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Svátek otců
Srdečně vás zveme
na slavnostní oběd,
který ocení každý tatínek
- vepřo, knedlo, zelo.

V neděli 7. září 2008
Od 12.00 hod.
Čtěte na straně:
2 ......... Ze stolu výboru

6 ........... Dva otcové Jana Nerudy

3 ......... Z dění v ND

7 ........... Ze zpráv ČTK

4 ......... Stránka Miloslava Hájka

12 ......... Program
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
.
Valná hromada SMI se plánuje na měsíc říjen.
Přesné datum a podrobné informace budou oznámeny
v přístím vydání Kvartu.
Zájemci o kurzy počítačů pro začátečníky, hlaste se
starostce Markétě, Slávkovi Hájkovi nebo Elišce Batty.
Tento kurz je zdarma a první kurz začíná druhý týden
v září. Přesné datum bude stanoveno na základě dohody
zájemců.
Znovu bychom chtěli upozornit všechny návštěvníky
Národního domu, že kouření v prostorách ND je
ZAKÁZÁNO a prosíme vás o dodržování tohoto zákazu.

Z dění v ND
PAG (HACC) program
Od 7.srpna v Národním domě úspěšně
začal nový program pro seniory
zaměřený na upevnění zdraví a zlepšení pohyblivosti
(Strength and Mobility Program). Hodiny vede každý
čtvrtek od 13 hod. kvalifikovaná chiropraktička Shirly Levit
s dlouholetou zkušeností s léčením seniorů, především
s problémy s osteoporózou, osteoartritidou a jinými
zdravotními potížemi spojenými s bolestmi kloubů
a páteře.
Máme ještě několik volných míst a pokud máte
o tento program zájem, i když nejste členy PAG,
přihlašte se Markétě Lyell nebo Elišce Batty.
Neváhejte, přijďte a zapojte se.

Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor SMI

Hledáme redaktora,
grafika i přispěvovatele
časopisu Kvart.
Dny otevřených dveří
Večeře během dnů otevřených dveří (každý
druhý pátek v měsíci) bude obstarávat naše dlouholetá
kuchařka, paní Alena Špirochová. V září na vás budou
čekat její vynikající bramboráky.
Těšíme se na vás a vaši návštěvu.

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.

Čeština pro mírně pokročilé – 10 lekcí

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

Každé pondělí v 19,00 hod. v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
(kurzy pro začátečníky i velmi pokročilé)
Telefon: 0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Czech for Intermediate
(Beginners Level 2) - 10 Sessions
Further introduction course for people
interested in Czech language.
Every Monday from 7 pm
At the National House of Czechs and Slovaks
497 Queensberry St.,
North Melbourne
Teacher: Zuzana Vasitch
(other classes and locations available)
Tel.:0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Praha v louži — výstava fotografií

Příjemné chvíle při tónech
"Barokní hudby"
V sobotu 26.července byl v Národním domě
pořádán koncert Barokní hudby. O přestávce a později
po skončení koncertu jsem se náhodně zeptal několika
návštěvníků na to, co si o tomto hudebním vystoupení
myslí. Jistě potěší učinkující, že všem tázaným se
koncert velice líbil a někteří vyslovili i názor, že toto byl
jeden z nejlepších, jaký v poslední době v Národním
domě slyšeli.
Já využívám této příležitosti, kdy bych rád za nás
všechny návštěvníky poděkoval všem učinkujícím
za příjemný večer, který nám svojí hudbou připravili.
Zvláště velký dík patří paní Ivaně Šnajdrové, která
celý koncert připravila a organizovala. Bez její zvláštní
píle by nebylo možné tento pěkný sobotní večer
uskutečnit.
Mirek Bernášek

Eva Jančík
z bývalé Bohemia Travel
si dovoluje oznámit že nyní pracuje
v cestovní kanceláři

488 Centre Rd, Bentleigh, 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net
A přivítá své klienty s $50 Gift Voucher

Odpadků a vajglů plná kaluž je věc, kterou každý
rozumný člověk obejde anebo do které každé
nerozumné dítě skočí a tomu potom každý rozumný
dospělý vynadá. Ani jedno z toho nedělá Viliam
Vala, rodák z Karviné, momentálně žijící v
Melbourne. Ten si kaluže fotí a když jich má dost,
tak je věsí vzhůru nohama a vystavuje. Lidé, kteří
si je prohlížejí, si při tom mohou vykroutit krk, když
se snaží uvidět, jak byly vyfoceny a jak vypadaly,
když to byly ještě obyčejné kaluže. V nich se totiž
odrážejí staré pražské budovy a jsou pověšeny tak,
aby vypadaly, jako kdyby se na ně člověk díval
z podzemí. Čtyřicet kaluží bylo zavěšeno v Galerii
Domov od 19. července do 10. srpna a všem, kteří
se přišli podívat, ze srdce děkuji a těm, kteří si je
zakoupili, přeji, aby si je hezky užili. Také děkuji za
propůjčení samotných prostor galerie, které jsou
fantastické. Rovněž děkuji reportérce rádia Inner
FM za odvysílané hodinové interview a výboru SMI
za poskytnutí občerstvení během vernisáže.
S pozdravem Viliam Vala

Horák Frankovich Rose & Cross
Lawyers & Notarys’
Jan A A Horák
Barrister Solicitor & Notary Public
Litigation, Criminal Law, Family Law,
All Court Work, All International Documents
Czech, Russian, English spoken
Urgent Criminal matters 24 hours service.
1038C Dandenong Rd Carnegie, Victoria 3163
Tel: 9571 8760, Fax: 9571 6993,
Mob: 0419 223 210, Email: jhorak@hotkey.net.au
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Stránka místopředsedy
Miloslava (Slávka) Hájka
Osudná osmička?
Dostávám z Prahy, z kanceláře senátora Mejstříka,
zprávy o výsledcích jednání mezinárodní konference
“SVĚDOMÍ EVROPY A KOMUNISMUS”, která se
odehrála 2.- 3. června 2008 v Praze. Tato konference
proběhla na půdě Senátu Parlamentu ČR a zúčastnili
se toho kupříkladu ex-president V. Havel a mnozí
představitelé českých i evropských kruhů, které se
zabývají studiem totalitních režimů a neblahých
následků jejich vlády. Doufám, že najdeme místo
v Kvartu, předložiti výsledky jejich úvah naší společnosti. Prozatím bych se rád dnes zmínil o jednom
předmětu mých obav, a to je číslo roku “8”, v našich
pozdních dějinách.
1918 byl počátek Československé republiky, čas kdy
naše legie v rozbouřeném Rusku ještě držely bolševiky
zaměstnané na Sibiři, za cenu tisíců vlastních životů.
Tím zabránili vrácení okolo 400 000 německých
zajatců a s Leninovým souhlasem jejich použití,
na západní frontě proti spojencům. To nám komunisté
nezapomněli, i když spojenci sami zapomněli. .

A byli to znovu naši vojáci a letci, kteří uprchli na
západ, a od počátku války bojovali a ztráceli životy,
na všech frontách, na straně spojenců i Rusů.
50 % létajícího personálu československých
squadrons, obětovali své životy, jak na západní tak
na východní frontě.
Ke konci války se západní spojenci dohodli se Stalinem
na Jaltě, udělali čáru přes Evropu, a dali naši vlast
do jeho zájmového prostoru.
1948 komunisti se o to přihlásili a násilím se ujmuli
vlády v Československu. Nevím kolik životů to znovu
stálo. Jedni z prvních byli mnozí letci, kteří přežili válku,
a vrátili se do vlasti, kterou pomáhali osvoboditi. Tisíce
lidí s nasazením života prchají do ciziny. Kolik tisíců
těch ostatních, kteří také za to platili vězením i životem,
a nebo ještě platí, neodvažuji se odhadovat.
1968 Rusko potvrdilo své panství okupací České
země, a je známé, že ještě dnes se na to doplácí.
Další tisíce lidí prchají do zahraničí.

1938 byl počátek obětování Československé
republiky. To bylo, když jsem viděl naše dospělé vojáky
plakat. Spojenci dali Hitlerovi naše Sudety, a tím mu
umožnili později zabrat zbytek bez výstřelu. Němci
na počátku války 1939 bombardovali Londýn s pomocí
našich pohonných látek.

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

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

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

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

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

1989 Sametová revoluce se opozdila, snad proto že
nebylo dosti klíčů na cinkání na Václavském náměstí.
Komunisti dále dirigují události, ale s větší opatrností.
2008 Několik odvážných lidí, kteří hledají návrat
spravedlnosti a nápravu spáchaných křivd, organizují
Pražskou deklaraci a získávají mezinárodní pomoc
Miloslav Hájek

A co dál - cílový přístav Austrálie. (2)
Elegantně oblečená v oblíbených šedo-hnědých
barvách, v kufírku samé knihy, ale přesto i něco pro
večerní gala na lodi a se čtyřmi dolary, draze
vyměněnými a i s několika markami od strejdy Rudy,
s kloboukem alá Aus Army a s rukavičkami - jedu do
světa. Není to cesta první. Už v devatenácti letech
utratila jsem první celoroční úspory na cestu
k polskému moři. Jelo se s CKM (jinak to tehdy ani
nešlo) vlakem ve skupině dvaceti. Prima dovolená,
ale tmavé a studené moře, hodně tam foukalo a tak
bylo vidět na plážích košatiny – pohodlná vyšší křesla,
kroužkovaně vypolštářovaná a obrácená zády k větru.
Ale bylo tam veselo, brouzdali jsme se a sbírali mušle,
viděli pár měst i zájezd do Varšavy a do solných dolů.
Chodili tam za námi lidé a chtěli si koupit cokoliv –
hlavně oblečení „ Pani, prodaje tu fajnu bluzku, proše,
bardzo harna!! Nie? To proč nie? No nee.”
Další cesty v letech šedesátých byly do Maďarska
a do Jugoslávie, pak nádherná Francie a v roce 67
soukromě do Rumunska. Ale o tom jindy. Teď se jelo
na velko – na zámořskou loď. Pár dní před odjezdem
mne rozbolel zub. Pražská zubařka to nějak pokazila
a tak to vypadalo na vytrhnutí. Unikla jsem jejím kleštím
a jedu si klidně do světa s dírou ve stoličce
a s drenážkou. Ale zub bolí víc. Tak ještě ve Vídni jdu
srdnatě k bratřím Kapucínům; ti jenom trhají –
zadarmo. Je neděle ráno. Jedu tramvají po krásných
jarních ulicích, ptám se na klášter se zubařem.
Tak tamhle, paní ... a soucitně kývají hlavou. Vejdu
do čekárny. Z ordinace se ozve “AAUUU!” a už vychází
chlapík s rukou na tváři.

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
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Další!! To jsem já. Odevzdaně si sedám. Jméno? Vlasta. - A paní Češka - ano. Já taky mluvit česky ...
říká mnich v kutně přepásané zástěrou. Bere nástroj.
Sesouvám se do křesla a otevírám pusu. Tenhle zub?
- aha - kývu. - Ale to dobrý, ne trhat, jen léčit. Tady
kapky a vložky. Kam jedete? - Do Austrálie.. - Hm,
krásné, tam zub spravit, šťastná cesta! Tak vida - zub
zůstal a ještě pak na dalších 15 let.
Odpoledne nastupuji do rychlíku Vídeň - Janov
- Genoa. Do kupé přichází matka s dcerou mého věku.
Podle velkého štítku na kufru s jménem LLOYD
TRIESTINO poznáváme, že směřujeme na stejnou
loď. Pak se ještě přidala jedna vdova. Pán Bůh mi je
asi poslal do cesty, protože bez nich bych musela
přespat poslední noc před odjezdem na lavičce nebo
na kufru. Ale vzaly mě pod křídlo a šly do hotelu
s pokojem pro čtyři. Pro ně Rakušanky to byl jen
nepatrný příplatek - pro mě záchrana. Za dolar a půl
koupila jsem si bílou kávu a rohlík a dojedla se
houskou a jablkem ještě z domova. Druhý den ráno už
nic, ale odpoledne po nalodění jsme už měli o všechno
postaráno. Dámy byly samo sebou v samostatných
horních pokojích, já až dole v kajutě pro šest žen,
Polek, které emigrovaly. Říkaly mi - naše pani - dávala
jsem jim prášky proti houpavému žaludku. Loď byla pro
1800 pasažérů a 600 členů posádky – jménem
MARCONI. Byla krásná. Loď byla krásně bíle lesklá
a se dvěma mohutnými komíny, tak trochu jako
TITANIC. Několik barů (nic tehdy pro mě), bazény,
lehátka, kina, herny, kaple, obchody, leštěné dřevo.
Držela jsem se v rovnováze, abych nedávala najevo,
že jsem jako v Jiříkově vidění. První večeře: chody,
číšníci v černo-bílém nabízí pečivo, ovoce, pití, jídelní
lístky, jmenovky. A to byla turistická třída. Později jsme
měli dovoleno podívat se do vrchní první třídy. Krása!!
Všude hrála hudba k poslechu i k tanci, každý večer byl
program pro cestující. Mnoho mně uniklo, protože
jsem neuměla ani italsky ani dost anglicky, ale byla to
ta nejkrásnější dovolená se zastávkami v přístavech
Neapol, Mesina, Athény, Malaga a Durban a pak vstříc
pátému kontinentu – Austráliie
Vlasta Šustková

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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

6
Dva otcové
Jana Nerudy

Jan Neruda se narodil
v r. 1834 a zemřel v r. 1891.
Jeho jméno často spojujeme
s básní o matce, se kterou měl
výjimečně láskyplný vztah
a porozumění beze slov.
Jako studentka jsem se
mírně pozastavila nad jeho
fotografií, kde plnovous jako by měl zakrývat rysy
obličeje. Možná, že toto mé tušení bylo blíže pravdě
než jsem si tenkrát myslela. Ani na obecné škole, ani
na středních školách nás neučili, kdo byl rodným otcem
Nerudy, to jsem se teprve dočetla jako dospělá. Sám
Jan Neruda se hlásil výhradně ke jménu svého
nevlastního otce; přál si proslavit jméno Nerudy jako
odměnu za všechna ta léta kdy mu byl de facto otcem,
i když měli psychologickou zábranu co do srdečního
vztahu. – Jeho “otec” Neruda byl kantýským v
Újezdských kasárnách na Malé Straně. Později měli
jeho rodiče hokynářství a celkem chudobnou
domácnost v Ostruhové, t.j. nynější Nerudově ulici pod
Hradčany.
Ale jeho rodným otcem byl francouzský vědec
Joachim Barrande (1799 – 1883), v jehož domácnosti
dříve byla zaměstnaná matka Nerudy jako služka. Jeho
byt ve Vítězné ulici na Malé Straně byl postupně
zaplněn zkamenělinami od podlahy až do stropu.
Napsal také několik důležitých knih. (Teď víte, po kom
se jmenuje kopec Barrandov kde pracují naši filmaři.)
Ve své závěti daroval všechny své výborné sbírky,
knihy a rukopisy Národnímu muzeu v Praze. Řekl,
že co česká země vydala, to že má v české zemi
zůstat. Jenomže když už vyčerpal řeckou a latinskou
nomenklaturu, začal dávat svým prehistorickým
nálezům rozmarné názvy jako “bábinka prima”, “tetinka
bellula” (roztomilá), “služka pulcella” (hezká),
“Milá delicate”, anebo z dávné historie “Šárka invelix”,
a “Vlasta superba”, atd. To mu vyneslo odpor a nelibost

německých učenců, kteří to považovali za spíše frivolní
nežli vědecké názvy. – I když Barranda přispěl finančně
na výchovu a vzdělání Jana, určitě měl k němu Neruda
kritický postoj z lidského hlediska. Posuďte sami tyto
básně:
Ve sbírce “Loretánské zvonky”
píše o otci Nerudovi:
Milovali jsme se, otče,
jak se jen milovat může,
ctili jsme se, drahý otče,
muž jak může ctíti muže.
A přec stála jakás síla
příkré pýchy mezi námi,
že jsme žili, jako žijí
dobří, ale chladní známí.
Často o samotě náruč
toužebně jsme rozepjali,
a když jsme se sešli – chladně
proti sobě zas jsme stáli.
************
Já ležel na rov natažen
a holý rov jsem líbal,
a zdálo se mi, jako by
se rov ten holý hýbal.
A tisknul jsem vždy znovu zas
ku hlíně ret horoucí,
a při líbání cítil jsem
tam dole srdce tlouci.
Ve sbírce “Hřbitovní kvítí” píše:
Pláče hošík otrhaný:
“Přec se jednou seberu,
tatínkovi, kde ho najdu,
notně holí vyperu.”
Kdož tvůj otec? – “Nač se ptáte?
Tatínek je velký pán!
Odejel nám, dávno tomu,
když mi dával marcipán.”
A kam odjel? – “Ah, co já vím!
Odejel mil na tisíc,
o maminku nedbá již,
má prý mam těch ještě víc.”
Co lze dodat závěrem? Musíme poděkovat všem těm
hodným, starostlivým tatínkům, kteří svým způsobem
přispívají ke spokojenému, šťastnému prostředí rodiny.
Alena Wostrá

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

Ze zpráv ČTK
jsme pro vás vybrali:
Barack Obama mluví o srpnu 1968
Demokratický kandidát na prezidenta USA Barack
Obama natočil video, v němž hovoří o událostech
v Československu v roce 1968. A srovnává je s tím,
co se teď odehrává v Gruzii. Svět se nesmí vrátit do
dob Studené války, varuje demokratický senátor z
Illinois, který má velkou šanci vystřídat George Bushe
v Bílém domě.
"Přesně před čtyřiceti lety vtrhly sovětské tanky do
Československa, aby rozdrtily krátký pokus o svobodu
známý jako Pražské jaro," zahajuje Obama asi
čtyřminutový projev.
"Stejně jako jeho sousedé ve východní Evropě,
Československo bylo komunistickou zemí a členem
Varšavské smlouvy nikoli vlastní volbou, ale proto,
že leželo v části Evropy, která byla po druhé světové
válce okupována sovětskými silami," vysvětluje
Američanům.
Po osmi měsících roku 1968 Čechoslováci zažili dvacet
let represí. "Jejich poselství bylo jasné: máme stejné
právo jako kdokoliv jiný svobodně žít, mluvit a volit si
vládu."
Rusko už není Sovětský svaz. Ale...
Spojené státy toho v roce 1968 pro Čechoslováky
moc neudělaly, ale vykonaly hodně pro vybudování
svobodné Evropy, tvrdí senátor. "Evropy, v níž žádná
země nemusí mít strach, jaký zažili Češi a Slováci
v roce 1968."
"Dovedli jsme Studenou válku do úspěšného konce,
pomohli jsme novým demokraciím od České republiky
přes Estonsko až po Bulharsko postavit se na vlastní
nohy. Ukončili jsme zvěrstva občanské války

7

na Balkáně," vypočítává Obama, načež přechází
k současnému problému číslo jedna - konfliktu mezi
Ruskem a Gruzií.
"Rusku jsme nabídli partnerství na jeho vlastní tvrdé
cestě ke stabilitě. Teď, když jsme sledovali ruské tanky
a vojáky, jak napadají a obsazují Gruzii, připomněla se
nám všechna bolestná historie, na jejímž překonání
Američané a Evropané tak tvrdě pracovali."
Obama varuje, že "temné dny" dvacátého století se
nesmějí vrátit, že Gruzie a všechny ostatní státy musejí
mít právo žít svobodně a bezpečně v rámci svých
hranic, což je podle Obamy právo, "které bylo tak
tragicky upřeno Čechům a Slovákům v roce 1968".
"Je nutné mít na paměti, že dnešní Rusko už není
Sovětský svaz za Studené války." Washington
a Moskva mají společné zájmy a návrat Studené války
by nikomu neprospěl, říká Obama.
Nicméně Rusko se podle něj vzdaluje od
demokracie. Svou velikost stále definuje v opozici
k ostatním, pořád si myslí, že sílu a stabilitu si zachová
tak, že bude oslabovat a destabilizovat sousedy,
a zůstává přesvědčeno, že je lepší být obáván než
respektován. "Takové smýšlení nemá v našem mladém
století místo," říká Barack Obama.
V úplném závěru ještě jednou připomíná
Československo roku 1968 a právo na svobodu, které
mu bylo upřeno. Nic takového už se podle něj nesmí
opakovat, svobodu je třeba hájit.

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775

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

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

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

ČR podepíše s USA jednu ze smluv
nutných pro bezvízový styk
Zástupci České republiky podepíší
v nejbližších týdnech v Praze se svými
americkými kolegy ujednání o spolupráci se střediskem
USA pro prověřování teroristů. ČTK to v úterý řekla
mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Uzavření právně
nezávazné dohody je jednou z podmínek pro bezvízový
styk s Amerikou. Česko musí dále s USA vyjednat
smlouvu o výměně informací o osobách v minulosti
odsouzených za nejzávažnější trestné činy, kterou chce
podle Malé podepsat do poloviny září.
Ujednání se bude podle mluvčí týkat budoucí
spolupráce mezi americkým a českým protiteroristickým
centrem. Obecně z právně nezávazné smlouvy podle
expertů na mezinárodní právo nevyplývají žádné
závazky. "Plnění předmětné dohody je na dobré vůli
smluvních stran a nelze jej vymáhat žádnými
prostředky," sdělilo ČTK ministerstvo zahraničí.

Pospíšil: V návrhu přímé volby nebudou
změny pravomocí prezidenta
Návrh přímé volby prezidenta, na kterém pracuje
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS), nebude
obsahovat změny kompetencí hlavy státu. Pospíšil to
v neděli uvedl v pořadu České televize Otázky Václava
Moravce. Předlohu Pospíšil dopracuje v srpnu, aby ji
mohl odevzdat vládě. I když návrh nepředpokládá
změny kompetencí hlavy státu, jak si přejí lidovci
a zelení, Pospíšil nevylučuje, že se novela změní
v průběhu debaty ve vládě, sněmovně a Senátu.
Pospíšil už vládě také odevzdal sedm variant na změnu
volebního zákona tak, aby nediskriminoval menší strany
v počtu hlasů potřebných pro kandidáty na vstup do
sněmovny. Podrobnosti neuvedl.

Silná koruna podle průmyslníků
ohrožuje domácí ekonomiku
Silná česká měna představuje podle předních
českých profesních asociací a firem
celospolečenský problém a její dopady do hospodářství
mohou být skutečně závažné. Vyplynulo to z úterního
setkání jejich zhruba 40 zástupců, informoval ČTK Svaz
průmyslu a dopravy. Chtějí se proto kvůli posilující
koruně setkat s premiérem Mirkem Topolánkem
a guvernérem České národní banky Zdeňkem Tůmou.

Češi jsou převážně spokojeni, trápí je
zdravotnictví a inflace
Češi patří mezi spokojenější obyvatele EU, za největší
problémy své země pokládají zdravotnictví a rostoucí
ceny. Plyne to z výsledků celoevropského průzkumu
veřejného mínění Eurobarometr, jehož výsledky byly
zveřejněny. Se svým životem je podle něj spokojeno 82
procent občanů ČR, což je o pět procent více než
celoevropský průměr. Zdravotnictví trápí 39 procent
a rostoucí ceny 38 procent dotázaných.
Češi také míní, že nemají v EU vliv, přesto jí chtějí svěřit
obranu. Obyvatelé ČR jsou velmi skeptičtí a jen 22
procent z nich si myslí, že jejich hlas má v EU váhu.
Podle průzkumu Eurobarometr pokládá členství v unii
za dobrou věc 48 procent českých občanů. Přesto by lidé
unii rádi svěřili rozhodování v tak klíčových oblastech,
jako je obrana a zahraniční politika.
České vládě podle Eurobarometru důvěřuje pětina
obyvatel země. Důvěra v parlament dosáhla 16 procent
a politické strany se těší důvěře jen 11 procent občanů.
Pro přijetí eura se v průzkumu Eurobarometr vyslovilo 53
procent občanů ČR. Češi se tak v EU řadí k vlažným
zastáncům společné měny.

Podrobnější informace naleznete na zpravodajských servrech: www.ihned.cz, www.idnes.cz, www.novinky.cz

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

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

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

Melbourne Fringe Festival
v Sokole
Jako každý rok, i letos bude náš Národní dům součástí
Melbourne Fringe festivalu, který probíhá od 24.září
do 4.října. Na programu je šest večerů Racha,
Chopina, Albenize a Rowana Vince.
Rowan Vince, pianista a skladatel se vám představí
v recitálu 2008 „Late Night Piano Club“ v Národním
domě 24.,25.,26.září a 2.,3.,4.října.
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Oznámení o bohoslužbách 2008
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 7.září, 2.listopadu, 7.prosince
od 11.00 hodin
v říjnu se mše nekoná!
Po mši následuje malé občerstvení.
Adresa:
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J),
tel.:9754 5159

Tradiční

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Česká školička pro děti
Probíhá každou sobotu od 16.00 hodin
v St. Matthew’s Church, Cheltenham
(na rohu Park Rd. & Nepean Hwy.)
Je určena dětem od 5-10 let bez znalosti
i se znalostí češtiny.
Cena $5/dítě.

se bude konat v neděli 28.9.2008 na Šumavě.
Mši ve 14 hod. bude sloužit Otec A. Hrdina.
V 15 hod. pokládáme věnce u pomníku padlých,
pak následuje taneční zábava
s oblíbenou kapelou Edy Zlatého.
Oběd nebo jen kávu s koláčky podáváme
již od 12 hodin. Kroje jsou vítány.

Vyučuje Vlasta Šustková (mob. 0408 088 167)
a Lada Mořická (mob. 0434 907 594)
Program učiva na září
6.9. Pohádka o zlaté rybce
13.9. Čáry máry ententýky,
poletíme do Afriky
20.9. Budulínek
27.9. Byl jednou jeden král

S litostí vám oznamujeme,
že nás navždy opustil
pan

Těšíme se na setkání na Šumavě!
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J)
Tel: 9754 5159
Červený Kříž hledá

Mirek Bartoněk
Zemřel v pátek
8.srpna 2008
Manželka Jiřina, děti Petr, Pavel a Danuška,
vnoučata Carrie, Mark, Jason a Robbie

Antonína Sejnohu
roz. 25.1.1929 v Chomutově
Otec: František Sejnoha
Matka: Františka Sejnoha
Australian Red Cross tel. 8327 7883 (case no. 52413)
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Čtenáři píší:
Vegemite
Jsou věci mezi nebem a zemí,
které jsou nepochopitelné, když se
nechápající nechce dát poučit. Tak nějak to bude s věcí
“Vegemite”, když se návštěvy v Austrálii bez rosmyslu
ženou vyslovit zatracení a pohoršení nad jeho
používáním dětmi i dospělými, jim nepochopitelné.
V srpnovém vydání Kvartu vyšla na toto téma – mám
dojem, že to měla být legrační povídka – dvoustránková
stať a tak se i já odvažuji něco dodat na obranu této
pochutiny, milá Marto, nikoliv potraviny k nacpání břicha!
a jinými česko-australskými slovními květinami
“famosního songu!” (matičko boží, chraň naší krásnou
češtinu!), z toho by byl onen zmíněný průjem stejně
dobře jako ze sklenice Šaratice, po krajích českých.
K potravinám přidávají se pochutiny. Za cestování
v Čechách jsem si všimla, že jsou také oznamovány věci
“s příchutí” na jídelním lístku všeobecně, tedy nic nového
pod sluncem. Australský Vegemite se druží se staršími
výrobky Mermite v Británii a podobnými jinde –
seznámila jsem se s tímto – “je to černý a smrdí to”,
jak popsala Marta (a oproti tomu chutná austral.
Vegemite lépe, říkám já) už v r. 1948, s Vegemitem
později v Australii v r. 1952 a od těch dob s podobnými,
konkurujícími výrobky Promite a Mighty Mite. Všecky
mají svou cenu a jistě by bylo návštěvám zde k užitku
seznámit se s nimi lépe za návodu rozmazat asi půl
čajové lžičky Vegemite – preparátu pro užívání vitaminů
složití B – na mírně máslem namazanou topinku
k snídani nebo i jindy denně. A – ergo kladívko! Ono to
prospívá! Prokazatelně a dobře a výborně těm, kteří
potřebují doplňovat ke stravě vitaminové B složky.
Zdejší klima toho téměř žádá a proto máme pro
posměváčky dostatečnou výdrž v trpělivosti než se
vyřkne zanechme toho blábolení! Doufám, že Marta
ještě poopraví, nebo řekněme “vytříbí chut' a účinek”,
aby věc vysvětlila i svým nádražáckým přátelům –
Vegemite je austral. kolomaz, která prospívá
australo-mašinkám. Výborně a bez nadsázky. Ale komu
nechutná, at' ji nejí! Jen připomenu, že mladí se mají
moc, moc učit!

A to mi připomíná co mi bylo řečeno pro zasmání
jednou v ČR, když jsem byla “doma” na návštěvě.
Za “totáče” byla dávána možnost východním písálkům
předvést jejich um a znalost češtiny. Vyslovil se jeden
v domění, že se už naučil dost: “Lidé jsou různé,
povětšině blbé!”
Různí lidé mne nenadchli, ale tento výrok mi slouží
od té doby a přivádí mne vždy na to vzít život se špetkou
“Vegemitu”, veseleji a zdravě.
Přeskoč, přelez, nepodlez!
Nazdar
Vlasta A.

Výstava paní Sylvie Simon
- sklo, keramika, bronz, obrazy - se odkládá na
listopad tohoto roku.
Paní Simonová – původem z čechorakouských
rodičů – vytvořila za posledních 16 let v Melbourne řadu
kolekcí keramických sousoší, bronzových sošek a hlav a
krásně průsvitných barevných uměleckých děl ze skla.
Některé její práce můžete zhlédnout na výstavě Mont
Salvat ve Warandyte v době od 1.9. do 30.9.2008.
Mnozí z vás již obdivovali její ukázkovou práci
modrozelené ryby na úspěšné výstavě pana Viliama
Valy. Ukázky z její tvorby jsou rovněž na webside SMI –
www.sokolmelbourne.com.au.
Těšíme se, že nám paní Simonová poskytne svou
připravovanou výstavou bohatý umělecký zážitek.
Některá díla si bude možno zakoupit s krajanskou
slevou. Vstup opět volný, pozvání do galerie Domov
platí pro všechny.
EK

Pavel a Hana Homolkovi

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!
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Koncert cimbálové muziky

Sudovjan
Se bude konat v neděli 26. října 2008
v Národním domě ve 14.30 hod.
497 Queensberry St, North Melbourne
Další informace a obědnávky vstupenek na
tel. 0413 852 488

Sudovjan
Cimbálová muzika Sudovjan vznikla před pěti lety
v centru Moravského Slovácka Uherském Hradišti. Její
kořeny vedou hluboko do osmdesátých let, kdy se její
členové začali potkávat v různých dětských lidových
muzikách. Časté společné muzicírování jim zůstalo i v
pozdějších letech, občasné potkávání se nad muzikou
všechny úžasně bavilo a tento pocit se přenášel i na
jejich posluchače.
Zážitky ze společného hraní vyústily v nutnost scházet
se a „tvořit“ pravidelně. Posledních pět let můžete
muziku potkávat na koncertech a festivalech doma i v
zahraničí. Jejím nejoblíbenějším působištěm je
prostředí vinných sklepů, kde jsou posluchači nejblíže
a všichni mohou společně prožívat lidovou píseň.
Muzika se zaměřuje jak na klasickou interpretaci
lidových písní (podle podání starých hudců), tak na
jejich umělecké úpravy.
Přirozeným
zdrojem
repertoáru je Slovácké Dolňácko, zejména okolí
Uherského Hradiště se svým nepřeberným bohatstvím
lidové písně. Záběr muziky je ale mnohem širší a
zahrnuje nejen téměř všechny regiony Moravy, ale
sahá až na Slovensko a občas ještě dál.
Cimbálová muzika Sudovjan je oceňována pro
instrumentální a pěvecké kvality svých členů, znalost
regionálního podání lidové písně a přirozenou
muzikálnost. Co ji tvoří výjimečným, je obrovské
nasazení kapely při hře, kterým vždy strhne své
publikum.

Pro turné po krajanských klubech v Austrálii si muzika
připravila průřezový program z populárních i méně
známých moravských a slovenských lidovek. Muzikanti se
hlavně těší na společné zpívání s posluchači a plné
sály.

Wholistic ATTITUDE
OSTEOPATHY MASSAGE
& REVIVAL
TREATING:
NECK AND BACK PAINS, SCIATICA, HEADACHES
MUSCULAR STRAINS / JOINT SPRAINS
STIFFNESS,ARTHRITIS / JOINT PAIN
PREGNANCY STRAINS, POSTURAL CORRECTION
BABY MASSAGE CLASSES FOR PARENTS
REMEDIAL AND RELAXATION MASSAGE
AROMATHERAPY MASSAGE
HOT STONES MASSAGE
RUSSIAN AND HEBREW SPEAKING
M: 0411 749 306

PH: 9527 6806

ACCEPTING ALL PRIVATE HEALTH INSURANCES
WORKCOVER TAC MEDICARE (CONDITIONS APPLY

Receive 10% off
your consultation upon presentation of this advert

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 ZÁŘÍ 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au
KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÉ
ÚTERÝ

SWING PATROL – LEKCE SWINGU

KAŽDÁ
STŘEDA

LEKCE BRAZILSKÉHO BUBNOVÁNÍ

KAŽDÝ
ČTVRTEK

Neděle
7. září

Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Cena $10

Informace Carlos tel. 0402 322 301

Cena $15

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

Vepřo, knedlo, zelo

Večeře od 18.00 hod

Neděle
14. září

Lekce od 17.30 hod.

Rezervace tel. 9807 2326

Cena $15

Den otevřených dveří
Argentýnské Tango

Středa
24. září

Melbourne Fringe Festival

Čtvrtek
14. září

Melbourne Fringe Festival

Pátek
14. září

Melbourne Fringe Festival

Rowan Vince
Rowan Vince

Rowan Vince

Rezervace tel. 9660 9666
Rezervace tel. 9660 9666

Rezervace tel. 9660 9666

Cena $10
Cena $20/$15
Cena $20/$15

Cena $20/$15

Disco - Dziupla
Rezervace tel. 9361 2051

18:30
19:00

12:00
17:00

Promítání filmu podle zájmu
Tancování od 19.00hod

12:00

12:00

Svátek otců - Slavnostní oběd

Pátek
12. září

Sobota
27.září

Cena $15

Cena $15

17:30
20:00
20:00
20:00
20:00
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