastněné
Zuzana Vasitch

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Naše dětská česká školička
Začali jsme opět zdárně v hale kostela Sv. Matěje
v Chelthenham. Děti se učí písničky, poslouchají
pohádky (O perníkové chaloupce, O lišce a zajíčkovi),
čtou slova a přiřazují k nim věci, trochu si i zacvičí.
Ti větší opisují z tabule nebo čtou ze slabikáře.
Z přihlášených 14ti dětí se sejde většinou asi deset.
Díky vydatné pomoci nové maminky pí Lady Mořické,
která už strávila týden na táboře jako vedoucí,
uspořádala lesní pohádkovou hru a nabídla se
spoluvyučovat s pí učitelkou Vlastou Šustkovou, může i
letos sobotní výuka pro děti pokračovat. (Pí učitelka
Milena Petrová se chystá opět na mateřskou
dovolenou). Děkujeme oběma učitelkám za
jejich čas a dobrovolnou
snahu.
Rodiče
české školy

Jaké byly začátky vyučování

češtiny v Melbourne?
Aleš Nebeský
Při setkání s přáteli u skleničky vína se mnohdy
vyskytne nostalgická otázka „jak ono to vlastně bylo?“
Lidská paměť má tu vlastnost, že si každý pamatuje
tu či onu událost trochu jinak. A nebo také vůbec ne.
Já osobně jsem se naučil nespoléhat na svoji paměť
již dávno. Chci-li něco vědět, prolistuji třeba i řadu knih,
či stohy starých čísel časopisů. A nebo jdu na internet.
Ne že tam naleznu odpovědi na všechny otázky a také
to není záruka, abych se nemýlil. Výhodou ale je,
že někdy objevím něco, co jsem nevěděl.
Před časem jsem hledal odpověď na nějakou
otázku, a přitom mi padlo do oka oznámení na zažloutlých
stránkách Hlasu domova.
ČS. RODIČŮM V MELBOURNE
Konečně se podařilo zajistit místnosti, v nichž by se
konala každou sobotu řádně vedená a úředně uznaná
česká doplňovací škola a to v Technical Teacher's
College, 11 Glenbervie Road, Toorak (ulice Toorak
Rd., první od Glenferrie Rd., - konečná stanice, elektr.
č. 8, nebo elektr. č. 69 zast. u Toorak Rd. nebo vlakem
do stanice Kooyong).
Žádáme rodiče všech dětí, které chtějí českou
doplňovací školu navštěvovat, aby se dostavili v sobotu
28. září 1963 ve 2.30 hod. odpoledne do uvedené
školy, kde se provede zápis dětí a utvoří se rodičovské
sdružení, které by projednalo podrobnosti vyučování.
Současně prosíme všechny krajany, kteří mají
vhodné učební pomůcky, aby je české doplňovací
škole zapůjčili nebo věnovali. Děkujeme.

Program učiva dětské školičky na červen 2008:
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.
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Jak pejsek a kočička pekli dort - jídlo, stolování
Začíná zima - sporty
Tři prasátka - ovoce
Hrnečku vař – kuchyně

Bohemian Day Spa
Provádíme kosmetiku,
masáže, bahenní zábaly
a parafín,
horké kameny, pedikůru
a manikůru.
274 Inkerman Street, St Kilda East 3183
Telefon: 95278191 nebo 0407887140

Znovu jsem si musel překontroloval ročník.
Skutečně: Hlas domova, číslo 19, vydané 16.9.1963.
Česká škola vznikla v Melbourne pět let před mým
příjezdem – a já jsem se domníval, že to bylo až někdy
v polovině sedmdesátých let !!?
Výzva rodičům nebyla podepsána. V těch dobách
bylo zcela logické, že mnozí exulanti s ohledem
na svoje příbuzné vystupovali raději incognito. (To bylo
ovšem dávno před „úpravou poměru“, která umožňovala
výlet do ČSSR). A nebo nepatřili ke sběratelům zásluh.
Autorem byl Miroslav Cígler. Nepatřil k těm prvním
a také rozhodně nepatřil ke sběratelům zásluh. Snad
by bylo vhodné napsat, že M. Cígler vedle svého
zaměstnání učitele v Hawthorn Institute of Education
přispíval do odborných časopisů články k jazykovým,
vzdělávacím a sociálně vědeckým tématům. Mimo to
napsal a spolupracoval na historických studiích zejména v rámci Australian Ethnic Heritage Series,
ve které mimo jiné v roce 1983 vyšla jeho knižní studie
The Czechs in Australia, historie českého osídlování
a vlivu v Austrálii. Současně jako president Australian

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Centre for Cultural Exchange působil v oblasti
„multikulturismu“.
Začal jsem pátrat dále. A pak jsem se – já „posrpnový“–
znovu musel v dalším případě v úctě poklonit před
řadou „poúnorových“ exulantů a posléze i exulantů
„posrpnových“.
První zmínku o vyučování češtiny v Austrálii jsem
nalezl v druhém ročníku Hlasu domova. Pokud vím,
byl to v té době jediný český časopis na australském
kontinentu. V č. 9 z roku 1952 bylo oznámeno,
že v Sydney vyučování češtiny řídí St.Máša. Mezi
značně prořídlými řady pamětníků se mi bohužel
nepodařilo získat více informací. Snad jen to, že většina
exulantů věřila v brzký pád komunistického režimu a
návrat domů. Někteří z nich nechtěli, aby jejich děti byly
po návratu domů pozadu v češtině.
Našlo se dosti ochotných učitelů, zájemců ale bylo
podstatně méně – nepochybně k tomu přispívali
australské vzdálenosti a nedostatek veřejné dopravy.
Další zmínku o vyučování češtiny – tentokrát
z Melbourne – jsem nalezl v HD č.4 z roku 1956
oznamující opětné zahájení kurzů češtiny na konec
února v kostele sv. Ignáce v Richmondu. V březnu
téhož roku se později sešlo Rodičovské sdružení, které
zvolilo výbor: důvěrník J.Hašek, pokladník páter Zdražil,
revizoři účtů L. Popovská a J. Hašková. Rodičovské
sdružení pak v květnu pořádalo loutkové představení
za účasti 150 dětí a v lednu 1957 letní tábor pro děti
ve Warburtonu.
Vyučování pak pokračovalo i během roku, konalo
se další loutkové představení spolu s besídkou pro děti
a koncem roku pak vánoční besídka s nadílkou
a s letním táborem v lednu 1958 opět ve Warburtonu.
Další zmínka o snaze uspořádat tábor pro děti –
zřejmě neúspěšně – se objevila v souvislosti
s otevřením „farmy Šumava“ (později přejmenována
na Letovisko Šumava) v roce 1959, pod hlavičkou
„Katolická duchovní správa v Melbourne“.
Na tomto místě je třeba poznamenat, že od začátku
padesátých let v Melbourne vznikala a zanikala řada
společenských a politicky orientovaných organizací.
Mezi jinými, např. Československé národní sdružení,
Fotbalový klub Slavie, Sokol Melbourne, České
ochotnické divadlo, odbočka Společnosti pro vědy

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

a umění, odbočka Československé obce legionářské atd.
atd.
„Letovisko Šumava“ uvedené v život úsilím pátera
Peksy byla od roku 1959 prakticky prvním a jediným
společenským střediskem, kde se Češi a Slováci mohli
pravidelně volně setkávat. A také setkávali a setkávají
dodnes.
Informačním a pomocným střediskem Čechů
a Slováků, od počátcích jeho vydávání v roce 1950,
byla redakce nezávislého čtrnáctideníku Hlasu domova.
Tím se dostáváme zpět k začátku – k roku 1963, kdy
hrstka lidí jednoduše usoudila, že by se jejich dorůstající
děti narozené v Austrálii měly naučit mateřský jazyk
svých rodičů. Slovo dalo slovo a začali hledat místnost.
Pak se sešli, založili rodičovské sdružení a zahájili
vyučování češtiny. Sami. Svépomocí. Byla to generace,
které nikdo nemusel vysvětlovat význam slov „občanská
společnost“. Nepožadovali podporu českých daňových
poplatníků – coby „zrádci vlasti“ by ji stejně nedostali.
Ani je také nenapadlo pobíhat po australských úřadech
a požadovat podporu od australských daňových
poplatníků. „Multikulturism“ ještě nebyl na světě –
to přišlo až mnohem a mnohem později. Přesně řečeno
o deset let později.
Ani ne měsíc po uveřejnění výzvy k rodičům Hlas
domova oznámil, že bylo založeno Rodičovské sdružení
a byl zahájen zápis na pravidelné sobotní vyučování.
(Další kapitola o vyučování češtiny v Melbourne bude
příležitostně pokračovat.
Prosím „pamětníky“, kteří mohou doplnit neúplné
informace, aby se se mnou o své vzpomínky podělili.
Buď prostřednictvím redakce Kvartu a nebo přímo
na email anebesky@bigpond.net.au

Břetislav „Brian“ Jilich
zemřel 30. dubna 2008
Manželka Olga, šest dětí a jejich partneři,
devět vnoučat a přátelé.

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

Nezapomeneme!

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 zváni
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Z deníku cestovatelky Marty Pelikánové
GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ
REPUBLIKY V SYDNEY
přijme na plný úvazek administrativní sílu
pro práci na konzulárním úseku
Požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání
• znalost práce na PC
• vynikající znalost českého a anglického jazyka
(slovem i písmem)
• zkušenost s administrativní agendou
• organizační schopnosti, příjemné a korektní
vystupování, spolehlivost, diskrétnost a loajalita
nezbytná
• české státní občanství a trvalý pobyt v Austrálii,
případně australské státní občanství
• čistý trestní rejstřík
• předpokládaná doba výkonu práce - 1 rok
s možností dalšího prodloužení
• předpokládaná doba nástupu - září/říjen 2008
Písemné přihlášky spolu se stručným životopisem
zašlete laskavě do 15. 6. 2008 na adresu:
Consulate General of the Czech republic
169 Military Rd
Dover Heights
NSW 2030
nebo emailem na sydney@embassy.mzv.cz
Po vyhodnocení předložených životopisů budou
vybrané kandidátky pozvány k osobnímu pohovoru,
který se uskuteční na přelomu června a července
(přesné datum bude stanoveno dodatečně).
Případné doplňující dotazy na telefonním čísle
02 9371 0860, linka *11.

Jak jsem si řízla ostudu v klubu
Kamarádi mě vzali na večeři do R. S. L. Club,
což jsou po celé Austrálii kluby válečných
veteránů, které si přivydělávají tím, že vaří.
Dobře a levně. Trochu je podezřívám, že i to je zástěrka,
jak nalákat lidi na něco jiného - hned za jídelnou jsou vždy
hrací automaty. Ale tím, že to je jako klub pro členy, mají
levnější licenci na alkohol, no prostě jsou v tom finty
všelijaké. Ovšem hlavně a zásadně dodržují tradici
památky padlých vojáků. Všude jsou nápisy LEST WE
FORGET, věnce, medaile a jiné artefakty. A bacha, nijak
to nezesměšňuju, protože Australanů padlo ve válkách
děsivé množství (v první válce snad i nejvíc obětí v
poměru k počtu obyvatel země). Inu, pro Anglii bylo vždy
jednodušší nasadit do předních linií bojovníky z jakési své
vzdálené provincie než riskovat svoje lidi. Tolik vysvětlení
na úvod a už jsem v klubu s kamarády a večeříme.
Je všední den, tj. žádný svátek, šest hodin a pět minut,
tj, žádná zakulacená hodina a já se rozhodnu jít si k pultu
pro zákusek. Zákusků je na několika patrech o délce asi
dvou metrů mnoho druhů, takže tam poskakuju
před sklem, ohýbám se ke spodním řadám, stoupám si
na špičky, abych viděla na ty horní a studuju jednotlivé
kousky. Do toho se ozývá hlášení, kterému nerozumím
a tím pádem mu nevěnuju nižádnou pozornost a dál cvičím
před pultem sladkostí. Když už vím přesně, který dortík
chci, postrádám obsluhu, jenž by mi ho vydala. Je mi to
divné, protože doteď tam byla ochotná a usměvavá paní.
Bezradně se tedy otočím a představte si, co vidím:
personál, hosté i moji kamarádi stojí v pozoru, je hrobové
ticho, všichni se drží za srdce, jen moji kamarádi se drží
za pusu. Kdo z nás obyčejných, navíc zahraničních
smrtelníků mohl tušit, že bude vyhlášena minuta ticha?!
Takže na stolech stydnou večeře a mně na zádech
stydne pot. Ale ten pohled byl tak úžasně paradoxní, že
se mi odněkud z vnitřností dral do krku můj obvyklý
záchvat smíchu. Bylo mi jasné, že jestli se v tento
okamžik i jen pousměju, skončím před popravčí četou za
velezradu. Kousala jsem se do rtu a po minutě uctívání
jsem prosila kamarády, ať nic neříkají, nijak se netváří,
nejlépe ať ani nedýchají nebo že se neovládnu. Ale venku
jsme se tomu pak smáli celý večer.

Pavel a Hana Homolkovi

10

= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Tohle se může stát jen mně. Jít si pro ten zákusek
o minutu jinak, je vše v pořádku. Ale to já ne, já si umím
vybrat. Ovšem i vy musíte uznat, že jsem v tom nevinně.
A když už tady na sebe práskám, ještě vám popíšu další
můj výstřelek. Za ten si můžu sama a veškerá míra
zodpovědnosti je na mých bedrech.
Jak jsem si kupovala letenky
Ve Flight Centre mě obsluhoval
krásný kluk s modrýma očima,
hlubokýma jako Mariánský příkop
v Tichém oceánu. Živá reklama
letecké společnosti. Taky jednou
můžu mít štěstí, ne? Všechno jsme
dohodli, kdy kam z Darwinu
a za kolik, on vyplňoval letenku a ptal se, jestli má napsat
Miss nebo Mrs. Já, jak jsem se topila v těch oceánských
očích, tak jsem v ten moment nevěděla ani čí jsem,
natož abych si vzpomněla, které slovíčko znamená
slečna a které paní. Poloutonulá jsem se zmohla
na odpověď: „Já nevím.“ Tichomořská kukadla zamrkala
a rty pod nimi udiveně zašeptaly: „Ty nevíš, jestli seš
vdaná nebo ne?“ Vynořila jsem se nad hladinu, nabrala
do plic trochu kyslíku a chtěla jsem vše obrátit v žert
a říct, že to pro mě není důležité. Jenže jsem se
zamotala do angličtiny a řekla, že to pro mě není
zajímavé. V očním oceánu se vzedmula tsunami, která
spláchla z obličeje profesionální nános, a oba jsme se
chechtali tak, že se zastavovali chodci na ulici. Jestli
čekáte happy end, čekáte marně. Zaplatila jsem letenky
a vypadla.
Fotku kluka bohužel nemám, tak aspoň pro představu
mapa hloubky Tichého oceánu.Ta nejmodřejší modrá,
to je přesně vona. Ach jo.
A tak si tady žiju. A o tom ten život je a proto je tak fajn.

12.7.2008 15.00 – 16.30 hod. v ND

Čeká na Vás odpoledne plné soutěží,
písniček a tance.
Masky se představí ve velké promenádě masek.
Odměny pro všechny.
Vstupné $5/dítě.
* Zvláštní odměna pro dospělé v masce.
Bližší informace poskytne
Lada Mořická 0434 907 594.

GRATULUJEME
A ZÁVIDÍME
Pan Ante Schott i ve své
devadesátce natolik překypuje
energií, že u příležitosti její oslavy
uspořádal golfový turnaj na hřišti v Olindě.
Zúčastnili se příbuzní a přátelé, a i sám oslavenec
jim v patování stále ještě stačil. První místa
sice obsadili manželé vnuček, ale oslavenec
vyhrožoval, že jim to natře u příležitosti své stovky.
Večer pokračovala příjemná zábava v klubové
restauraci za přispění humoru a harmoniky
Mirka Hubálka.
Přejeme hodně zdraví a elánu a těšíme se
na zpravodajství z oslavy po dosažení té stovky.
Marta Pelikánová a redakce Kvartu, 5.5.2008

“BEAUTIFUL BAROQUE”

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou Vaše
očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší Milan, Martin, Howard,
Katka, Hanka, Mirka a Sabrina.
S tímto vystřiženým kupónem dostanete 10% slevu.
Platí do 1.září 2008

Srdečně Vás zveme
na pravidelný večer komorní hudby v Sokole
pořádaný známou českou cellistkou Ivanou Snaidr.
Na pořadu jsou skladby J.S.Bacha, Vivaldiho,
Handela a Telemanna
pro flétnu, hoboj, violoncello a cembalo.
Na programu se kromě hobojistky
Rachel Burke, cellistky Ivany Snaidr
a cembalistky Marty Majky
představí dva umělci mladé generace:
cellista Gideon Bosua a výjimečně nadaná flétnistka
českého původu Stephanie Andrews.
Sobota 26. července 2008 v 19.00 hodin,
vstupné $20, rezervace vstupenek na tel: 9432 8246

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!

Čtenáři píšíL
Vážená redakce,
Hezká slova, která věnoval památce Petra
Rady pan Mašín v minulém čísle Kvartu,
mi připomněla, že mám v garáži dosud krabice gramof.
desek, které přežily veškeré stěhování Melbourne –
Sydney a zpět. Jsou to zmíněné 2 desky LP, nazvané
„Žít jako strom“, a má-li někdo z čtenářů zájem
o Petrovy písně, jsou k mání jednak v Sokolovně
a jednak u mne – telefon (a detaily) 9898 6351.
S úctou Pavla Radová

Pro zajímavost - o kontraverzní postavě českých dějin:
Generalisimus Valdštejn – Bič emigrantů
Wallenstein, (Valdštejn) Albrecht Wenzel Eusebius
von, Herzog (duke) von Friedland, Herzog von
Mecklenburg, Fürst (prince) Von Sagen.
(Encyklopedie Brittanica).
Za druhé světové války byl v r. 1944 sestaven
na počest frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna
(německy Albrecht von Wallenstein) svazek
SS-Kampfverband Wallenstein, někdy uváděný jako
Kampfgruppe Wallenstein čili - 44. SS-Panzer-grenadier
Division Wallenstein. Jednalo se o souborné označení
pro jednotky SS, které postupovaly od 5. 5. 1945 proti
Pražskému povstání od jihu ze cvičiště SSod Benešova na Neveklovsku.
Jak je vidět, Němci na něj jako na svého hrdinu
nezapomněli i když v lednu 1633 vedl Valdštejn tajná
jednání s nástupcem švédského krále. Proto byl
v listopadu t.r. dobyt Regensburg (Řezno) Švédy.
Na tom, že mu nešel na pomoc, se podílel Valdštejn
svoji zradou.
Jeho majetek se dále rozrůstal díky tomu, že vsadil
na vítězství na Bílé hoře na Ferdinanda II. Valdštejn,
de Witte a Lichtenštejn dostali po Bílé Hoře do ruky
mincovnictví, minci značně znehodnotili a tak mohli
„lacino“ skoupit pozemky konfiskované protestantské
šlechtě. Již v roce 1622 uskutečnil asi vůbec největší
„tunel“, provedený na našem území. Nejvíce se
vévoda obohacoval ze žoldu, z kontribucí a kořistí
a vedle toho měl ještě plno pohledávek s císařem
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Ferdinandem II. Bez násilí s podvodů by svého
nesmírného bohatství nikdy nenabyl. Svoji pozornost také
obrátil k dědictví Smiřických, jehož oprávnění dědici
uprchli za hranice. Přihlásil se za nejbližšího příbuzného
a poručníka posledního z rodu Smiřických, Jindřicha
a zabavil celý majetek.
25. února 1634 byl Valdštejn v Chebu, kde se patrně
chystal uzavřít dohodu se Švédy, zavražděn svými
vlastními lidmi. I když pak byl probodnut svým
důstojníkem Deverouxem, to z něho nedělá mučedníka.
Už byl stejně na pokraji smrti, protože měl pokročilou
syfilidu, měknutí mozku a bolestivé mokvající vředy.
Na koně už se nedostal a z Plzně do Chebu ho vezli
v kočáře, kde ležel celou cestu na posteli.
Má ale u nás privilegium, že se stal prvním zločincem,
který veřejně zabavoval majetek popravených Českých
pánů a mnoha dalších, kteří museli za svou víru
a přesvědčení emigrovat. V posledních letech se skoro
všude konají jeho oslavy, hlavně v místech, které odcizil
původním majitelům. Neměli by se u nás historici
a přátelé v emigraci pozastavit nad tím, že Valdštejn,
který jako první u nás okrádal a vyháněl lidi do emigrace,
se dnes opěvuje?
Není také nikomu divné, že oddíly SS s jeho jménem
a nášivkami na rameni zabíjely pražské obránce barikád?
To přece není samo sebou, když tohoto našeho „slavného
muže“ vychvalovali za jeho „chrabré“ činy sami nacisté!
Proč ho ale vychvalujeme my?
L.F.Nykl
Odkazy:
Kollman, J., Polišnský, J.: Ani císař, ani král – Valdštejn,
Praha 1995
Janáček, J.: Valdštejnova smrt, Praha 1970
Janáček, J.: Valdštejnova pomsta, Praha 1992

CESTUJTE S
292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321
Email: eva@bohemiatravel.com

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

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au
OBĚDY

KAŽDÉ
ÚTERÝ

Cena $15

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÝ
ČTVRTEK

Pátek
13. června
Neděle
15. června
Sobota
21. června

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

12:00
12:00

Kino – Pánská jízda (komedie z r. 2004)

19:30

Večeře od 18.00 hod.

Argentine Tango
Lekce od 17.30 hod.
Social dancing od 19.00 hod.

Sorelli - Ben Winkelman Trio
Contemporary jazz

Cena $10

19:00

Cena $20/18

20:30

Rezervace tel. 0425 835 705

*ejprestižnější akce roku

– Tradiční ples v národním domě – se blíží
Kdy?......................19.července 2008

Bližší informace spolu s telefonním číslem na rezervaci míst, najdete v příštím čísle.

Pozvánka na výstavu „Praha v louži“
Výstava černobílých fotografií s názvem „Praha v louži“ autora Viliama Valy
se bude konat v Galerii „Domov“ (vedle Národního domu)
ve dnech 19.7.2008 – 3.8.2008
Slavnostní zahájení výstavy se skleničkou vína - v neděli 20.července 2008
Všichni jste co nejsrdečněji zváni!

The Czech Violin

Sat 28 June, 8pm...$16/$11

Songs and stories from former Czechoslovakia during a time when bread
and the colour of hair dye were political. A stage adaptation of words by
Slavenka Drakuli, Milan Kundera and K. Vlckova.

The Czech Violin
The Boite World Music Cafe
1 Mark St. North Fitzroy
Bookings, enquiries 9417 1983
or www.boite.com.au
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