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Jan Werich
Jan Werich patří k našim nejznámějším a nejváženějším divadelním a filmovým legendám.
O to překvapivější pak může pro někoho být, že natočil vlastně jen několik filmů.
Tento český spisovatel, herec, dramatik a publicista se narodil 6. února roku 1905 v Praze-Dejvicích,
kde potom strávil většinu svého života. Do širokého kulturního povědomí se dostal spolu se svým
kamarádem Jiřím Voskovcem ve druhé polovině dvacátých let. Oba vystudovali práva, ale táhlo je to k
divadlu, k filmu, ke kumštu. Od roku 1927 do roku 1938 se stali hlavními postavami Osvobozeného
divadla a doslova idoly tehdejší mládeže.
Vedle divadla se věnovali
Druhou světovou válu strávili
i své velké lásce - filmu.
Voskovec s Werichem v emiOba si zahráli ve čtyřech
graci v USA a po roce 1945
filmech PUDR A BENZIN
se pokusili navázat tam,
(1931), PENÍZE NEBO ŽIVOT
kde roku 1938 museli skončit.
(1932), HEJ RUP (1934)
Ne zcela úspěšně. Doba byla
a SVĚT PATŘÍ NÁM (1937).
už jiná a oba tvůrci rovněž.
Zejména
poslední
dva,
Navíc se rychle blížila nová
režírované Macem Fričem,
diktatura.
Voskovec
se
patří do zlatého fondu
rozhodl pro druhou emigraci,
českého filmu. Samostatně se
Werich zůstal doma. V nových
Jan Werich objevil ještě v roli
nesvobodných poměrech se
uprchlého
trestance
mu žilo a tvořilo těžce.
v Cikánově filmu U NÁS
Divadlu se mohl věnovat
V KOCOURKOVĚ (1934),
alespoň trochu podle svých
který
mezi
řadou
představ až po několikaleté
průměrných
a
podprůpřestávce ve druhé polovině
měrných komedií své doby
50. let, kdy stál v čele Divadla
rovněž poněkud vyčnívá.
ABC, které se snažilo navázat
na odkaz Osvobozeného, třeba i tím, že obnovilo některé jeho hry, v nichž byl nyní Werichovým
partnerem Miroslav Horníček (Balada z Hadrů, Těžká Barbora).
V oblasti filmu našel Werich uplatnění jen zřídka. Roku 1951 hrál hlavní dvojroli v nesmrtelné
komedii CÍSAŘŮV PEKAŘ, PEKAŘŮV CÍSAŘ, roku 1955 v pohádce BYL JEDNOU JEDEN KRÁL a roku
1963 v Jasného filmu AŽ PŘIJDE KOCOUR. Vedle několika menších rolí ve filmech PÁD BERLÍNA
(1949), HUDBA Z MARSU (1954) a BARON PRÁŠIL (1961) se v šedesátých letech ještě uplatnil,
ovšem s velikým šarmem, v několika vesměs kratších televizních filmech. Všechny se díky němu
staly legendami. Posledním hraným dílem, v němž vystupoval, byl seriál PAN TAU (1969).
Jan Werich patří nesporně k největším českým hercům 20. století, jak ovšem vyplývá z jeho krátké
filmografie, zároveň k těm nejvíce nevyužitým. Bohužel. A to zejména pro nás diváky.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
Po lednové dovolené je provoz Sokola zase v plném
proudu. Stejně tak jak v posledních letech na vás letos
čekají pravidelné úterní obědy, čtvrteční posezení
s kávou a zákuskem, taneční zábavy se Studiem 4
a Vintage Blue Band, pro mladší Česko-Slovenské
disko, pravidelné koncerty klasické hudby a řada
dalších českých akcí. Program Sokola najdete na
n a š i c h
w e b o v ý c h
s t r á n k á c h
(www.sokolmelbourne.com.au) a samozřejmě na
předposlední straně Kvartu. Zveme vás všechny na
návštěvu našeho národního domu, nestyďte se
a přijďte!
Na valné hromadě 18.října 2009 bylo schváleno
zvýšení členských příspěvků. Členské příspěvky
Sokola Melbourne Inc. na rok 2009/2010 jsou $25 na
osobu na rok (penzisté $15).
Výbor Sokola schválil zvýšení poplatků za pronájem
sálu za sobotní akce, s platností od 1.1.2010. Nový
poplatek se netýká soukromých oslav členů, ten zůstal

DOMOV
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne
Domov je 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,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

nezměněn. Pokud máte zájem si rezervovat dolní nebo
horní sál na nějakou oslavu (např. narozenin), volejte
0413 0852 488. Doporučujeme, abyste plánovali
s předstihem, protože sál je často rezervován několik
měsíců dopředu. Ceník za pronájem sálu je uveřejněn
na sokolských webových stránkách a na nástěnce
v Národním domě.
Mnoho štěstí a hodně nových přátel přejeme Mileně
a Radkovi Petrovým, jejich dceři Radce a synovi
Vladimírovi, kteří se po mnoha letech v Melbourne
stěhují zpět do České republiky. Děkujeme jim za jejich
pomoc, která nám bude určitě v příštích měsících
a letech chybět. Milena původně přijela do Melbourne
jako učitelka češtiny a s výukou dětí i dospělých
pokračovala až do nedávna. Dále pořádala akce pro
děti v Národním domě (velikonoční barvení vajíček,
Mikulášskou a jiné), několik let byla aktivní členkou
výboru Sokola Melbourne, prováděla korektury Kvartu
a jistou dobu ho redigovala. V roce 2005 spolu
s Radkem založili sokolské webové stránky, které
spravovali až do ledna tohoto roku. Za všechnu jejich
práci a pomoc, jménem celé české komunity,
mnohokrát děkujeme a přjeme jim šťastnou cestu
a krásné zabydlování “doma”.
Po přečtení posledního odstavce už asi tušíte co bude
následovat na dalších řádcích:
Hledá se webmaster pro sokolské stránky
www.sokolmelbourne.com.au.
Zájemci, všichni co by byli ochotni pomáhat, ať už jen
dočasně či částečně, prosím kontaktujte starostku
Markétu Lyell na tel. 0413 852 488 nebo pošlete email:
marketa.lyell@sokolmelbourne.com.au.
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
K. Horák, Milan Jandovský, M. Oliverius, František
Příhoda, K. Zahra.

Kurzy češtiny
pro začátečníky a pokročilé
Začátečníci: každé pondělí od 18 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
497 Queensberry St, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 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
Vážení čtenáři Kvartu,
Jak je vám známo, Kvart je zasílán všem zájemcům
zdarma. Tisk a poštovné jsou jedním z nezanedbatelných výdajů Sokola Melbourne Inc., přesto i v
budoucnu tuto službu chceme poskytovat bezplatně
všem, kteří mají opravdový zájem náš měsíčník číst.
Bohužel každý měsíc se nám vrací mnoho zaslaných
výtisků, nejčastěji protože adresát se přestěhoval
a zapomněl nám oznámit změnu adresy. Z tohoto
důvodu Kvart bude zasílán pouze těm, kteří si ho
objednají. Subskripce bude i nadále zdarma, platná
jeden kalendářní rok, což nám umožní pravidelně
aktualizovat soubor adres všech zájemců o tištěnou
formu Kvartu.
Jistě jste si vědomi, že měsíčník Kvart je už několik let
dostupný v elektronické formě na internetu, na naší
webové stránce www.sokolmelbourne.com.au
Chápeme, že ne všichni mají přístup k internetu a proto
jestli si i nadále přejete, abychom vám zasílali Kvart
poštou, prosíme, vyplňte formulář na předposlední
straně Kvartu (zkontrolujte správnost vaší adresy na
štítku z druhé strany) a zašlete na adresu:
Kvart – Sokol Melbourne Inc. P.O. Box 794, North
Melbourne 3051.
Jestliže od vás neobdržíme žádost o subskripci,
předpokládáme, že čtete Kvart v elektronické formě
a přestaneme vám posílat tištěnou kopii poštou.
Pokud jste již tak neučinili a rádi byste přispěli na
náklady (tisk a poštovné) Kvartu, můžete k vaší žadosti
přiložit šek s peněžním darem. Šek prosím adresujte
“Sokol Melbourne Inc.“.
Děkujeme za pochopení
Všem členům Sokola a čtenářům Kvartu přejeme
hodně zdraví a aby tento rok byl pro nás pro všechny
obvzláště úspěšný.
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Jedinečná příležitost navštívit
JIŽNÍ AMERIKU, pohodlně a bezpečně.
Organizovaný zájezd na 27 dní - all inclusive
Březen, Září 2010
Volejte: Eva Jančík

488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net
Letenky a zájezdy do celého světa
Specials do Prahy a Vídně
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Z dění v ND
Nedělní obědy a odpoledne se Studiem 4
České zábavy se Studiem 4 budou dočasně přeloženy
na nedělní odpoledne. Tato změna byla zvažována již
několikrát, na popud vašich návrhů, protože stále více
přibývá těch, kteří nechtějí cestovat pozdě v noci.
Doufáme, že návštěvnost tak stoupne, opět začnou
chodit ti, kteří neradi cestují pozdě večer a také se k
nim přidají další. Nepřijdete ani o možnost pochutnat si
na tradičním českém jídle, pouze místo večeře to bude
oběd. Určitě tuto novinku, pravidelný nedělní oběd
v Národním domě, uvítá spousta krajanů.
Příští zábava bude v neděli 21.února od 13.00 hodin.

Prosinec v Národním domě
Občas ještě doma najdeme nějaké to opadané jehličí,
ale vánoční stromeček jsme už dávno dali ven k silnici
na odvoz a nebo ho pěkně uklidili do krabice zpátky do
garáže či na půdu, kde si počká zase na příští Vánoce.

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Svíčky už nezapalujeme, místo toho se až do večera
vyhříváme na slunci a třeba u toho popíjíme sklenku
něčeho osvěžujícího a vánoční oslavy nám připadají
tak dávno. Rádi však zavzpomínáme a to nejlépe,
když si prohlížíme fotografie, které zvěčněly ty všechny
krásné okamžiky.

OPAL GALLERY
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Email: opalgallery@tpg.com.au
TAX FREE
Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins Street. Austrálie je proslulá svými
opály a perlami. Máme opravdu velký výběr – klenotů
i jednotlivých opalů a perel pro každý vkus i kapsu.
Máte-li však osobní návrh na váš šperk, rádi vyhovíme
a na místě zhotovíme.
Pro místní klienteluVeškeré zlatnické opravy ať malé (svařování řetízků atp.)
nebo velké – rekonstrukce starožitných šperků či zhotovení
nového moderního klenotu i z vašeho zlata a drahých
kamenů – naš odborný zlatník rád a rychle ručně vyrobí.

Otevřeno 7 dní v týdnu
Těší se na vás Monika

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

Nezapomeňte se také podívat na fotky na naší webové
stránce, možná zde najdete sebe nebo své nejbližší
a přátele. Prosincové oslavy v Národním domě začaly
hned první víkend – v sobotu Mikulášská tancovačka
se Studiem 4 a v neděli Mikulášská nadílka pro děti.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Toto je stále nejnavštěvovanější dětská akce, i letos se
sešlo přes 60 dětí. Děti se těšily, ale i bály, kreslily,
radovaly z nadílky a zpívaly společně české koledy.
Ti odvážnější vystoupili na pódium a zazpívali sami
jejich oblíbenou českou písničku a nebo zatančili a také
byla pohádka O třech prasátkách. Těm nejmenším
nebyly ještě ani tři roky a už zazpívali pěkně do
mikrofonu Skákal pes přes oves.
Nadšení a radosti byla spousta. Všechny přípravy
určitě stály za to. Děkujeme výboru za vánoční
stromeček a přípravu sálu, penzistům a paní Elfrídě za
sladkosti pro děti, Markétě z Ballaratu za pravé české
zákusky a vynikající vánoční cukroví a samozřejmě
Mikuláši, andělu a čertovi za návštěvu. Především pak
zvláštní poděkování patří, Ladě, Jirkovi a Karin, kteří
vždy pomáhají od začátku do konce, včetně
nepopulárního úklidu po akci. Za všechny zúčastněné
děti, všem co se podíleli na akci, moc děkujeme.
V hojném počtu se nesešly pouze děti, ale i dospělí.
Na posledním úterním obědě v roce 2009 se sešlo přes
40 krajanů. Sváteční nedělní oběd 20.prosince, tradiční
řízek s bramborovým salátem, si vychutnalo 63 lidí.
Konec roku přišlo oslavit do Národního domu okolo 25.
párů a společně se Studiem 4 v půlnoci přivítali začátek
nového roku 2010.
Všem čtenářům ještě jednou přejeme do nového roku
hodně zdraví, pohody a energie.
Zuzana Vasitch

Vernisáž výstavy Studia Najbrt
“Život, Štěstí, Překvapení“
V prosinci minulého roku měli jsme možnost navštívit
výstavu
uměleckých plakátů, které pro nás
zorganisovalo Ministerstvo zahraničních věcí. Výstava
byla uspořádána českým konsulátem Sydney,
jmenovitě Vítem Kolářem, kterému srdečně děkujeme.
Se svými asistenty nám připravil krásné odpoledne,
které bylo navštíveno velkým počtem české
a australské veřejnosti. Později toho dne byl promítán
v sále Sokola Melbourne zajímavý film “Občan Havel“.
Přiblížil nám tak vývoj a pozadí z dob změn v naší
republice a připomněl všechny vážné i veselé chvíle
a událostí převratu, voleb, nadšení i zklamání a dojmů
z jeho osobního života i celé veřejnosti.
Tento film je možno i zapůjčit domů z naší bohaté
DVD knihovny i disco knihovny. Doporučujeme vřele
využít této možnosti.
V.S

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 9.30 do 11.30 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: Marta Martin (0405 611 269), Martina Smith (0423 678 491)

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

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

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

Jako pravidelný čtenář Kvartu se dozvídám o různých
kulturních akcích, které pořádá Sokol. Často je na
programu hudba všech žánrů. Já osobně jsem
příznivcem alternativní hudby, ale ta česká, snad
kromě koncertu Ivy Bittové v roce 2008, se
v Melbourne moc často neobjevuje.
Roku 2001 vznikl projekt "Czech Music On The Road",
který byl zaštítěn a finančně podporován Ministerstvem
zahraničních věcí ČR. Smyslem tohoto projektu bylo
"ukázat světu", co to je "česká alternativní hudba".
Projekt začínal nejdříve v Evropě, ale v roce 2008 byl
představen i v Asii, konkrétně v Japonsku.
V listopadu 2009 se i australské obecenstvo mohlo
seznámit s českými kapelami, a sice "Ty syčáci", "Boo"
a "Už jsme doma". Skupiny vystoupily v Sydney,
Melbourne, Canbeře a Tasmánii. Kapela "Už jsme
doma" koncertovala i na Novém Zélandu.
V hlavním městě Austrálie "Ty syčáci" dokonce
vystupovali přímo v Československém domě.
Atmosféra tam, dle mých informací, byla bezvadná a
Češi a Slováci byli velice vstřícní a ochotní při přípravě
koncertu ve všem pomoci. Já sama jsem měla možnost
vidět všechny tři jmenované kapely naživo v Edinburgh
Castle hned první den po jejich příletu. Hráli
fantasticky, i když na všech hráčích byla vidět velká
únava. Skupina "Ty syčáci" zaujala ojedinělým
projevem Petra Váši,
"Boo" předvedli bravurně
melodický rock a "Už jsme doma" nadchli svojí
experimentální hudbou, kde především trubka
dodávala hudbě "šťávu".
Bohužel, jinak skvělý zážitek měl jednu "vadu" a sice,
že v publiku nebyla téměř slyšet čeština nebo
slovenština. Myslím, že akce nebyla organizátory
dostatečně včas inzerována. V Austrálii, kde žijeme,
je živých vystoupení českých a slovenských umělců
málo a tak by jistě hodně krajanů rádo přišlo.

Zážitky z cestování kapel po Austrálii a Novém Zélandu
najdete na těchto odkazech:
http://www.musicontheroad.cz/
http://www.myspace.com/czechmusicontheroad
Monika Kasalová

Novoroční přání
O pár týdnů později, ale stále ještě čerstvě, ozývají se
předsevzetí, závazky, tužby a přání, jak se zakousnout
do letošního roku dovršené dekády po dvoutisícovce.
Přání deště bylo vyslyšeno hned v prvních minutách
oslav, kdy Melbourne, ale i půl Nového Walesu byly
zahrnuty mohutným přívalem.
Druhou tužbou je síla. Hlavně ta duševní. Překonat s ní
nápory stresů, mít vnitřní sílu klidu při usmiřování
znepřátelených stran, či neshodě názorů a tlaku
povinností. Také i sílu udělat práci, kdy by se nejraději
lenošilo, či úkol odložil. Jak to někdy láká říct si –„ až
zejtra“ – teď radši uklidím, přečtu poštu, půjdu nakoupit.
Je to ta síla vůle překonat svou slabůstku.
A nakonec přejme si dobrou vůli - zapomenout křivé
slovo, pochopit, že i druzí mohou mít nervy na
prasknutí a radši to přejít múdro se slovy - to víš – tak
jo – ach jo – no tak - a s trochou úsměvu jít na věc tak,
aby dobře dopadla. Ať už jde o pohodové disko, české
tanečky s mrňaty, oběd pro penzisty, letní tábor a nebo
sváteční mši, pohádkovou školičku, nebo švestkové
knedlíky. A pamatujte, každá chvilka pomoci se cení.
Takže pro ten pokoj v duši i ten mezi námi přejme si
vrchovatě celé trio. Dříme v každém z nás.
V. Šustková

Naše oblíbená česká školička
v hale Sv. Methew, Cheltenham
bude tento rok zahájena v sobotu
6.března ve 14.00 hodin
a bude pokračovat každou sobotu
od 14.00 do 15.30 hodin.
Třída bude rozdělena na čtenáře a předškolní.
Výuka

Témata pro malé

samohlásky krátké 6/3
samohlásky dlouhé 13/3
slabiky otevřené
20/3
slova a články
27/3
opis slov

domácí zvířátka

6/3

věci kolem nás v pokoji 13/3

vaříme
potřeby v kuchyni

20/3
27/3

Poplatek $20 za měsíc na 1dítě na krytí nájmu haly
a pojištění (public liability).
Informace podá V. Šustková na tel. čísle 9551 0279
nebo 0408 088 167.

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

Globální oteplování - v otázkách a
odpovědích
(Převzato ze zpráv ČTK)
Co je globální oteplování?
Pod pojmem globální oteplování se obecně rozumí
nárůst teploty Země v důsledku zvyšování koncentrací
skleníkových plynů v atmosféře a přirozené variability
klimatu. Podle údajů Sekretariátu Rámcové konvence
OSN o změnách klimatu (UNFCCC) se průměrná
teplota za posledních 100 let zvedla o 0,74 stupně
Celsia.
Co globální oteplování způsobuje?
Část vědců a vědeckých organizací vidí přímou
souvislost mezi zvyšováním teploty a lidskou činností.
Podle nich lidstvo využíváním fosilních paliv produkuje
velké množství skleníkových plynů, které přispívají k
ohřívání atmosféry.
Teorie antropogenního (člověkem způsobeného)
oteplování má však i své odpůrce. Podle nich není
vztah mezi oteplováním a lidskou činností jasně
prokázaný a může jít o přirozený jev, který provází
klima od pradávna. Jako možnou příčinu těchto výkyvů
uvádějí například změny sluneční aktivity či drobné
odchylky v rotaci zemské osy.
Co je to skleníkový efekt?
Takzvaný skleníkový efekt je důsledkem schopnosti
atmosféry propouštět sluneční záření a zároveň
zadržovat teplo odražené od zemského povrchu. Jde o
jev, jenž je za normálních okolností pro Zemi přínosný,
protože bez něj by průměrná teplota na naší planetě
klesla asi na minus 18 stupňů Celsia. Značná část
vědců se však obává, že lidstvo zvýšenou produkcí
skleníkových plynů tento efekt nežádoucím způsobem
stupňuje, a způsobuje tak globální oteplování.
Jaké jsou nejvýznamnější skleníkové plyny?
Nejrozšířenějším skleníkovým plynem produkovaným v
souvislosti s lidskou činností je oxid uhličitý. Spolu s
vodními parami je zodpovědný za největší část
skleníkového efektu. Kromě oxidu uhličitého jsou do
kategorie skleníkových plynů řazeny také ozón, metan,
oxid dusný a halogenované uhlovodíky.

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
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Kdo jsou největší producenti CO2 ve světě?
Největším producentem oxidu uhličitého v roce 2008
byla Čína, která vypustila do atmosféry přibližně 6,8
miliardy tun CO2. Následují Spojené státy (6,4 miliardy
tun), Rusko (1,7 miliardy tun), Indie (1,4 miliardy tun) a
Japonsko (1,4 miliardy tun). Největším evropským
znečišťovatelem bylo Německo s 857 miliony tun oxidu
uhličitého.
Jaké následky může globální oteplování mít?
K často zmiňovaným následkům globálního oteplování
patří tání ledovců a s ním spojený růst hladiny oceánů,
který může ohrozit nízko položené přímořské oblasti.
Dále je mu připisován častější výskyt extrémních
povětrnostních jevů jako jsou záplavy, velká vedra
nebo hurikány. Někteří vědci také varují před možností
většího rozšíření malárie a dalších chorob. Vážnost
zmíněných hrozeb a míra jejich dopadu na život na
Zemi je však stále předmětem sporů.
Jaká významná jednání o globálním oteplování už
proběhla?
První velká konference OSN o životním prostředí se
konala v červnu 1972 ve Stockholmu. Přesně o 20 let
později byla na takzvaném Summitu Země v
brazilském Riu de Janeiro přijata Rámcová konvence
OSN o změnách klimatu.
Dalším důležitým milníkem byl Summit OSN o
změnách klimatu, jenž se konal v prosinci 1997 v
japonském Kjótu. Jeho výsledkem byl takzvaný Kjótský
protokol, v němž se některé vyspělé země zavázaly
omezit v letech 2008 až 2012 exhalace skleníkových
plynů průměrně o pět procent ve srovnání s rokem
1990.
Před dvěma lety se konala v Indonésii další klimatická
konference OSN, jejímž výstupem byla takzvaná
cestovní mapy z Bali. Ta stanovila "jízdní řád" jednání,

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

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.

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.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší Martin, Howard, Hanka,
Mirka a Sabrina.

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

která mají vést k přijetí nástupce Kjótského protokolu.
Ten by mohl vzejít z jednání v dánské Kodani za několik
dní.
Příčiny globálního oteplování vědce i nadále
rozděluje
Hrozba oteplování atmosféry Země v důsledku lidské
činnost je nepochybně nejdiskutovanější
klimatologickou hypotézou současnosti. Výzvy k řešení
tohoto problému se staly součástí projevů nejen vědců,
ale i řady světových politiků. Teze o globálním
oteplování a jeho katastrofálních důsledcích má však
kromě stoupenců i odpůrce.
Vlivným zastáncem teorie antropogenního (člověkem
způsobeného) globálního oteplování je Mezivládní
panel pro změny klimatu (IPCC). Založen byl v roce
1988 jako společný orgán Programu OSN pro životní
prostředí (UNEP) a Světové meteorologické organizace
(WMO). Od počátku 90. let vydalo IPCC již čtyři
hodnotící zprávy. V té poslední, která pochází z roku
2007, došli její autoři mimo jiné k závěru, že většina
oteplování atmosféry v posledních padesáti letech byla
"velmi pravděpodobně" způsobena nárůstem emisí
skleníkových plynů produkovaných lidmi.
Problematika ohřívání atmosféry však není pouze
klimatologický problém, ale má přesah i do dalších
oborů. Na podzim 2006 vzbudila velkou pozornost
rozsáhlá studie vypracovaná ekonomem Nicholasem
Sternem pro britskou vládu. Takzvaná Sternova zpráva
odhadovala, že pokud se co nejdříve nezačnou
omezovat emise plynů, utrpí globální ekonomika
každoroční ztrátu pěti, a za určitých podmínek až 20
procent HDP. Naproti tomu zmrazení emisí na
aktuálních hodnotách by stálo jen jedno procento HDP.
Sternova zpráva však vyvolala odmítavou reakci
některých vědců, podle nichž je politicky motivovaná,
nadhodnocuje rizika a podceňuje náklady.
Hypotéza lidského podílu na růstu průměrných teplot
není vědeckou komunitou přijímána jednomyslně, na
což upozorňovala mimo jiné i takzvaná Lipská
deklarace z roku 1995. Podle části vědců mohou být
současné změny teplot pokračováním přirozených
výkyvů, které zemské klima provázely i v minulosti.
Příčinou těchto změn mohou být vnější faktory jako
vyšší sluneční aktivita, odchylky v rotaci zemské osy a
podobně.

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

Další skupina kritiků, reprezentovaná například autorem
známé knihy Skeptický ekolog Björnem Lomborgem, tezi
o podílu člověka na globálním oteplování přijímá. Odmítá
však tvrzení o těžkých a nezvratných důsledcích tohoto
jevu, jež považuje za přehnaná a bránící racionálnímu
rozhodování.
Častým cílem kritiky bývá kromě samotné teorie
antropogenního oteplování i Kjótský protokol, který je
podle skeptiků příliš nákladný a málo účinný. V roce 1998
iniciovala nezisková organizace Oregonský institut věd
a medicíny (OISM) petici, jejíž signatáři žádali, aby se
USA k protokolu nepřipojovaly. Dokument známý jako
Oregonská petice se odvolává na neexistenci
přesvědčivých důkazů o tom, že lidmi produkované
emise v dohledné budoucnosti způsobí katastrofální
oteplování atmosféry a rozvrat zemského klimatu.
Nejenom v českém prostředí patří k nejznámějším
kritikům podobných snah o regulaci emisí skleníkových
plynů prezident Václav Klaus. Ve své knize Modrá,
nikoliv zelená planeta varuje, že současná debata o
globálním oteplování je ve skutečnosti debatou o lidské
svobodě, která je podle jeho názoru ohrožena.
Britský ekonom a autor známé zprávy o globálním
oteplování Nicholas Stern k tomu připomněl, že byl
s ekonomem V. Klausem v pracovním kontaktu v 90.
letech jako tehdejší hlavní ekonom Evropské banky pro
obnovu a rozvoj (EBRD). "S veškerou úctou k jeho
předcházejícím zásluhám, v tomto směru se naprosto
mýlí. Pokud jde o změnu klimatu, nemá žádnou
odbornost.“
O globálním oteplování je přesvědčeno 80% Čechů
Čtyři pětiny Čechů jsou přesvědčeny o tom, že
v posledních letech dochází ke globálnímu oteplování.
Podle 75 procent za tyto změny klimatu může lidské
chování, naopak čtvrtina občanů to připisuje přírodním
procesům nezávislým na člověku.
Pětasedmdesát procent dotázaných si zároveň myslí,
že by se Česko mělo zavázat ke snižování emisí
skleníkových plynů, i kdyby to mělo vážně zatížit jeho
ekonomiku. Rozhodně proti jsou čtyři procenta lidí a 21
procent spíše proti.
Názory na existenci globálního oteplování sdílejí ve
stejné míře lidé různého pohlaví i věku, materiálního

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
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zajištění a politické orientace. Dokonce ani politická
orientace nemá podle agentury STEM vliv na odpovědi.
Přesto o něco častěji jsou o změně klimatu přesvědčeni
vysokoškoláci.
Průzkumu se v době mezi 1. a 9. prosincem zúčastnilo
1260 respondentů.
AleNe

Další ročník – čeština pro dospělé
Vyučování češtiny pro dospělé – mírně pokročilé
v centru Vision Australia,
454 Glenferrie Rd, Kooyong.
Začínáme 2.března od 6 do 8 hod. večer.
Program obdržíte na první hodině.
Poplatek $40 za měsíc; v ceně pracovní materiál,
občerstvení a nájem studovny.
Další večery 9/3, 16/3, 23/3, 30/3.
Bližší informace podá V. Šustková – 0408 088 167.

Ráda bych se seznámila s gentlemanem českého
původu ve věku 54 – 64 let. Jsem vdova, je mi 63 let a
mám 5 dospělých dětí. Mám světle hnědé vlasy (několik
šedivých), modré oči a měřím 153cm. Svobodný, vdovec
nebo rozvedený, pokud hledáte přátelství a dlouhodobý
vztah, prosím volejte
Thelmu na 0419 863 668. Děkuji.

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Nízká cena – podle dohody
Spěchá!
 Gramofon – Suprafon model : NC410

(T45 33 1/2 – 16 2/3 ) + hodně českých
desek z 60.-70. let
 Magnetofon – Tesla B 43 serial + pásky
staré silvestry

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 7.února, 7.března,…od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159, Melway 84 J5

Telefon: Jarek (M) 0401 300 962
V Creswicku zemřel v míru

Stanislav (Standa) Česal
08.08.1929-26.10.2009
Milovaný a milující manžel Julinky
a tatínek dětí Dany, Rickiho a Stáňy,
a jejich rodin.
Milujeme tě, a postrádáme tě.

6.12.2009 zemřel ve věku 87 let

pan Emil Kožďál
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

NOVINKA – NEPŘEHLÉDNĚTE

Ovocná Neděle
21.února ve 12:00 hod
Gulášová polévka, ovocné knedlíky
(švestkové, jahodové nebo meruňkové)
zmrzlina a káva vše za $20
Rezervace tel. 9807 2326

ČEŠTINA PRO DĚTI INTERAKČNÍ
METODOU

Taneční

Zábava

v neděli 21.2.2009 od 13.00 hodin
K poslechu a tanci hraje

Studio 4

tento rok v Národním domě
každou druhou sobotu od 10 do 12 hodin
první setkání 30.ledna 2010
(dále 13. a 27.února)
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)
vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu

Vstupné $10

Rezervace na tel. 9807 2326

bližší informace: Zuzana Vasitch 0413 032 366
zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

ENGINES
PANELS
MECHNICAL PARTS
FREE FAST DELIVERY
CHECK OUR SERVICE & PRICES

9791 5500

Member of
MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

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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PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2010

KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

12:00

Sobota
13. února

Sorelli - Django’s Gypsies

Neděle
14. února

Argentýnské Tango

Pátek
19. února

Brazlian Rhythms: A Night of Forro & Samba Rock

Sobota
20. února

Kenny Lopez & Havana Connection

Neděle
21. února

Ovocná Neděle

Neděle
21. února

Česká Taneční Zábava

Sobota
27. února

Disco - Dziupla

Neděle
28. února

Večer s Petrem Jandou

Rezervace tel. 0403 947 836

Lekce od 17.30 hod.

12:00

Cena $24/22

Tancování od 19.00hod

Rezervace Luciano tel. 0430 222 146

Cena $10

Cena $15

Rezervace tel. 0419 539 790 www.kennylopez.com

Rezervace tel. 9807 2326

Cena $25

Cena $20

K poslechu a tanci hraje Studio 4

Rezervace tel. 9361 2051

Lístky Markéta 0413 852488 nebo Eva 0413 499321

Cena $10

Cena $20

Cena $25

20:30

17:30

21:00

20:00

12:00

13:00

20:00

19:30

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Jestli si i nadále přejete, abychom vám zasílali Kvart poštou, zaškrtněte,
odstřihněte a pošlete na adresu: Kvart, P.O.Box 794, North Melbourne 3051
Prosíme, zkontrolujte a popřípadně opravte vaši adresu na zadní straně
Pokud jste již tak neučinili a rádi byste přispěli na náklady (tisk a poštovné) Kvartu, můžete
přiložit šek s peněžním darem.
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
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