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Václav Brožík
Malíř Václav Brožík se narodil dne 5. března 1851 v Třemošné.
Pocházel z nejchudších poměrů. Učil se litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na
Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze, Drážďanech a Mnichově. V roce 1879 podnikl studijní
cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské malíře.
Oženil se s dcerou bohatého pařížského obchodníka s obrazy. Byl povolán jako profesor na pražskou
Akademii výtvarných umění a svůj čas až do smrti dělil mezi Prahu a Paříž, kde měl rodinu.
Byl součástí tzv. "Generace českého Národního divadla".
Přičiněním svého tchána dosáhl v Paříži mnoha cen a vyznamenání a nakonec byl zvolen členem
Francouzského institutu. Z tchánova podnětu namaloval obraz na téma Tu felix Austria nube, jímž
měl získat přízeň rakouského císaře Františka Josefa I., což se mu podařilo a císař jej pak povýšil do
šlechtického stavu.
Stal se nejznámějším českým malířem v Evropě poslední čtvrtiny 19. století, který jako člen
Francouzského institutu vstoupil mezi „čtyřicet nesmrtelných“, což se žádnému jinému českému
umělci nikdy nepodařilo. Dosáhl obrovského veřejného úspěchu a byl ctěn jako největší žijící český
malíř. Václav Brožík je mistr velkých historických pláten a skvělý portrétista. Nádherné jsou však i
jeho obrazy krajinářské, zachycující především francouzský venkov.
Umírá jako padesátiletý na vrcholu své kariéry v Paříži dne 15. dubna 1901. Pohřben je na hřbitově
v Paříži.
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Ze stolu výboru
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

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

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

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:
M. Dvořák, A. Čechová, p & pí Cerny, p & pí Cesal,
M.Cooper, P. Grossman, V. Haninger, p & pí Hasala,
D. Henderson, A. Hubschmann, E. Kadlecová,
P. Kohout, M. Lane, V. Olšina, R. Osicka, J. Poster,
M. Sedláček, W. Semler, J. Skučková, G. Staněk,
J. Svozil, E. Taylor, S. Vogt, V. Vondra, p & pí Tesar,
A. Wostrá
Výbor Sokola Melbourne Inc.

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
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Z dění v ND
Pro nejmenší – Jede, jede mašinka
Máte rádi zvířata, protože jsou chlupatá? Zpívá
vaše dítě rádo a také hraje s nadšením hry? Neznám žádné dítě, které by tuto příležitest odmítlo
a tak jste všichni srdečně zváni . Přijďte si s námi
v sobotu dopoledne do Národního domu společně
zazpívat v kruhu s ostatními dětmi Kolo, kolo mlýnské,
Zajíček v své jamce, Pásla ovečky..... Nechybí ani
říkadla, děti si uvaří kašičku, umelou pšeničku,
sfouknou hruštičky ze stromu.... Za doprovodu hudby
a s paličkami v rukách se děti promění v bubeníčky,
zaskáčou si přes oves a zelenou louku, upečou vdolky
z bílé mouky, zatancují mazurku, pošťáci rozvezou
poštu do Rokycan.....

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

K písničkám a říkadlům děti dostanou texty, které si
sami výtvarně ztvární. Dále následují české tradiční
hry: chodí Pešek okolo, mlsná koza přijde na zelí,
projdeme si Zlatou bránou, a čáry, máry, ententýky,
poletíme do Afriky...
Tento rok jsme se ješli zatím třikrát, každou druhou
sobotu od 10 do 12 hodin. V březnu se na vás těšíme
13. a 27. Více informací vám ráda poskytne Zuzana
Vasitch, tel.: 0413 032 366.

Zuzana a Lada

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Vysoké ocenění pamětní medailí Senátu
pro paní Vlastu Šustkovou
a pana Josefa Chromého
U příležitosti oficiální návštěvy delegace Parlamentu
ČR v Austrálii předal předseda Senátu Přemysl
Sobotka stříbrnou pamětní medaili paní Vlastě
Šustkové a panu Josefu Chromému. Medaile byly
slavnostně uděleny dne 5. února při recepci během
oficiálního programu delegace v Sydney.
Předseda Senátu ocenil paní Vlastu Šustkovou za

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

pedagogickou činnost pro českou komunitu, podporu
vzdělávání v českém jazyce a publikační činnost. Pan
Josef Chromý získal významné ocenění za šíření
obrého jména a tradic České republiky v Austrálii a za
podporu krajanských a kulturních aktivit.
Generální konzul Vít Kolář jménem celého týmu
konzulátu v Sydney srdečně blahopřeje oběma
vyznamenaným paní V. Šustkové a panu J. Chromému
k udělení pamětní medaile.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Vážení krajané, vážení čtenáři,
měl jsem letos úžasnou možnost se osobně zúčastnit
letního tábora dětí na Šumavě. Mnoho jsem už za roky
strávené v Austrálii o táboře slyšel, ale dosud neměl
čas se zastavit, natož pobýt. Letos se mi to konečně
podařilo. Dovolte mi, abych se o své dojmy s Vámi
krátce podělil.
Na Šumavu jsem dorazil se svými dvěmi dětmi
a s mírně ambiciózním úkolem přivézt je zpět
v pořádku domů. K tomu mi přibyl ještě jeden –
mnohem zodpovědnější: být jedním z vedoucích
a vynasnažit se, aby se v pořádku vrátily i děti jiných
rodičů. P řiznávám, že ve mně byly jisté obavy
a nervozita, vše ale zmizelo s první minutou pobytu
v Belgrave. Skvělá nálada, výborná parta, báječné jídlo
a atmosféra dobrodružství mi daly okamžitě
zapomenout nejen na zmíněné obavy, ale i na starosti
spojené s činností konzulátu a mého povolání.
Během horkého týdne, kdy i v noci teplota dosahovala
na 36 stupňů, jsme s dětmi prožili mnoho
nezapomenutelných chvil. Navždy mi v paměti

zůstanou překrásné výtvory, které děti uplácaly z hlíny,
kostýmy a maškarní paráda, strašidelný noční pochod,
táborák, zpívání s kytarou nebo výlet na kajaku po
jezeře. Vedle toho věřím, že v paměti těch nejmladších
i teenagerů zůstane česká a slovenská státní hymna,
kterou se krásně naučili zpívat, mnoho znalostí o
Praze, jež se stala spojujícím motivem celého pobytu
na Šumavě, a také touha dozvědět se více o jazyku
a zemi, odkud pocházejí oni a jejich předci.
Chtěl bych i v příštím roce dorazit na Šumavu, ale
nevím, zda budu ještě působit zde v Austrálii. Doufám
však, že alespoň v tom letošním roce jsem jako
vedoucí a přítel nezklamal hlavně ty, kterým patří mé
obrovské poděkování a úcta: hlavní vedoucí a duši
tábora, nezlomitelné a půvabné Vlastě Šustkové,
šéfkuchařce Heleně Kolníkové a jejímu týmu kuchařek
– Ireně, Mili, Marii, také vedoucím Lence Allen, Marii
Garland, Ladě
Mořické, Jiřímu Širůčkovi, Ireně
Votavové, Denise Predingerové, Daliboru Smetanovi,
zdravotnicím Patricii Josipovic a Naděždě Puk
a dalším, bez kterých by vše nedopadlo tak dobře Ivanovi Solovkovi a nezapomenutelné paní Aleně
Semecké. Pokud jsem na někoho zapomněl nebo
zkomolil něčí jméno, prosím o odpuštění.
Těším se nashledanou na Šumavě!
Vít Kolář, generální konzul ČR v Austrálii

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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DOMOV/VESNIČKA (1)

Fred Rosenfeld
Nedávno jsem v Sokole přeslechl debatu o Domovu.
Padla tu slova jako výdělek, zisk, dobrá či špatná
investice, a podobně. Měl jsem dojem, že naše
komunita je celkem dobře informovaná o finanční
a regulátorní pozici Domova. Shora uvedená debata
naznačuje, že skutečnost je jiná. Rozhodl jsem se,
že je nutné to napravit. Když jsem uvažoval o tom jak
na to , tak jsem si uvědomil, že i když v KVARTU
a jinde, bylo několik zmínek o Domově/Vesničce, tak
nikde nebyla projednána celá historie tohoto projektu,
která je velmi zajímavá a poučná, a že je na čase,
aby se tato historie uveřejnila.
Na vysvětlenou chci udat, že styk s předmětem Domov/
Vesnička mám od samého počátku. Jako člen výboru,
místostarosta, člen skupiny, která se může popsat jako
„Steering Committee“, a jako zakládající člen “výběrové
komise“ Domova. K finanční situaci se vrátím později,
zde chci pouze vysvětlit ještě jednou, že Domov je
čistě charitatívní podnik, který podléhá přísným
podmínkám „TRUSTŮ“, nikdo v něm nemůže
investovat, nebo jinak docílit finančních výhod.
A teď k historii. Nejlepší začátek je citát (v překladu)
z publikace z r. 1994 – Průzkum potřeb české a slovnenské komunity tělesně oslabených starších krajanů
„ 1994 Study of needs of Czech and Slovak
disabled and frail elderly“.
„Pozadí projektu“.
V červnu 1993 pan Pavel Pospíchal, prezident Sokola
Melbourne Inc., asociace Čechů a Slováků ve Viktorii,
obdržel telefonát od jednoho člena české komunity.
Byl to člen výboru, který se nezúčastnil několika schůzí
výboru ze zdravotních důvodů. Žádal pana Pospíchala
o návštěvu, jelikož se prý jednalo o důležitou věc.

Pan Pospíchal byl uvítán jen stínem bývalého vysoce
vyznamenaného vojáka Korejské války, který byl
viditelně velmi nemocný. Řekl, že mu lékař dává pouze
šest měsíců života. Tento muž žil o samotě. Jediný
kontakt se světem byla jednou za týden návštěva od
české RSL.Všechny jiné pomocné služby mu selhaly.
Zemřel tři neděle po návštěvě pana Pospíchala“.
Tato příhoda byla beze sporu základem projektu
„Vesnička“.
Pavel Pospíchal kontaktoval všechny organizace
v telefonní knize které tvrdily, že pomáhají starším
a potřebným. Odpověď byla vždy stejná - sympatie,
ale pomoc žádná. Hlavním důvodem byla skutečnost,
že neexistovaly žádné officielní statistické podrobnosti
české a slovenské komunity ve Viktorii. Tato
skutečnost byla uznána místními úřady, a „HOME
AND COMMUNITY CARE SERVICES“ uvolnil
potřebné finance pro tento projekt. Výsledek byla výše
uvedená publikace „ 1994 Study of needs of Czech
and Slovak disabled and frail elderly“. Významné
nálezy byly:
* Staří, 38 procent je přes 60 roků (australský průměr je
15 procent.)
* 66 procent bude v důchodu záviset na sociální péči.
* Vysoké procento má styk s Národním Domem.
* Členi etnické společnosti stále stárnou a slábnou
a jsou více a více izolováni.
* Existuje nebezpečí, že pro stále rostoucí finanční

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.

nároky a stárnutí české a slovenské komunity,
budoucnost Národního Domu není zajištěná.
A tak jsme začali uvažovat o dalším kroku.
„Department of Family and Community Services“
v publikaci „CHOICES“, uvádí následující možnosti
které závisí na stupni neschopnosti uchazeče.
 RETIREMENT VILLAGE
 SUPPORTED RESIDENTAL SERVICE
 NURSING HOME
Našim prvním cílem bylo zařízení, které by mohlo
poskytnout vše zde uvedené, nebo-li které by dalo
jednotlivci, podle potřeby, možnost přechodu z jednotky
do jednotky. V dubnu 1995, viz KVART květen 1995,
nás navštívil Steve Bevington, zástupce COMMUNITY
HOUSING PROGRAMU, který nám podal podrobné
informace, včetně výloh spojených s celou řadou shora
uvedených možností. Další akce byla schůze přátel
vesničky 18. června 1995.
Jak se pozvolna ukázalo, tak cíl který jsme si určili,
nebyl dosažitelný. Byly zde tři hlavní důvody. První byl
problém financí. Druhý problém byla vládní finanční
podpora. Bylo nám velmi jasně naznačeno, že vláda
pouze podporuje spolky nebo podniky, které mohou
prokázat mnoholetou, úspěšnou činnost ve vedení
vesniček, starobinců a podobných institucí. Třetí důvod
byl, že v tu dobu naše statistiky naznačovaly nedostek
krajanů, kteří by podle vládních ustanovení, splňovali
podmínky pro státní podporu. Snažili jsme se i
o společné projekty, třeba s polskou komunitou, nebo
s Vincent St. Paul. Ale vše bez úspěchu. A tím
pozvolna skončilo spojení Sokola Melbourne Inc.
s projektem „Vesnička“,
který obživnul opět
až s fondem „SOKOL SPECIAL ACCOMMODATION FOND“ v dubnu 1999. Ale podrobnosti o této
akci vám podám později.

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

7

Tohoto časového intervalu bych chtěl využít zmínkou
o souběžné akci „ Svépomoc“. Skutečnost je,
že návstěvy osamělých krajanů ve vlastních bytech
a v Institucích není nic nového. Ale před rokem 1997,
a opět v posledních letech to byla aktivita jednotlivců.
Věc „Vesnička“ dala této aktivitě nový impuls. Jak se
dovídáme v KVARTU v září 1997, tak se zrodila nová
skupina pod názvem „SVÉPOMOC“. Oficielní titul byl:
ČESKÁ A SLOVENSKÁ SVÉPOMOCNÁ ORGANIZACE. Předsedou byla Eva Jahodová, komité pak
Kamil Burián, Naďa Pospíchalová, Jiří Staněk a Jarda
Křepčík. Skupina měla 16 členů a byla rozdělena na
šest okresů. Západ, sever, severo-východ, východ,
jihovýchod a jih. Skupina pracovala pod záštitou
SOKOLA. Sokol dával i finanční podporu, příspěvek na
benzín. (Viz KVART prosinec 1999).
Ale výbor SOKOLA v tuto dobu obdržel několik
závažných písemných stížností o chování některých
dobrovolníků. Jeden dobrovolník bez vědomosti nebo
svolení instituce, vyvezl jednu krajanku v jejím
pojízdném vozíku na vyjížďku. Mohlo to sice být
s dobrým úmyslem, ale mohlo to mít velmi špatné
následky. Kdyby došlo k nějakému úrazu, což by se
mohlo lehce stát, tak by SOKOL byl zodpovědný za
všechny důsledky, výdaje, soudní výlohy atd. Z tohoto
důvodu SOKOL nemohl dále dovolit, aby skupina
pracovala pod jeho hlavičkou. Ale jak jsem již řekl,
tak do dnešního dne mnoho dobrovolníků stále ještě
navštěvuje řadu krajanů v jejich domovech nebo
v různých ústavech.
pokračování příště...

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

Několik současných průzkumů
veřejného mínění
(Převzato z ČTK)
Děti jsou pro Čechy nejčastějším důvodem,
proč vstoupit do manželství. Kvůli nim by na svatbu
kývlo 59 procent občanů. Podstatná část současně
považuje sňatek za samozřejmý a normální, mnozí se
řídí i heslem, že ve dvou se to lépe táhne. Naopak 41
procent těch, kteří se svatbou nepočítají, argumentuje
vysokým věkem. Pro mnohé u nich je rovněž důležitější
svoboda než manželství a někteří se nechtějí ženit nebo
vdávat kvůli špatným zkušenostem.
Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného
mínění (CVVM).
Pro sedmdesát procent dotázaných je přitom ideální
rodina se dvěma dětmi. Pětině se zamlouvá rodina s
třemi dětmi a sedm procent je pro jedináčky.
Analytici také zjišťovali, co považují lidé ve svém životě
za nejdůležitější. Většina z nich uvedla trvalý partnerský
vztah. Na druhém místě skončilo přání mít děti, poté
následovalo přání dosáhnout úspěchu v zaměstnání
a vdát se či oženit se.
Z hlediska pohlaví pro ženy jsou důležitější děti, partner
a pak pracovní úspěchy. U mužů první místo obsadilo
přání mít stálého partnera. Děti u nich skončily až třetí
za úspěchy v zaměstnání.
Většina dotázaných, konkrétně 80 procent, zároveň
nesouhlasilo s tvrzením, že špatné manželství je lepší
než žádné. Více záporných odpovědí se objevilo i
u výroků, že není správné, aby spolu partneři žili v
jednom bytě a nebyli oddáni, že manželství je zbytečná
instituce a svobodní mají menší vážnost mezi lidmi než
vdané ženy a ženatí muži.
Muž má živit rodinu
Mezi Čechy nadále převládá názor, že ryze mužskou
záležitostí v rodině je její finanční zabezpečení, u žen je
to pak vaření a uklízení. Většinu ostatních činností by
ale měli vykonávat stejným dílem.
Vyplynulo to z průzkumu agentury CVVM, podle které
se postoje veřejnosti v tomto ohledu za posledních
devět let téměř nezměnily.
O tom, že by rodinu měl živit muž, je přesvědčeno 70
procent lidí. Podle necelé třetiny Čechů se mají o to

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

partneři starat rovným dílem. Čtyřiasedmdesát procent
lidí pak uvedlo, že doménou žen je vaření. Polovina
dotázaných to tvrdí i v souvislosti s úklidem.
Podle analytiků ženy mají vařit, uklízet a starat se o děti
hlavně podle mužů, zatímco ženy si myslí, že by se
partneři o to měli starat stejně. Častěji také uváděly,
že se o rodinný rozpočet má starat žena.
Roste počet neúplných domácností
V Česku je nyní 580.000 neúplných domácností
a každoročně jich přibývá. V roce 1961 jich bylo 250.000,
řekl novinářům náměstek pro rodinu ministra práce
a sociálních věcí u příležitosti konání „Národního týdne
manželství“.
Iniciativa na podporu manželství v ČR přináší řadu akcí
pro ty, kteří se do manželství chystají nebo už do něj
vstoupili a chtějí o vztah pečovat.
Sociologická šetření ukazují, že ženy i muži vnímají
manželství a rodinu jako hodnotu nejvyšší, třeba před
vzděláním, financemi či náboženstvím. Změny životního
stylu v posledních desetiletích však způsobily, že partneři
nemají čas na sebe ani na výchovu dětí. Důraz se klade
na ekonomickou stránku žití a manželství se zkresluje na
organizační záležitosti.
Mladí lidé manželství stále odkládají. Roste počet
samostatně žijících lidí. Přitom rozchod má prokazatelně
devastující účinek na zdraví. Krátí život, rozvedení lidé
jsou náchylnější k srdečně-cévním chorobám, dodal.
Lépe se nakupuje, ale...
Češi na současném režimu oceňují hlavně nabídku
a kvalitu zboží, služeb a občanskou svobodu. Podle
většiny z nich také v porovnání s předlistopadovou érou
dává dětem více šancí do budoucnosti. Lidé současně
ale tvrdí, že změnou režimu ztratili sociální jistoty
a zhoršila se i morálka.
Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM.
Lepší nabídku zboží a služeb kladně hodnotí 88 procent
občanů, u kvality je to 69 procent. Pocit skutečné
svobody má v současné době 68 procent dotázaných.
O tom, že děti mají nyní lepší životní perspektivy, jsou
přesvědčeny tři pětiny Čechů. Polovina lidí oceňuje
i možnost lépe trávit volný čas. Jen o něco menší počet
dotázaných lépe hodnotí současnou životní úroveň
a kvalitu a dostupnost vzdělání.

Advokátní kancelář

COOL ZONE

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

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

Naopak téměř dvě třetiny občanů tvrdí, že
v komunistické době byly lepší sociální jistoty. Polovina
si také myslí, že byl lepší pořádek ve společnosti a byla
lepší morálka. V souvislosti s poctivostí a neúplatností
57 procent dotázaných nezaznamenalo mezi oběma
režimy téměř žádné změny.
To, že dnešní doba dává dětem lepší podmínky,
si myslí častěji mladší, vzdělanější a majetkově lépe
situovaní lidé.
Mít za souseda Izraelce
by vadilo dvěma z pěti Čechů, Arab by byl nepříjemný
60 procentům lidí. Židy v sousedství by podle
průzkumu nechtělo 18 procent lidí. Nejvíce by ale
Čechům vadilo mít romské sousedy - v tomto smyslu
se vyjádřilo 76 procent lidí. Nejméně, desetině lidí, by
vadili Slováci.
Ukázal to průzkum společnosti Factum Invenio, týkající
se postoje lidí k Izrael, který byl zveřejněn na
konferenci k dvacátému výročí obnovení
diplomatických styků mezi Českem, respektive bývalým
Československem, a židovským státem.
Rozdíly ve vnímání Židů a Izraelců jsou zřejmě dány
pocitem české veřejnosti, že Židé byli v historii vždy
integrální součástí společnosti, soudí průzkum. Tomu
patrně nasvědčuje i to, že Izraelce jako rodinného
příslušníka by nechtělo 60 procent dotazovaných,
přičemž Žida asi třetina lidí, což je skoro o polovinu
méně.
Skoro 40 procent lidí nebylo v průzkumu schopno říci
jakékoli historické souvislosti týkající se Izraele. Necelá
třetina se odvolávala na křesťanství, Ježíše a biblické
příběhy, jen čtyři procenta zmínila holocaust a dvě
procenta druhou světovou válku. Nejvíce
charakteristickou vlastností Izraelců je podle
dotazovaných agresivita.
Autor: ČTK
Poznámka redakce – zprávy a zajímavosti převzaté
z webových stránek ČTK jsou rozsahově částečně
upraveny. Autorská značka uvedená v minulém
čísle se pod rubrikou objevila nedopatřením.
Za přehlédnutí se redakce čtenářům omlouvá.

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.
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Dopisy čtenářů
Píše nám paní Květa Nedvědová z Jičína:
Čtu ráda Vaše články.
Jste nám zde příkladem,
že si udržujete český jazyk tak daleko od vlasti.
Prosím, zasílejte nám váš časopis Kvart. Čteme si ho při
setkáních se starými cvičenkami a na sokolských
schůzích. Hlavně se nám líbí čistota češtiny, která tu
v Čechách začíná bohužel být kombinovaná s angličtinou.
Rovněž i to, že děláte školu a programy pro malé děti.
Je to krásné, že po tolika letech v cizině máte tak silné
české cítění.
Blahopřejeme vám.
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.
DĚTI RODIČE ZNÁMÍ
SOBOTA 13. BŘEZNA NA ŠUMAVĚ v Belgrave
České a slovenské sdružení rodičů a přátel školy vás zve
na pravidelné potáborové setkání u ohně a se
špekáčkem – děti zdarma - ale i s hrami – honba
za pokladem, Kimova hra, vybíjená, písničky pro ty
nejmenší, stezka pozornosti a další.
Sejdeme se ve 14 hodin.
Hry začnou ve 14.30 hod. – táborák v 16.30 hod.
Večer zpívání s kytarou. Všichni vítáni.
Přiveďte své známé.
Cesta - C 404 – Belgrave Heights,
mapa 84J5 Lock Way
ŠUMAVA, Peksa Park,
tel.: 03- 9754 5159 nebo informace 0408 088 167

VELIKONOCE 2010 na Šumavě
2.dubna - VELKÝ PÁTEK
křížová cesta v 15 hodin
4.dubna - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
mše svatá v 11 hodin
Velikonoční oběd se podává od 12 hodin.
Šumavské koláče a káva po celé odpoledne a večer.
Těšíme se na vás na Šumavě.
Adresa: Locks Way, Belgrave South
Telefon: 9754 5159 – Melway 84 J5
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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
Ladies and Gentleman, Girls and Boys, Bachelors
and Spinsters,
Summer is in full swing and so are we! After the
success of the last “Czech and Slovak Disco”
in December, we have been inundated with requests
from people to have another one…so here it is…
Held at the Czech and Slovak house "Sokol" you will be
treated to some of Czech and Slovak's finest variety of
beers, spirits, jokes, personalities and entertainers.
Spinning up a LARGE variety of music ranging from old
school Rock, Retro, House, Electro, R’n’B and all the
new TOP Chart mixes will be our DJ Imrich!
Where: Sokol Melbourne
497 Queensberry Street
North Melbourne

ČEŠTINA PRO DĚTI INTERAKČNÍ
METODOU
tento rok v Národním domě

th

When: 20 March 2010
7pm till late
Door charge will be $10
Which is going towards equipment hire for the night.
So come one, come ALL, everyone is invited. The last
Czech and Slovak disco that Imrich and I organised
was an absolute success, so let's make this one even
BIGGER, BETTER and definitely one to remember!!
Bring your dancing shoes and drinking hats and let’s
get this party started!
Looking forward to seeing you all at the bar! :-)
Regards,

každou druhou sobotu od 10 do 12 hodin
první setkání 30.ledna 2010
(dále 13. a 27.března)
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
bližší informace: Zuzana Vasitch 0413 032 366
zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Dave and Imrich

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 BŘEZEN 2010

KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

12:00

Sobota
13. března

Kenny Lopez & Havana Connection

Neděle
14. března

Argentýnské Tango

Pátek
19. března

Brazilian Rhythms: A Night of Forro & Samba Rock

Sobota
20. března

ČeskoSlovenské Disko

Středa
24. března

Profane Prima Donnas - DIY Divas

Pátek
26. března

Profane Prima Donnas - DIY Divas

Sobota
27. března

Profane Prima Donnas - DIY Divas

Neděle
28. března

Sorelli - Musica Latino

Rezervace tel. 0419 539 790 www.kennylopez.com

Lekce od 17.30 hod.

Cena $25

Tancování od 19.00hod

Cena $10

Rezervace Luciano tel. 0430 222 146

Cena $15

DJ Imrich Szabo a Dave Jurica

Melbourne Comedy Festival

Melbourne Comedy Festival

Melbourne Comedy Festival

Rezervace tel. 0403 947 836

12:00

Cena $10

Cena $20/$15

Cena $20/$15

Cena $20/$15

Cena $24/22

20:00
17:30

21:00

19:00

20:00

20:00

20:00

17:30

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: $.....................

Redakce Kvartu - Sokol Melbourne Inc.
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
P. O. Box 794, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922
Internet: www.sokolmelbourne.com.au
If undelivered return to:
P. O. Box 794
North Melbourne 3051
AUSTRALIA

Print Post Approved
PP 340742/00052

Sokolský list
POSTAGE
PAID

